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Fortælling

• Grøn dagsorden

• Den samme dagsorden med et fokus på 
biodiversitet! 

• Vi inspirerer vores politikere med 
FAGLIGHED, fortællinger, ideer, visioner, 
politiske vindersager



Strategi

• Lang inddragende proces

• Borgere

• NGO’ere

• Virksomheder

• Boligforeninger

• Grundejere



Politik
Vision 2025

- Konkrete realiserbare mål

- Sikring af naturinteresser og rekreation

- Økonomi

- Opmærksomhed og handling



Eksempler 

• Arbejde for at boliger skal have grønne rekreative 
arealer i umiddelbar nærhed og have: 

• Max 300 meter til et rekreativt grønt areal på min. 
1 ha. 

• Max 500 meter til et rekreativt grønt areal på min. 
5 ha i tæt bebyggelse. 

• Alle oplandsbyer skal have et grønt rekreativt 
areal på min. 5 ha.

• Sikre at borgerne har nærhed til natur og rekreative 
områder

• Vi øger antallet af træer i byen med 3% hvert 5. år. 

• Vi arbejder strategisk med artsvariation og gode 
vækstforhold for byernes træer. 

• Vi udnytter arealer med potentialer til midlertidig 
beplantning og natur for at skabe dynamik



Hvordan kan det 
lykkedes i praksis
• Vi træffer utrolig mange vigtige beslutninger 

hver dag

• Fordi vi som kommuner er herreseje!

• Kommunerne er både

• Grundejere

• Myndighed

• Meningsdannere

• Foregangsorganisationer

• Motivatorer



Fra strategi til praksis
• Hvad er succeskriteriet?

• Kommunikation/formidlingsmateriale 

• Naturvejledere, forvaltere og gartnere 



Fra strategi til praksis
Formidlingsmateriale

• Fortæl hvorfor vi gør som vi gør

• Er der en god ide bag indsatser eller er det endnu en besparelse
• Vi roder med vilje
• Vild med vilje
• Plads til rig natur

• Kommunikation GØR en kæmpe forskel



Formidling og 
inddragelse af 
medarbejdere

• Skubbe til gamle traditioner og drift

• Udfordre paradigmer 

• Ledelsens opbakning



Fældning af 
træer
• Selvom der fra i morgen vil
være et stort tomrum i parken, 
forlader træernes konge i 
Kildeparken ikke helt sin plads.

• Fire til seks meter af træets
stamme vil nemlig blive stående.

• Vi lader stammen stå tilbage
som en træruin. Så kan den stå og 
rådne op af sig selv, og den kan
samtidig bidrage til
biodiversiteten, når der blandt
andet kommer insekter ind, siger
Per Rasmussen.



Hvad gør vi i 
praksis?
• Ansvar

• Aktiviteter
• Sundhed
• Bevægelse
• Biodiversitet
• Grønne oplevelser
• Afstresning

• Det ene udelukker ikke noget 
andet



Konkrete 
realisérbare mål
• KPI (Key Performance Indicator)

• 2 aktiviteter per planområde 
per år

• Udsåning af urter
• Kvashegn
• Stenbunker
• Høslet
• Naturgræs

• Træstrategi
• Antallet af by- og vejtræer 

øges med minimum 3% hvert 
5 år

• Flere træer
• Flere hjemmehørende 

træer



Høslet i byområdet
Målrettet indsats



Plantning af 
hjemmehørende 
træer og stauder

• Projekt: Åbning af Øster Å



Udsåning af urter
Ændre en ubrugt brugsplæne til naturgræs



Kalkoverdrev i byens centrum



Kommunale 
kirkegårde

• Ændring fra brugsplæne til naturgræs

• Lapidarium i vilde urter



Hvilken vej skal vi gå?



Samtalesalon

• Biodiversitet- hvorfor giver det mening for mig at arbejde med?
• Efterspørgsel fra borgere/kunder, fælles forpligtigelse, krav 

i udbud?

• Hvordan kan jeg arbejde med biodiversitet
• Stor/lille skala, overordnet/dagligdag
• Små tiltag i byen

• Eksempler, inspiration
• Hvordan understøtter vi hinandens tiltag?
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