Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Solrød Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Maria Astrup Skov
teknisk@solrod.dk
56182200

*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.
https://www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter/danmarks-vildeste-kommune

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Om 2-5 år er håbet at Solrød Kommune har fået øget fokus på at fremme
biodiversiteten både på kommunale og private arealer.
Den beskyttede natur; enge, moser, overdrev, hede osv. har stadig førsteprioritet. Det er
her de sjældne arter primært har deres levested og disse områder skal derfor have en
helt særlig opmærksomhed.
På de øvrige kommunale arealer er der blevet mere plads til vilde blomster i
grøftekanterne og på friarealerne fordi driften er blevet tilpasset med ændret
slåningstidspunkter og opsamling af det afskårne materiale. Andre steder er mulden
blevet fjernet for at give plads til de mindre næringskrævende arter.
Gennem kommunes uddannelse af Naturambassadører er flere borgere og
virksomheder blevet klædt på til at skabe bedre betingelser for hjemmehørende dyr og
planter dels i deres haver dels på fællesarealerne. Vores værktøjskasser med gode råd
til hvad man skal gøre hhv. mere og mindre af, hvis man gerne vil have mere
biodiversitet, bliver brugt flittigt.

Ved Solrød Bæk er der i tæt samarbejde med lodsejere, lokale organisationer og
borgere skabt et spændende landskab, der skaber bedre balance i ådalen.
Projektet har taget hånd om forbedringer af både den vandløbsnære natur og
vandmiljøet, skabt nye muligheder for lodsejere med fokus på forbedret arealanvendelse og
drift kombineret beskyttelse af områdets drikkevandsressourcer, klimasikret truede
bysamfund og givet bedre mulighed for byudvikling i Havdrup og Solrød Landsby.
Herudover er der anlagt en sti langs vandløbet, der øget mulighederne for friluftsliv ved
at forbinde Havdrup og Solrød landsby.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Solrød Kommune bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi vi tænker STORT selvom
vi geografisk set er en lille kommune. Der er rift om arealerne og vi er derfor nødt til at
skabe løsninger, der kombinerer mange behov og løser mange udfordringer.
Helt essentielt for Solrød Kommune er at vi prioriterer, at skabe forandringerne i tæt
samarbejde med borgerne og erhvervslivet. Hermed får borgerne ejerskab til
projekterne og der er derfor bedre mulighed for at skabe VEDVARENDE forandringer.
Driften af kommunes arealer vil desuden blive indskrevet i kommunens driftsaftale på
Vej og Park-området.
I projektet ved Solrød Bæk er der behov for at samtænke løsninger på en lang række
udfordringer. Naturen er trængt i området. Der er store udfordringer med
sommerudtørring i vandløbet, der er problemer med klimasikring af både byer og
marker, store landbrugsområder er udpeget som boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) og der er ingen muligheder for rekreative udfoldelser. Ved både at inddrage
lodsejere, forsyningsselskaber, natur-, miljø- og klimatilpasningshensyn er det muligt at
skabe løsninger, der både er INTELLIGENTE og NYTÆNKENDE.
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Der er flere muligheder…
En af dem kunne være at forsætte forbedringerne af forholdene ved Solrød Bæk hele
vejen fra Solrød landsby til kysten. Igennem Solrød Strand området er bækken fastlagt
med SF-stenbelagte kanter. Muligheden kunne være at ændre bækkens forløb og
dermed få mulighed for at åbne dele af strækningen op, således at der kan skabes et
langt bedre vandmiljø.
Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

