
Grøn bog _ Kolding Kommune 
 
 
Kommunenavn: Kolding Kommune 
 
Kontaktpersoner:  
 

 Line Ankjær – E liank@kolding.dk – T 7979 7455 
 

 Anne Birgitte Hallas – E ahall@kolding.dk – T 7979 0550  
 
Vores VILDE projektside: www.kolding.dk/vildmedvilje  
 

 
Sådan forestiller vi os vildskaben udfoldet i Kolding kommune om 2-5 år:  
 

Om 2-5 år taler vi ikke længere om vejret i Kolding Kommune, når vi mødes på gaden, til 
møder eller over hækken, så taler vi biodiversitet, naturtyper, arter og vildskab. ’Hvad gør 
du?’, ’Har du hørt?’, det summer og spirer overalt i vejkanter, mellem fliserne og i det åbne 
land. 
 

Om 2-5 år begynder vi også at se de første vilde resultater af de mange tiltag, vi netop er i 
gang med at sætte i værk. Vi arbejder ud fra en samlet indsats, hvor både borgere, 
foreninger, virksomheder og kommunen skal bidrage til den fælles vildskab. Og hvor hver en 
kvadratmeter tæller. 
 

Om 4 år har Kolding Kommune investeret 1,5 millioner kroner i borgernære naturprojekter, 
der skal hjælpe borgerne til selv at bidrage med mere vild natur. Pengene er brugt på 
inspirationsforedrag med tilhørende workshops fordelt på hele kommunen de to første år. 
Mange har meldt deres deltagelse, herunder ejere af grusgrave og landmænd, som vil 
etablere nye naturområder og rejse folkeskov. Der er givet støtte til nytænkende projekter, 
som fx et ådselprojekt til gavn for rød glente og ådselbiller. 
 

En særlig bevilling til lokale på Stenderuphalvøen har sat gang i et stort landsbysamarbejde, 
der nu fungerer som inspiration- og besøgsområde for andre landsbyer, grundejerforeninger 
og virksomheder i Kolding Kommune. På Stenderuphalvøen arbejder lokale grupper med 
forbedringer af vandhuller til særligt løvfrø, flere vilde haver, vejkanter, landbrug og 
virksomheder, samt etablering af stendiger og kvashegn til insekter og padder. 
 

Om 2-5 år er der på kommunale arealer etableret lokale og fælles blomstermarker, hvor der 
vejledes i, hvordan haveejere selv kan høste frø til deres egne vilde projekter. Konceptet Vild 
med Vilje-byggegrunde er blevet afprøvet både i industriområder og nye boligområder.  
 

I bæredygtighedshuset i Kolding midtby, på nettet og gennem arrangementer har vi givet 
inspiration, udleveret materialer og hjulpet alle de haveejere, grundejerforeninger, landmænd 
og virksomheder, der helt fra starten har været interesseret i at bidrage. Vi har koordineret 
og nytænkt, skabt nye fællesskaber, samarbejder og ikke mindst sammen fået mere vild 
natur i form af omlagt landbrugsjord og gamle grusgrave og vi har rejst ny skov.  
 

Om 2-5 år er der sat handling bag Kolding Kommunes biodiversitetsstrategi, der er bygget 
op efter Brandmandens Lov. Det vil sige, at flere af kommunens mest værdifulde levesteder 
for sjældne arter er blevet større, og der er skabt sammenhængende naturområder i 
kerneområderne for biodiversitet. Strategien omfatter både tør natur, søer, vandløb og det 
marine miljø. I vores mange ådale, har vi sikret birkemusens levesteder og skabt endnu 
bedre forhold. Særligt i Hylkedalen, hvor et klimatilpasnings- og outdoorprojekt har været 
springbrættet til større fokus på og viden om birkemusen.  
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Ud over de frivillige indsatser og tiltagene på forvaltningsniveau, arbejdes der på 
tværkommunale fællesindsatser, som fx i regi af Naturpark Lillebælt (Fredericia, Middelbart 
og Kolding). Her laves indsatser både på land og til havs, i tæt samarbejde med borgere, 
myndigheder, forskere, foreninger og erhvervsdrivende.  
 

