Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Favrskov Kommune
*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Vibe Søndergaard, Heidi Brixen, Nguyet Le og Mathilde Agger Rasmussen på email:
natur@favrskov.dk
tlf: 8964 1010
*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer med
informationer, billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres kommune for
VILD.
www.favrskov.dk/vildmedfavrskov

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Vores Biodiversitetsplan - Vild med Favrskov er blevet en integreret del af vores
hverdag, hvor kommunens medarbejdere tænker vild natur og biodiversitet ind i de
forskellige typer af opgaver kommunen løser. At der er langt færre kortklippede
græsplæner, flere vilde blomster i grøftekanterne, ved regnvandsbassiner, i
skolegården, ved børnehaven, ved biblioteket osv.
At mange af kommunens borgere har anlagt (delvise) vilde haver, vilde områder i
grundejerforeninger og vilde facader ved virksomhederne. At landbruget har større
viden om naturen på deres ejendom og laver tiltag for at forbedre den.
At der er udarbejdet plejeplaner for kommunens Toplokaliteter og at ejerne af området
kender områdernes værdi og indgår i et samarbejde om at beskytte og udvikle de mest
værdifulde naturarealer i kommunen
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Favrskov Kommune bliver Danmarks Vildeste Kommune fordi vi arbejder systematisk
med at forbedre biodiversiteten på alle kommunens forskellige typer af arealer via årlige
politiske vedtagne Handleplaner.
Vi arbejder aktivt med interesserede skoler, hvor biodiversitet indarbejdes i
undervisningen og der anlægges projekter og tiltag, så eleverne lærer både i teori og
praksis.

Vi arbejder med de vigtigste naturarealer. Vi har kortlagt Toplokaliteter og Favrskovarter
i vores biodiversitetsplan og prioriterer dermed de vigtigste områder i henhold til
brandmandens lov.
Vi inspirerer borgere hvad enten det er haveejere, grundejerforeninger, virksomheder
eller landmænd til selv at gøre en indsats for biodiversiteten.
Vi har en plan for hvordan vi evaluerer indsatsen, så vi hele tiden kan justere og gøre
mere af det, der virker bedst.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Med 1 million kr. vil vi forsøge at inddrage og udvikle et eller flere lovende potentielle
naturområder og/eller søge at etablere optimal pleje med helårsgræsning uden
tilskudsfodring på en eller flere af vores Toplokaliteter.

Spørgsmål markeret med * SKAL udfyldes. Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

