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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
I Lyngby-Taarbæk Kommune vil den vilde natur blive endnu vildere igennem tre
initiativer, der skal sørge for, at kommunens borgere bliver involveret i at højne den
lokale biodiversitet, og at forvaltningen arbejder målrettet mod at blive ekstra grøn.
Initiativerne vil sikre, at:
-

der fokuseres på naturvenlig drift på kommunale arealer.
der etableres partnerskaber med store private lodsejere om naturvenlig drift.
der kommer til at være større biodiversitet i private haver.

Helt konkret vil der blive gjort en stor indsats for at få kommunens borgere til at tænke
på billerne, svampene, sommerfuglene og alle de andre vilde arter, når havearbejdet
står for døren, samt at der omlægges til naturvenlig drift på kommunens arealer. Om to
til fem år forestiller vi os, at der er en endnu større variation i den levende natur i
kommunen på både private og kommunale arealer, samt at borgerne er klædt ordentligt
på til at fortsætte de grønne initiativer.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Hvordan gør man en af Danmarks vildeste kommuner mere vild? Opskriften i LyngbyTaarbæk Kommune er at sætte naturvenlig drift i skarpt fokus, og få VILD natur
fasttømret på både den private og kommunale dagsorden.

Lyngby-Taarbæk Kommune ligger nr. 4 ud af 98 i en nylig rangering der kortlægger,
hvilke danske kommuner, der har den bedste natur1. Som kommune har LyngbyTaarbæk allerede en høj biodiversitet og store grønne arealer, der er udlagt til
naturformål. Ved fremover at drifte endnu flere arealer naturvenligt, vil den vilde natur i
kommunen blive bevaret og øget.
Selvom Lyngby-Taarbæk Kommune allerede har gjort et stort stykke arbejde for at
højne biodiversiteten på fællesarealerne, kan der gøres endnu mere. Der sættes nu
ekstra tempo på at fremme biodiversiteten på de kommunale arealer.
Lyngby-Taarbæk Kommunes areal udgør omkring 3900 ha, hvoraf 45 % er områder, der
ikke er befæstede og ikke er udpeget som beskyttet natur. Disse arealer har potentiale
til at få øget biodiversiteten, hvis der omlægges til naturvenlig drift, hvorfor områderne vil
få øget opmærksomhed fremover.
Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes mål at opnå et samlet areal, der driftes naturligt på
180 ha inden 2050. Derudover vil kommunen udarbejde en plejeplan, som skal sikre, at
minimum 75 % af kommunens grønne arealer, der ikke er beskyttet natur, vil blive
udpeget som områder, hvor biodiversiteten har høj prioritet.
Lyngby-Taarbæk Kommune vil etablere partnerskaber med større lodsejere,
virksomheder og uddannelsessteder med henblik på at skræddersy samarbejde
omkring naturvenlig drift, der kan øge biodiversiteten.
For de private haveejere vil Lyngby-Taarbæk Kommune gennemføre en
oplysningskampagne og understøtte vidensudveksling for at sikre, at så mange borgere
som muligt involveres i kommunens grønne dagsorden. På denne måde vil private
haveejere få ny viden om biodiversitet, og de vil få den vilde natur helt ind på livet.
Lyngby-Taarbæk Kommune investerer i alt 3,1 mio. kr. plus arbejdskraft i arbejdet for at
øge kommunens vilde natur2.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
… gennemføre to biodiversitetsprojekter, der tilgodeser livet på landjorden og livet under
havets overflade.
På landjorden vil Lyngby-Taarbæk Kommune etablere en rådgiverordning, hvor borgere,
grundejerforeninger, virksomheder, store jordejere og boligselskaber kan få besøg af en
professionel biodiversitetskonsulent, der kan hjælpe med at skabe vild natur på deres
grunde. Lyngby-Taarbæk Kommune vil investere i rådgivningstjenesten, og vil, inden for
den gældende lovgivning, vejlede de borgere, grundejerforeninger, virksomheder, store
jordejere og boligselskaber, der melder sig til at få rådgivning om
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biodiversitetsfremmende løsninger. Ved besøget vil grunden blive gennemgået af en
rådgiver, som vil anbefale biodiversitetsfremmende tiltag og udarbejde en plan, der
passer til modtagerens behov og grundens kapacitet.
Under havets overflade vil Lyngby-Taarbæk Kommune oprette et undersøisk stenrev,
der kan være levested for marine organismer bl.a. ved at øge forekomsten af tang og
skabe habitat for flere forskellige fiskearter. Udover at øge den marine biodiversitet vil
stenrevet kunne udvikles til at være et borgervidenskabeligt projekt med
borgerinddragelse igennem frivillig monitorering. Idéen bag initiativet er at opfordre
engagerede besøgende til at tage undervandsbilleder af revet, sende billederne til
kommunen, og dermed bidrage til at monitorere revets tilstand. Ved at inddrage
besøgende i projektet vil interessen og formidlingen af det biodiversitetsfremmende
tiltag øges, og den offentlige opmærksomhed på biodiversitet forstærkes.

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

