PARTN ERSK APET
BAKOM N O RD I C GREEN
SPACE AWARD
N AT I O N E L L A P ROJ E K TA N S VA R I GA
• Norge: BAD, PARK OG IDRETT
• Sverige: Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
• Danmark: Kommunale Park- og Naturforvaltere

EN K VALITETSUTM ÄRKEL SE TI LL
PARKER OCH G RÖ N OM R ÅD EN
Nordic Green Space Award är en nordisk kvalitetsstandard för parker och
grönområden. Bakom standarden står ett partnerskap med fler än 25 olika
aktörer och intressenter i Danmark, Norge och Sverige.
Grönområden – parker, trädgårdar och naturområden – har fått en ständigt
ökande och bredare betydelse. Det handlar om livskvalitet, rekreation, hälsa och
klimatanpassning och en dagordning som når långt utöver den klassiska parken.
Visionen är att skapa en kvalitetsstandard som ökar uppmärksamheten och stärker
medvetenheten om parkers och grönområdens betydelse, samt även ökar värdet
av den fackmässiga kunskap som finns inom branschen. Målet är att höja
standarden och främja kunskap och användning av våra gemensamma grönområden, tillsammans med och till gagn för våra brukare, gäster och turister samt
park- och naturförvaltare. Fackmännen inspireras och stärks genom att bli
bedömda av en domarkommitté, som består av fackmän, experter och lekmän.
En Nordic Green Space Award är något man ansöker om, och de kriterier, som
ligger till grund för bedömningen delas in i tre kategorier:
• Struktur

och generella aspekter
och upplevelser
• Förvaltning och organisation
• Funktionalitet

PA RT N E R
• Movium, SLU, Sverige
• BAD, PARK OG IDRETT, Norge
• Bergen Kommune, Norge
• FAGUS, Norge
• Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Sverige
• Friluftslivets fellesorganisasjon, Norge
• Friluftsrådet, Danmark
• Göteborgs stad, Sverige
• Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet
• Kommunale Park- og Naturforvaltere, Danmark
• Københavns Kommune, Danmark
• Luleå kommun, Sverige
• Lunds kommun, Sverige
• Malmö stad, Sverige
• Odense Kommune, Danmark
• Oslo Kommune, Norge
• Randers Kommune, Danmark
• Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Danmark
• Skov & Landskab, Københavns Universitet, Danmark
• Stavanger Kommune, Norge
• Uppsala kommun, Sverige
• Vordingborg Kommune, Danmark
• Aalborg Kommune, Danmark
• Aarhus Kommune, Danmark

P ROJ E K T FI N A N S I E R I N G

Kriterierna omfattar därmed många aspekter, som rymmer allt från utformning,
storlek, rekreationsmöjligheter och kultur till styrning, medborgarengagemang,
klimatpåverkan och kommunikation.

Projektet finansieras både genom deltagarnas
egna medel och genom tillskott från Realdania och
Friluftsrådet i Danmark samt från Movium i Sverige.

Fram till idag har två parker fått motta utmärkelsen Nordic Green Space Award:
Østre Anlæg i Aalborg och Frognerparken i Oslo. Läs mer på
www.greenspaceaward.com eller www.stadstadgardsmastare.org för en svensk
översättning av handboken, som du hittar under NGSA i huvudmenyn.

W W W.G REENSPACEAWARD.COM

VARFÖR ANSÖK A OM N ORD I C
GREEN SPACE AWARD?
Utmärkelsen Nordic Green Space Award uppnås genom att man
ansöker om den, eftersom man inom organisationen räknar med att ha
en park eller ett grönområde som motsvarar den högsta kvaliteten på
området, exempelvis i form av rekreationsmöjligheter, utformning,
mångfald och biodiversitet.
”Jeg er meget stolt på Aalborg Kommunes vegne over den fine udmærkelse Nordic Green Space Award. Det er en stor cadeau til vores
Teknik- og Miljøforvaltning og en fin kvittering som Byrådet får for at
prioritere park- og naturområdet i Aalborg.”
Rådmand Mariann Nørgaard (V), Aalborg Kommune

Den förvaltande organisationen blir mer uppmärksam på de kvaliteter
som området har och får ett större medvetande och ett tydligare fokus
på de många element som ska bedömas i samband med en ansökan.
Själva ansökningsprocessen stärker organisationens medvetande om de
många faktorer, som sammantaget utgör kvaliteten i ett område.
Motsvarande effekt har själva bedömningen, där organisationen ska
finnas tillgänglig för att besvara och vidareutveckla domarnas frågor.
När Nordic Green Space Award uppnås kommer utmärkelsen självklart
att vara ett erkännande som kan användas i marknadsföringen både
lokalt, nationellt och internationellt. Partnerskapet Nordic Green Space
Award kommer likaså att marknadsföra de platser som uppnår kvalitetsutmärkelsen.
”Selve ansøgningsprocessen har også været utrolig værdifuld for os.
Den har skærpet vores fokus på de mange elementer og detaljer
som samlet set giver den kvalitet som borgere og gæster i Aalborg
oplever, når de besøger parken.”
Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune

Sammanfattningsvis kan en ansökare förvänta sig att den egna
organisationen stärks med ett ökat fokus på kvalitet, man uppnår
avsevärda marknadsföringsfördelar samt ger ett väsentligt bidrag till att
kvalitetsbegreppet utvecklas och stärks, både nationellt och i ett nordiskt
perspektiv.

