Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Mariagerfjord Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Anders Horsten, anhor@mariagerfjord.dk, 23 36 31 80

*Jeres VILDE projektside: www.mariagerfjord.dk/biodiversitet

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Om 2-5 år vil vi være langt med at implementere den biodiversitetspolitik, som Byrådet
vedtog i 2019, og som vi vil have udarbejdet en strategi for ved årets udgang.
Strategiens mål er at Mariagerfjord skal rumme en varieret og tilgængelig natur – også i
de bynære områder. Politikken bygger på fire ben: 1) Vi går forrest, 2) Vi prioriterer det
uerstattelige (Brandmandens Lov), 3) Vi inddrager frivillige og 4) Vi formidler med
engagement.
Vores politik afspejler, at vi tror på, at arbejdet med biodiversitet skal ske i et bredt
samarbejde med kommunens borgere, foreninger, institutioner og virksomheder. Dels
fordi kommunen ikke kan løfte den store opgave med at bremse tabet i biodiversitet
alene. Men også fordi vi har indset, at vi gennem arbejdet med biodiversitet kan skabe
en masse værdi for de partnere, vi arbejder sammen med. Det skaber glæde og
interesse at gøre en indsats for vores natur, uanset om det er på en skole, en
genbrugsplads, et ældrecenter, i et sommerhusområde eller hos en af de mange
borgere, der i disse måneder henvender sig for gode råd og vejledning om biodiversitet.
Vi er også meget beviste om, at vi er i gang med at udforske en ny måde at samarbejde
med det omgivende samfund på. Vi kalder det samproduktion, fordi et bærende element
i projekterne er, at alle parter leverer noget til projektet, som gør, at vi i den sidste ende
står med større chance for succes, end hvis vi enten arbejdede hver for sig, eller hvis
kommunen gjorde det hele.
Derfor har mange af vores projekter karakter af pilotprojekter, hvor vi samler erfaringer
og øver os på at lave projekter, som gør en forskel for biodiversiteten og som over de
kommende fem år gerne skulle etablere sig som blivende og varige forbedringer for
naturen. Samtidigt er det vores ambition, at projekterne skal være med til at inspirere til
andre og lignende projekter rundt omkring i kommunen, hvorfor vi gør meget ud af at
formidle og fortælle om vores arbejde.

Hvis vi er lykkes om fem år, så vil der overalt i Mariagerfjord Kommune være
blomstrende projekter med det formål at skabe bedre forhold for biodiversiteten og de
lokale kræfter, der er med til at udvikle projekterne. Vi vil til den tid gerne kunne sige, at
vores arbejde har været med til at opfylde ambitionen med vores biodiversitetspolitik: at
Mariagerfjord skal rumme en varieret og tilgængelig natur – også i de bynære områder

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Mariagerfjord Kommune bliver Danmarks VILDESTE kommune, fordi vi tror på, at vi kan
skabe varige og omfattende forbedringer for naturen i kommunen. Vi har erkendt, at
fremgang for naturen kræver en fælles indsats hele vejen fra den enkelte borger over
foreninger og virksomheder til kommunen. Til det formål har vi udviklet en klar politik og
strategi for, hvordan vi vil arbejde på at fremme natur og biodiversitet fra det nære og
lokale i haver, i skolegården og i vejkanterne, til den store og vilde natur langs kysterne
og i vores skove. Ved at inddrage alle interesserede og have fokus på samproduktion,
hvor alle bidrager og tager ansvar, skaber vi varige forbedringer for både biodiversiteten
og borgerne. Ved at sikre, at arbejdet skaber værdi lokalt, sikrer vi desuden, at arbejdet
bakkes op hele vejen fra et enigt Byrådet til den enkelte borger.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Styrke og intensivere arbejdet med at udbrede vores biodiversitetspolitik og –strategi, så
endnu flere spændende og nyskabende projekter kan sættes i søen og bidrage til at
løfte den store opgave med at bremse tabet af biodiversitet. Samtidigt ville vi sætte
endnu mere fokus på formidling af vores arbejde, så det kunne inspirere både internt i
kommunen men også til andre interesserede rundt omkring i landet.

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

