Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Silkeborg Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Kirsten Primdahl
natur@silkeborg.dk og danmarksvildestekommune@silkeborg.dk
Tlf. 89701492

*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.
silkeborg.dk/danmarksvildestekommune

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Silkeborg kommunes DNA er god natur og kommunen er hjemsted for mange rødlistede
arter.








Om 2-5 år vil Silkeborg Kommune være Danmarks største kraftcentrum for
rødlistede arter
Om 2-5 år er der i kommunen igangsat projekter, der tilgodeser mindst 100
truede rødlistede arter.
Om 2-5 år er alle med interesse i biodiversitet inddraget i at arbejde for
rødlistede arter.
Om 2-5 år er børnehavebørn og skolebørn med til at finde, undersøge og
forbedre forholdene for rødlistede arter, så fx dødt ved, stenbunker og
vandhuller, som støtter forekomsten af insekter, svampe, fugle, padder og
pattedyr, er blevet et almindeligt indehold i mange haver.
Om 2-5 år er kendskabet til rødlistede arter udbredt blandt kommunens borgere,
lige fra børnehavebørnene til pensionister som er med til skabe gode betingelser
for vores sjældne arter.
Om 2-5 år viser Silkeborg Kommune med nytænkende eksempler på egne
arealer, hvordan vi forbedrer forholdene for rødlistede arter.

Silkeborg Kommune har et særligt samarbejde med videnspædagogisk aktivitetscenter
AQUA Akvarium & Dyrepark om at igangsætte og formidle tiltag og viden om
biodiversitet.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Når konkurrencen slutter, har vi sammen med vores engagerede borgere,
boligudviklere, vidensinstitutioner, foreninger, virksomheder, lokale nørder og
interesseorganisationer reddet 100 rødlistede arter, og Silkeborg Kommune er blevet
kraftcentrum for rødlistearter.
For at nå dertil involverer og samarbejder vi med ovennævnte grupper. Dette vil ske
gennem eksempelprojekter, workshops og formidling og lignende, så vi:





får samlet de bedste ideer,
får synliggjort hvor de truede rødlistearter er og vores egen indsats for arterne,
får klædt borgerne m.fl. så godt på som muligt til at give biodiversiteten en
håndsrækning
får den vilde natur ud i alle hjørner, kroge og sprækker af kommunen – både på
private og offentlige arealer, så vi får en vedvarende effekt for biodiversiteten.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Understøtte de bedste initiativer, som er beskrevet og igangsat af borgere for at redde
de rødlistede arter.

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

