
Danmark er med 56 % opdyrket land, 
det mest intensivt dyrkede land i 
Europa! Lægger vi veje, byer, infra-
struktur m.m. til, så er under 10 % reelt 
vild natur. På verdensplan er det kun 
Bangladesh, der overgår Danmark 
set med den målestok. Prisen er bl.a., 
at biodiversiteten bliver mindre og at 
arter og mangfoldighed forsvinder. 
Siden 1850 er 340 vilde dyre- og plan-
tearter forsvundet og ¼ af alle danske 
arter er så truede, at vi risikerer at de 
forsvinder.  
 Så situationen er alvorlig! Udfor-
dringen bliver forstærket af den 
udvikling vi ser I de større byer. Der 
bliver bygget tættere og nogle steder 
bliver de grønne oaser ligefrem ofret 
til fordel for mere byggeri.  

Rig natur – en strategi  

for biodiversitet 

Med denne forståelse af situationen 
vedtog Byrådet i Aalborg Kommune 
i 2017 en strategi for biodiversitet i 
kommunen, ”Rig Natur”. Visionen i 
strategien er bl.a.…. 
•  At Aalborg Kommune skal have en 

rig natur 
•  At kommunen målrettet skal skabe 

mere plads til det vilde dyre- og 
planteliv – med særligt fokus i 
byerne. 

•  At standse tabet af vilde dyre- og 
plantearter og vende udviklingen til 
en fremgang.  

 
I strategien tages afsæt i, at alle de 
grønne områder vi som kommune har 
ansvar for, fx parker, legepladser, kir-
kegårde og sportspladser i udgangs-
punktet udfylder en vigtig funktion 
i bylivet som rekreative og grønne 
åndehuller i ellers tætbebyggede 
områder. Men også, at disse alt efter 
størrelse og beplantning, er væsentlige 
for biodiversiteten i byen.  
 Tilsvarende betydning har de 
arealer som boligforeninger, erhvervs-
virksomheder og grundejerforeninger 
råder over. 
 Grønne områder anlagt og passet 
med fokus på biodiversitet rummer 
mangfoldig vegetation, terrænfor-
skelle og fugtighed, der tilgodeser 
forskellige dyre- og plantearter. Og 
dermed kan bidrage til at fastholde og 
skabe biodiversitet på den lokale skala. 

Styrket arbejde med biodiversitet 

Senest har Byrådet i Aalborg Kom-
mune besluttet at afsætte en bevilling 
på 1 mio. kr. til arbejdet med biodi-
versitet. Pengene skal anvendes på to 
primære indsatser 

1. Ansættelse af bio- 
diversitetsmedarbejder  
Der er ansat en ny medarbejder, 
der har til opgave at implementere 
biodiversitetsstrategien ”Rig Natur” 
og have fokus på at forbedre og øge 
biodiversiteten i Aalborg Kommune. 
Det skal bl.a. ske ved at udvikle og 
igangsætte naturplejen på de kom-
munalt ejede naturarealer og ved at 
udvikle drift af bl.a. vejrabatter, parker, 
grønne områder m.m.  Desuden skal 
biodiversitetsmedarbejderen forestå 
kontakt til boligforeninger, erhvervs-
virksomheder og grundejerforeninger, 
selvfølgelig også med det formål at 
øge biodiversiteten. Jobbeskrivelsen 
rummer også udarbejdelse af for-
midlingsmateriale og at holde styr 
på effekter og erfaringer med bio-
diversitetstiltagene.  

2. Drift med fokus på  
naturpleje og biodiversitet 
Den nuværende drift af vores egne 
arealer skal videreudvikles, bl.a. ved 
at konvertere drift på flere af vores 
arealer med fokus på biodiversitet 
og optimering af naturindhold. Vi vil 
udvikle vores rabatslåning så vi sikrer 
bedre plads til naturen i vores vidt 
strækkende rabatter, vi målretter ind-
satserne i vores parker og vi udvikler 

Hvad udad tabes 
skal indad vindes!
Biodiversiteten er i tilbagegang i Danmark, men kommunerne har gode muligheder 
for gennem egen drift at skabe og understøtte naturen og mangfoldigheden i lokal-
områderne. Aalborg Kommune sætter fokus på arbejdet med en bevilling til en 
biodiversitetsmedarbejder og udvikling af driften med fokus på biodiversiteten. 
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vores grønne områder så biodiversitet 
gives bedre plads og mere optimale 
forhold. Vi udviklerne arealerne efter 
de grundlæggende muligheder som 
er tilstede, og kan understøtte den 
gode udvikling.  
 Vi skal indledningsvist fokusere på 
Aalborg Kommunes egne naturare-
aler, hvor vi i forvejen har pligt til at 
pleje arealer og har mål om at vores 
egen natur skal være god. Derfor vil i 
bevillingens første år fokusere tiltag på 
vores egne naturbeskyttede arealer.  
Fremadrettet kan vi fra år til år beslutte 
fokus i arbejdet; om det er til oprens-
ning af søer, kommunale eller private, 
græsningsprojekter med fokus på 
store sammenhænge, naturgenopret-
ningsprojekter, åbne op for at private 
borgere kan søge kommunen om 
tilskud til biodiversitetstiltag på egne 
arealer, biodiversitets tiltag i vores 
skove som skal være med til at skabe 
variation og mange andre formål.   

Tænk nationalt, handl lokalt! 

Vi kan i en udstrækning blot se til, 
mens biodiversiteten bliver mindre
 og flora og fauna er i tilbagegang, 
men lokalt, når vi planlægger og 
bygger nye boligområder, når vi drifter 
og plejer grønne områder – fra parker 
til kirkegårde – så har vi et kæmpe 

råderum for at skabe plads til biodi-
versiteten. I tidligere tider betragtede 
vi nok de grønne faciliteter med alle 
deres muligheder og fordele – herun-
der biodiversiteten - som selvfølgelige. 
Det kan vi ikke længere forudsætte, så 
derfor skal vi have målrettet fokus på 
at fastholde og sikrede grønne om-
råder, når vi udvikler vores byer.  

Selvfølgelig skal indsatsen prioriteres 
og finansieres, men sikringen af bio-
diversiteten flugter heldigvis med 
en masse andre prioriterede dags-
ordner – som fx muligheden for 
at sikre alle adgang til rekreative 
muligheder og arbejdet for at 
skabe multifunktionel klima-
tilpasning. 
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Hent rapporten her:
www.aalborg.dk/media/
6451591/rig-natur-endelig-
version-10-05-17.pdf

 BYPLAN NYT 1  2020 17