Om 2-5 år er der skabt flere sten- og smoltrev i Lillebælt med sten doneret af borgere, 
landmænd og fra Baltic Pipe-projektet. Der er skabt tre nye ålegræsenge og 40-50 biohuts 
(fiskebørnehaver) i havnene. Samtidig er der lagt mange kræfter i at formidle Lillebælts natur 
og oplevelser i form af informationskampagner, der skal nedbringe støj, der forstyrrer 
marsvin. Se de mange konkrete tiltag i Naturpark Lillebælt i perioden 2015-2025 på 
naturparklillebaelt.dk/baelt-i-balance og betterbirdlife.middelfart.dk  
 

 
 

Vi bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 
 

I Kolding designer vi livet og vildskaben sammen, på tværs af målgrupper, i landsbyer, i 
midtbyen og i det åbne land. Og vi gør det sammen med borgere, virksomheder, politikere 
og kolleger og på tværs af ambitioner og siloer. Vi skaber adfærdsændringer og fysiske 
resultater. Vi er allerede godt i gang og mærker stort engagement og politisk vilje og 
opbakning til at lykkes. Målet er at sætte en bevægelse i gang imod mere vild natur i Kolding 
Kommune.  
 

Vores naturkapitalindeks er lavt, men potentialet er stort. Med udgangspunkt i både vores 
biodiversitetsstrategi og bæredygtighedsstrategi skaber vi Danmarks vildeste kommune. Ved 
at følge disse målsætninger:  
 

- Fokus på de biologiske kerneområder: De vigtigste levesteder samt biologiske 
kerneområder er identificeret, og arbejdet med at minimere truslerne mod 
områderne er påbegyndt.  

- Vi giver plads til naturen: Vi arbejder på at genskabe de naturlige processer og 
skabe mere plads og sammenhænge, hvor det giver mening. 

- Mere bynatur: Vi samarbejder med virksomheder, borgere og andre relevante 
aktører med at gøre byerne grønnere og mere forskelligartede. Når der byudvikles 
er det et helt naturligt udgangspunktet at forbedre og øge naturen i området. Bynatur 
er en vigtig brik i at skabe ejerskab og engagement i den grønne dagsorden.  
 

Helt konkret skaber vi Danmarks vildeste kommune ved at støtte og sætte fokus på de 
lokale initiativer. Stenderuphalvøen og de lokale ildsjæles projekt: halvoenkysserfroen.dk, 
fungerer som inspirations- og besøgsområde, og igennem deres arbejde på tværs af 
borgere, landmænd og virksomheder vil vi lade de gode idéer og resultater sprede sig som 
ringe i vandet til resten af kommunen.  
 

På samme vis vil vi benytte os af, at vi i Kolding kommune allerede har landmænd, som er 
naturambassadører. Via dem, vil vi inspirere og støtte andre landmænd, der ønsker mere 
natur på deres ejendom.  
 
 

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi… 
 

…tænke os godt om, så vi får mest vild natur for pengene. Med udgangspunkt i 

biodiversitetsstrategiens projektkatalog vil vi omsætte millionen til at sikre flere af 

kommunens mest værdifulde levesteder for sjældne arter og arbejde for at skabe større, 

sammenhængende naturområder i kommunens kerneområder for biodiversitet. Dette kunne 

ske ved opkøb af arealer eller dyrkningsrettigheder.  
 

Kerneområderne omfatter både gamle løvskove med høj naturværdi og større områder med 

mosaik af næringsfattig lysåben natur og småskove, hvor der med fordel kan etableres 

samlet helårsgræsning. Kerneområderne er generelt rige på god natur og rummer, ud over 

de sjældne arter, også en stor variation af de mere almindelige arter. Så når vi gør en 

indsats for at sikre de sjældne arter i kerneområderne for biodiversitet, gavner det samtidigt 

en stor mængde andre arter i området.  
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