Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:

Tårnby Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Ejendomschef, Peter Günther
pgy.tf@taarnby.dk
Tlf 32471564

*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.
Link til Tårnby Kommunes Vildeste Kommune hjemmeside:
https://ww.taarnby.dk/DKvild

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Vi forestiller os:
- at der er etableret særlig målrettede spredningkorridorer gennem byen, der forbinder biologiske knudepunkter.
- at der er en mærk- og målbar forbedring i biodiversiteten i Kommunen gennem de etablerede spredningskorridorer.
- at der er etableret et større kendskab til og forståelse for biodiversitetudviklingen i byen.
- at der ses private initiativer der understøtter udviklingen af biodiversiteten blandt borgere, boligselskaber og virksomheder
- at udbredelse af biodiversitet i byrummet er inddraget i undervisningen således, at den kommende generation,
som en naturlig ting ønsker at prioritere biodiversitet, hvor de bor og opholder sig.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
- vi målrettet vil genskabe og udbygge biodiversiteten i kommunens byområder, både kvalitativt og kvantitativt, ved at
udnytte alle muligheder, som findes i et tæt udbygget byområde.
- vi vil udarbejde et grundlag og skabe et resultat, som borgere, boligselskaber og virksomheder naturligt understøtter
udviklingen af, så der ved fælles indsats opnås en særlig positiv udvikling i den ønskede biodiversitet.
- vi får udbredt en forståelse for vigtigheden af en høj biodiversiteti kommunen blandt byens borgere og især herunder den
yngre generation.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Videre udbygge et biodiversitets netværk (grid) i kommunen, som giver endnu større biodiversitetsmæssig sammenhæng
på kryds og tværs af kommunens byområde og dermed skabe endnu bedre betingelser for det vilde plante- og dyreliv i
kommunen.
Vi vil også kunne arbejde med at forbedre biodiversitetsudviklingen i det kystnære hav ved at skabe et formidlingsrev,
der understøtter plante- og dyrelivet i havet og som kan anvendes til undervisningsformål.

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