H U R A N S Ö K E R M A N?
Den förvaltande organisationen ansöker om en Nordic Green Space
Award. Nedan kan du kortfattat läsa om vilka upplysningar och bilagor
som ska ingå i ansökan. Ansökan ska insändas dels i en pappersversion
till FSS kansli och dels digitalt med epost i ett samlat pdf-dokument till

info@stadstradgardsmastare.org

U P P LYS N I N G A R S O M
S K A F R A M G Å AV A N S Ö K A N
•
•
•
•

Information om ansökare, inkl. kontaktuppgifter.
Basfakta om parken: Namn, storlek, belägenhet, typ, ägare etc.
Information om parkens hemsida eller förvaltningens hemsida.
Kort karaktäristik av parken (max. 500 ord), som beskriver
parken, dess karaktäristika och särart samt funktion.
• Val av 1:a och 2:a prioritet för bedömning av kategorin
Funktionalitet och upplevelser.
• Kort beskrivning av organisationen bakom parken, förvaltningen,
inkl. relevanta budgetar.

N Ö DVÄ N D I G A B I L AG O R ,
DOKUMENT OCH
D O K U M E N TAT I O N
• Översiktskarta som visar parkens belägenhet i en grön struktur.
• Översiktskarta som visar parkens innehåll och belägenhet,
samt relation till de närmaste omgivningarna bl.a. tillgänglighetsaspekter, P-platser, busshållplatser etc.
• Beskrivning av parken och dess funktion.
• Visions- och målsättningsbeskrivningar för parken, samt andra
förvaltningsplaner.
• Dokument och riktlinjer för exempelvis parkens funktion och vision
riktade till driftspersonal, om sådana dokument finns.
• Dokumentation rörande driftspersonalens utbildningsförhållanden.
• Broschyrer och annat material som exempel på informationsspridning.
I samband med ansökan betalas en avgift, som ska täcka omkostnaderna för NGSA-standarden, särskilt för domararbetet och
marknadsföringen av standarden. Den aktuella avgiften framgår
av hemsidan www.greenspaceaward.com och är f.n. 10.000 kr.

ANSÖKNINGSTIDER
Varje år finns två ansökningsperioder.
• Första perioden:
Ansökan senast den 15 januari.
• Andra perioden:
Ansökan senast den 15 maj.

K VA L I T E T S K R I T E R I E R
Parker och grönområden som ska bedömas efter Nordic Green Space Award bedöms efter en lång rad kriterier, som delas in i tre teman –
se utdraget nedan. Hela bedämningsformuläret finns i handboken och kan hämtas på www.greenspaceaward.com eller på
www.stadstradgardsmastare.org under rubriken NGSA i huvudmenyn.
TEMA

HUVUDKRITERIER

EXEMPEL PÅ UNDERKRITERIER

A. Struktur och
generella aspekter

Storlek, karaktär och belägenhet

Har parken lämplig storlek, karaktär och struktur vad gäller parkens funktion?

Tillgänglighetsförhållanden

Hur bedöms tillgängligheten till parken?

Rekreation och sociala aspekter

Hur bedöms parkens möjligheter när det gäller användning vid olika årstider?

Kultur och historia

Prioriteras kulturella och/eller historiska aspekter i (förvaltnings)planer eller andra dokument?

Natur och biodiversitet

Prioriteras natur- och biodiversitetsaspekter i (förvaltnings)planer och/eller andra dokument?

Landskap mm

Har det använts vackra, solida och hållbara material i parkens beläggningar, utrustning/faciliteter etc.?

Miljö och klimat

Hur bedöms parken bidra till lokal klimatanpassning?

Styrning / engagemang

Har parken en särskild strategisk förvaltningsplan/-dokument, som fastlägger strategiska visioner, mål och
prioriteringar för området?

Drift

Hur framstår underhållsnivån i förhållande till parkens önskade funktioner, faciliteter och karaktär?

Kommunikation och information

Hur bedöms informationsspridningen om parken i själva parken?

B. Funktionalitet
och upplevelser

C. Förvaltning
och organisation
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