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*Kommunenavn: Ballerup Kommune 

 

*Kontaktperson(-er):  

Thomas Christensen, thoc@balk.dk, 41750141 (primær) 

Trine Baarstrøm, tba@balk.dk, 41750102 

 

*Jeres VILDE projektside: https://ballerup.dk/borger/natur-klima-miljo/danmarks-

vildeste-kommune 

 

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  

Om fem år er tanken om mere vildskab i naturen adopteret af en bred kreds af aktører, 
og der er en bred accept af rod på kommunens arealer i haver og på virksomhedernes 
og boligselskabernes store grønne arealer. Dødt ved og diskret placerede ådsler vil 
være accepteret. Det er sket med inddragelse, kampagner via fx  Grønt Råd og 
Naturkvalitetsudvalget og via fysiske projekter.  

Virksomhederne og boligselskaberne i Ballerup Kommune råder over meget store 
grønne arealer, og resultaterne vil til den tid kunne ses som blomsterenge, blomstrende 
frugttræer, efterladt dødt ved og nye vandhuller. Hos boligselskaberne vil robotklippere 
være erstattet af beboere, der i fællesskab sår, planter og passer de omlagte 
græsarealer. 

Flere parcelhaver har omlagt fra prydhaver til naturnær have, hvor haveaffald holdes 
inden for matriklen og nyttiggøres som kompost eller kvashegn. På 
grundejerforeningernes fællesarealer ses også mere vildskab. 

Om fem år forestiller vi os, at det er en fast del af skolernes naturundervisning, at de 
unge opnår større kendskab til de lokale naturværdier ved fx at undersøge årets gang i 
det lokale naturområde eller høste frø og så dem ud igen for at øge mængden af føde- 
og levesteder for insektlivet. 

Om fem år forestiller vi os også, at kommunens egne grønne arealer driftes med 
biodiversitet som et væsentligt formål. Træer veteraniseres i stedet for fældning eller 
fældede træer efterlades til naturlig nedbrydning – også på iøjnefaldende steder. 
Afbrænding bliver en del af naturplejen, og der opsættes ådselspladser til trafikdræbte 
dyr, der opsættes fuglekasser til fx ugler, stære og mursejlere. Der omlægges større 
marker til natur med indlagte vandhuller. Vores igangværende forsøg med differentieret 
drift vejkanter og grønne arealer er blevet udbredt på alle relevante grønne arealer. 
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I 2022 har Ballerup Kommune afsluttet den igangværende kortlægning af naturkvaliteten 
i kommunen, både i det åbne land og i byen. På den baggrund kan vi prioritere midler til 
naturprojekter, så ovenstående kan opnås.  

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

… Ballerup Kommune ejer næsten al åbent land i kommunen. Vi kan derfor forholde os 
strategisk til arealerne, både når der skal udvikles by og natur. Vi kan tænke i større 
skala, når der skal udføres nye projekter, og der er hurtigere fra ide til handling, når der 
fx skal omlægges marker til natur, graves vandhuller, etableres stier, ændres drift mv., 
og med et nyudviklet Bynaturværktøj kan vi tænke biodiversiteten helt ind i byen. 

… Ballerup Kommune har opbygget erfaring med fx anlæg af paddevandhuller, 
omlægning af marker til natur samt forsøg med ændret drift af parker, vejkanter og 
andre grønne arealer. 

… Ballerup Kommune har prioriteret natur højt i et stykke tid og aktuelt er i gang med 
projekter som fx Kortlægning af naturkvalitet, Strategi for Bynatur, har en 
Naturforbedringspulje, udvikling af Bynaturværktøj til beregning af det grønne i 
lokalplaner og større projekter, Træstrategi, Skiltning og stier, Borgere planter træer, 
Vandlaug til pleje af lokale vandhuller og Pulje til oprensning af søer. 

Afslutningsvis kan Ballerup Kommune vinde konkurrencen fordi vi har årelang tradition 
for inddragelse af borgere og virksomheder. 

 

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 

Den igangværende kortlægning af naturkvaliteten i hele kommunen kommer i 2022 til at 
pege på en række indsatser, som kan forbedre kvaliteten på det enkelte naturområde. 
Med afsæt i brandmandens lov, om at redde dét der er, så ville en stor del af 1 million 
kr. blive brugt til indsatser for at forbedre naturkvaliteten. 

Derudover ville vi omlægge 20 – 30 ha marker til natur. Et konkret område, som er 
bakket og har en egnet jordbund og sammenhæng, vil blive hegnet, og der vil blive 
etableret helårsgræsning med kvæg. 

Afslutningsvis vil vi sikre, at børn og unge i højere grad får kendskab til lokale 
naturværdier og deres betydning for biodiversitet og sundhed, og samtidigt kan sætte 
værdierne ind i en større sammenhæng nationalt og internationalt. Rent praktisk vil vi 
sikre, at der er undervisningsegnede naturområder tæt på alle folkeskoler, og at 
skolerne understøttes i at indtænke emner som biodiversitet, sundhed og 
bæredygtighed i undervisningen. 

 

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

http://www.dkvild.dk/

