Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Gentofte Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Gerald Maureschat, gema@gentofte.dk, tlf. 24850558
Magnus Hauch, mjh@gentofte.dk, tlf. 29377636
*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.
https://baeredygtigtgentofte.dk/gentofte-deltager-i-danmarks-vildeste-kommune/

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Landskabet i Gentofte Kommune er fra naturens hånd varieret og artsrigt med
gennemgående dalstrøg og en lang kyststrækning. Søer, moser, vandløb og kildevæld
har skabt uvurderlige naturperler med en mangfoldighed, der er unik så tæt på storbyen.
Gentofte Kommune er kendt for at samskabe med borgere, foreninger og virksomheder.
Det vil vi også gøre i dette projekt.
Vi vil arbejde for, at man om 2-5 år vil opleve, at naturen i Gentofte Kommune har fået
mere plads, og at biodiversitet generelt fylder mere i borgernes bevidsthed. Vi har om 2
år fået engageret en række borgere i at blive ’ambassadører for biodiversitet’ i deres
lokalområde og vil opleve at bl.a. villahaverne, som udgør en stor del af kommunens
areal, er blevet gjort langt rigere på natur og artsdiversitet. Vi har også yderligere
udviklet det gode samarbejde med borgere og interesseorganisationer om naturpleje og
naturbevarelse, så der findes endnu flere eksempler på de gode tiltag, vi ser i dag. I
flere parker og naturarealer plejes områder skånsomt til gavn for flora og fauna, blandt
andet med hjælp fra frivillige i kvæggræsserlaug og høslætlaug. Endelig vil man opleve,
at der er indtænkt grønne løsninger og biodiversitet ind i byens rum, når vi
klimatilpasser.
Når vi øger antallet af levesteder, og dermed giver mere plads til naturen, vil de trængte
og sjældne arter få større mulighed for at sprede sig, så vi samlet får skabt en forøgelse
af den biologiske mangfoldighed og en mere sammenhængende natur i Gentofte
Kommune.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Gentofte Kommune er en fuldt udbygget bykommune men har samtidigt et stort naturpotentiale. Gentofte huser således en række fantastiske naturområder, såsom Gentofte
Sø, Brobækmose, Nymosen, Gammelmosen, Ermelunden og Charlottenlund Skov, hvor
der findes mange sjældne planter, svampe og dyr. Endvidere findes der i Gentofte
meget varierede naturtyper og ikke mindst jordbundstyper, både mose, søer, strand og
gammel skov.
For os handler deltagelse i dette projekt om at få så mange som muligt involveret i
biodiversitets-dagsordenen. Vi vil have fokus på at styrke sammenhængen mellem de
mange naturområder i kommunen og skabe nye levesteder for insekter, padder, fugleliv
mv. Vi vil udvikle byens natur i tæt samarbejde med vores engagerede borgere, f.eks.
ved at uddanne ’ambassadører for biodiversitet’, som skal være med til at inspirere,
oplære og opmuntre andre haveejere, så smukke, bæredygtige haver forhåbentlig
spreder sig som ringe i vandet. Således kan naturpotentialet blive udfoldet.
Vi vil udvide samarbejdet med vores børneinstitutioner, skoler, plejeboliger m.m. om en
bæredygtig drift af de omkringliggende arealer. Derved øger vi ikke blot naturværdien,
men vi bidrager samtidigt til den ’grønne dannelse’, og skaber naturoplevelser i
hverdagen.
Gentofte Kommunes Grønne strukturplan er rettesnor for, hvordan den natur vi har, skal
bevares og udvikles i samspil med de mange kulturhistoriske og rekreative værdier, der
findes i kommunen. Kommunen huser bl.a. to slotte med tilhørende større slotsparker,
skov og fæstningsanlæg, som bliver drevet af staten. Vi har derfor ambitioner om at
invitere styrelserne til at indgå i et samarbejde om at øge naturværdierne på deres
arealer.
Vi igangsætter følgende konkrete initiativer:






Uddannelse af interesserede borgere til biodiversitets-ambassadører
Kampagner, projekter, havevandringer, facebookgrupper, der er målrettet
haveejere, som derved kan få inspiration og vejledning til konkrete
naturforbedrende og biodiversitetsfremmende tiltag i deres egne haver
Fremvisning og formidling af intentioner og effekter af de store og små naturprojekter som kommunen (eller andre aktører) udfører. Det kan være
klimatilpasningsprojekter, træplantning, kvæg- og fåregræsning
Inddragelse af grønne foreninger, virksomheder og borgere i arbejdet. Der skal
være en særlig indsats overfor og en høj grad af involvering af de unge i
kommunens natur-projekter
Partnerskaber og samarbejder med andre interessenter, fx statslige styrelser,
virksomheder, grundejerforeninger.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Hvis vi er så heldige at vinde konkurrencen, ville vi få mulighed for at tænke endnu
’større’ og at få udfoldet endnu flere konkrete naturprojekter og naturpleje i vores byrum.
Pengene kunne gå til at støtte nogle af de mange gode projekt-idéer, vi modtager fra
vores borgere, foreninger, frivillige mv. De kunne også bruges til yderligere at højne
biodiversiteten, når vi byudvikler eller klimatilpasser. Og endelig kunne vi også sagtens
drømme om skabe endnu flere gode udendørs faciliteter til læring og formidling om
biodiversitet i vores skønne naturområder.

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

