Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Stevns Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Kristoffer Schou, KriSchou@stevns.dk, 20548269

*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.
www.stevns.dk/stevnsskaberliv
www.stevnsskaberliv.dk

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Over de kommende 2-5 år vil vi se en væsentlig biodiversitetsforbedring på mange
kommunale arealer, i private have og ved virksomheder. ’Stevns skaber liv’ har en
særlig styrke i at der fra start af er sikret et samarbejde med over 100 stevnske
virksomheder. Dertil kommer nuværende og fremtidige boligområder.
Synligheden i projektet er vigtig, og derfor kører vi projektet som en kampagne,
centreret omkring et fantastisk logo (markfirben) og budskab:

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi får borgere, virksomheder, foreninger og andre sammenslutninger til at løfte i
fællesskab med kommunen. Vi oplever stor interesse og tilslutning fra alle sider. Alle vil
gerne være med til at gøre en indsat for at lave mere vild natur.
Projektet ’Stevns skaber liv’ er fastforankret og politisk besluttet. Projektet er igangsat
som led i budgetforliget for 2020, hvor forligspartierne ønskede at styrke biodiversiteten,
at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor blev naturpuljen øget
betragteligt i 2020 og ud i overslagsårene. På denne måde er projektet økonomisk
understøttet og sikret i årene frem. Forberedelserne foregår i forvaltningen ultimo 2020/
primo 2021 og påbegyndes officielt den 15. april 2021.
Med den økonomiske sikring af projektet er der oprettet en fuldtidsstilling i kommunen til
at løfte og understøtte biodiversitet i hele Stevns Kommune. Denne stilling blev besat i
august 2020.
Der foreligger en stærk projektplan og drejebog for, hvordan vi opnår gode resultater.
Og de tilknyttede visioner taler for sig selv:
-

”Gå-korridor” fra Stevns Klint til Tryggevælde Ådal
Naturpark ved Tryggevælde Ådal

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
-

Udvikle en Naturpark ved Tryggevælde Ådal med sammenhængende, vild natur.
Opkøbe lavbundsjord og biodiversitetsforvalte som pilotprojekt for Tryggevælde
Ådals lodsejere af lavbundsjorde.
Producere disse skilte til haveejere på Stevns, som har tilmeldt sig projektet ’Stevns
skaber liv’:

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

