Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Furesø Kommune
*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Lene Munch-Petersen, Formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling,
lmp@furesoe.dk tlf. 72165660
Benedicte Isabella Dyekjær, bip@furesoe.dk, tlf. 72165232
Mette Bjerre Larsen, mbla@furesoe.dk, tlf. 72164114
*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.furesoe.dk/vildfuresoe
Siden får en url med navn www.vild.furesoe.dk inden for den nærmeste fremtid.
Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Vildskaben er i fuld gang med at folde sig ud, og har været i gang længe. Naturen i
kommunen er en mosaik, som udgør et vildt, sammenhængende netværk.
Vi tænker i helheder, og tænker biodiversitet ind i alle grønne områder og bymidter.
Både i drift, anlæg og formidling/undervisning.
Om 2-5 år har kommunen:
-

-

-

omlagt to store markarealer til natur på ca. 30 ha. tilsammen, som kommunen vil
pleje med græssende dyr, høslæt og afbrænding, som på den øvrige
eksisterende natur i Furesø Kommune.
Vi har fået 30 % af alle haveejere til at lave vilde naturtiltag i deres haver.
På baggrund af en vegetationsanalyse, drifter vi græsarealer i byer og langs
veje på måder, der fremmer biodiversiteten med differentieret
slåningstidspunkter alt efter hvilke arter, der er på arealerne.
90 % græsarealer er ekstensivt plejet, og 10 % er til rekreativt brug.
Vi genbruger kvasmateriale til lokale kvashegn, både på kommunalt jord og til
private.
Vi samarbejder med boligforeninger, grundejerforeninger og erhverv, for at de
også omlægger deres arealer til mere natur.
Vi involverer og underviser børn og unge i pleje og udvikling af naturen igennem
formidling og inddragelse i projekter.
Vi arbejder i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Værløse
Naturgruppe og Miljørådet, for sammen at skabe de bedste rammer for naturen i
Furesø.

-

Vi passer på vores skove, og gemmer på gamle træer til naturligt forfald.
og meget mere, som man kan læse om på vores hjemmeside som løbende
opdateres.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi samarbejder med alle arealejere, store som små, borgere og erhverv, om at fremme
biodiversiteten på deres arealer. Vi går foran som kommune ved at pleje og drifte alle de
kommunale arealer med biodiversitet for øje.
Vi tænker i langsigtede løsninger, som sikre naturen på den lange bane.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
omlægge dyrkningsarealer til naturarealer, og sætte vildheste på som naturplejere.

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

