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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Aarhus sprudler af initiativer fra borgere, virksomheder, organisationer, foreninger,
kollegaerne, så allerede nu vil overvældende mange tage ansvar og gøre en forskel for
naturen. Hvert år kommer der 5.000 nye indbyggere til kommunen og over 1.000
arbejdspladser bliver skabt. Det kalder på klog vækst for at der er plads til alle også planter,
dyr, svampe og andet vildt liv – og der skal være mere af det. Byrådet har i november 2020
vedtaget politikken ’Et grønnere Aarhus’ med vision og høje ambitioner på naturens vegne.

Om få år vil vildskaben kunne ses ved:
 Mere plads og sammenhængende natur
Måler er 4.000 ha natur og 8.000 ha skov, så inden 2030 er der:
 1.300 ha mere naturareal, der binder naturen sammen og støtter op om den
eksisterende natur
 2.700 ha ny skov
 10.000 flere bytræer
Og masser af vilde vejrabatter og tidligere græsarealer i byerne. De nye skove bidrager
til biodiversitet i området ved at op mod halvdelen af skovrejsningsområdet er lysåbne
arealer med vand i de naturlige lavninger. Skovene giver samtidig beskyttelse af
grundvandet og store rekreative muligheder for borgerne. Og borgerne inddrages i
projekterne ligesom de er med til at stemme på hvor bytræerne placeres.

 Bedre, vildere natur med højere artsrigdom
 80% af de kommunalt ejede, naturbeskyttede arealer har god eller høj naturtilstand
 40% af de naturbeskyttede arealer i kommunen er har god til høj naturtilstand
 1.000 ha vild, selvforvaltende natur svarende til 25% af naturen
 800 ha vildere skov
 Flere, vildere vandløb med øget biodiversitet, der slynger sig naturligt i landskabet
Naturpleje af eksisterende, naturbeskyttet natur gør at naturtilstanden og
biodiversiteten er øget så både kryb og kravl, urter, mosser og svampe bliver flere, og
en måling af naturtilstanden vil vise, at vi er på rette vej. For vandløbene vil vi arbejde
for at ændre lovbestemmelser, der arbejder imod naturlige vandløbsstrækninger, for at
få naturlige vandløb med øget biodiversitet.
Byens natur og naturområder i kommunen har en helt særlig rolle i Aarhus, fordi det skal
forene arbejdet mod en mere rig, vild natur med lysten til at bruge og nyde naturen og lære
dens beboere at kende ved navn. For at lykkes skal vi have alle aktørerne i kommunen med,
og her kan vildskaben ses ved:
 Plads til liv og død – naturvenlig drift
Mere ekstensiv drift hvor naturen får mere frit spil. Samtidig arbejder vi med
biodiversitetsvenlige tiltag, som dødt ved i parker og skove, mere naturgræs og løbende
omlægning af arealer.
 Bringe vild natur tættere på hverdagslivet
Vi har fået den vilde natur med ind i de store kommunale byudviklingsområder. Den
vilde natur skal både indarbejdes i rabatter og langs indfaldsveje og integreres i de
kommunalt ejet byudviklingsområder både i og uden for bymidten. Der vil kunne ses
flere sommerfugle og blomster tæt på hvor hverdagen leves, - både ved boliger,
daginstitutioner, plejehjem mv. Vi indfører i 2021 en grøn norm, som kræver en højere
kvalitet af de grønne områder i lokalplaner. Her giver det point at bevare træer, plante
nye træer, etablere blomsterenge mm
 Vilde borgere og virksomheder
Aktive har selv eller sammen med os omlagt arealer og skabt vilde, innovative tiltag
lokalt, blandt andet gennem frøpuljer, støtte til vilde projekter og andre indsatser så
borgere selv kan gå i gang, dele viden og inspirere hinanden.
 Vild formidling
Alle bruger digitale og fysiske platforme og kanaler, så mange forskellige alders- og
målgrupper kan dele og få viden. Biodiversitetsambassadører, fysiske skilte, rapvideoer,
podcast og anden digital formidling.
 Naturens vilde læringsrum
Vi har fået åbnet folks øjne (unge som gamle), så de både har en forståelse for naturens
gang, men også for herlighedsværdien i det mere uplejede - alt det der gemmer sig i og
under den utrimmede overflade.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi er vilde med natur og øger biodiversiteten, vilde med at inspirere til hvad bynatur kan, og
vildt glade for at have en ambitiøs, grøn politik ’Et grønnere Aarhus’ med mål og retning og
fokus på at inddrage alle aktører i kommunen for at få mere plads til planter, dyr mv.
Vi er ambitiøse og vinder, fordi vi er lykkedes med:
 At skabe en vild kommune samtidig med at vi passer på og forbedrer den natur vi
allerede har helt ind i hjertet af Aarhus.
 At der er mere, bedre og vildere natur og skov på vej mod 1.000 ha vild natur med
helårsgræsning og 800 ha vildere skov.
 At frivillige, organisationer, virksomheder, crowdfundere m.fl. bliver ved med at få
innovative ideer og skabe mere mangfoldig natur
 At endnu flere skolebørn har fået biodiversiteten tæt på skolen, har oplevet at plante et
træ i skoleskoven med vandhuller, vandløb og ny natur, som alt sammen integreres i
undervisningen, fordi Grønne Børn bliver Grønne Voksne, som Skærings skoles motto
er.
 At der sættes krav til byudviklingen om at leve op til en Grøn Norm, hvor der er plads til
gamle træer, vilde planter, vand mv.
 At der er grønne korridorer med mere vild natur helt ind i byen og binder by og land
sammen, så f.eks. vilde bier og sommerfuglene kan sprede sig og vække begejstring hos
borgerne
 At vandet er en ressource, der giver nye levesteder og øger biodiversiteten, og er med
til at skabe en blå-grøn struktur med vildere natur.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi:
Der er flere steder i Aarhus Kommune, hvor der er stort potentiale for at genetablere natur
og samtidig forbedre den eksisterende natur i åbent land.
Vi vil gerne inddrage borgerne i byerne, for at få mere vild natur i byen og dens rum, derfor
er et oplagt projekt en form for adoptionstanke med et borgernært udviklingsperspektiv,
hvor inddragelsen vendes rundt end den normalt er i samspillet med kommunen:
 For at bygge bro mellem den vilde borger og bynære parker, vil et eller flere strategiske
egnede grønne områder eller arealer med asfalt, der kan blive til en grøn, vild
lommepark, blive udpeget som vilde friarealer.
Her er det borgere og foreninger som er ansvarlige for at forvalte området under
overskriften vild natur. Eksterne får ganske enkelt ’forvalterkasketten’ og et fast beløb,
de kan udvikle området under overskriften vild natur - som de tænker – og uden
kommunal indblanding, medmindre der ønskes kommuneinddragelse. Indsatsen
formidler samtidig den vilde natur og inspirerer til at andre også kan skabe vild, flot
natur.
Efter to år inviteres kommunen til en evaluering af indsatsen og de bæredygtige
ændringer implementeres.

