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Kommunenavn: 

Norddjurs Kommune 

Kontaktperson(-er):  

Annette Limborg Madsen, e-mail: alm@norddjurs.dk, tlf. 8959 4012 / 2936 
7106 

Jeres VILDE projektside:  

https://www.norddjurs.dk/biodiversitet  

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  

I Norddjurs Kommune vil vildskaben være udfoldet i ambitiøse og 
innovative projekter, der både skaber grobund for varige forbedringer af 
kommunens nuværende natur og skaber nye naturområder med høj 
kvalitet. 

Besøger du os om 2-5 år, vil du derfor opleve naturområder kendetegnet 
ved stort biodiversitetsmæssig sammenhæng, blandt andet mellem skove 
og lysåben natur, mellem bynatur og omgivende naturområder og mellem 
bynatur i parker og haver.  

Ud fra tanken om ”Hjælp-til-selvhjælp” har kommunen sat biodiversitet på 
dagsorden ved at gøre det nemt at finde den nyeste viden om emnet, blive 
en del af forskellige netværk og biodiversitetslaug og lade sig inspirere af 
de mange gode initiativer i kommunen. 
 
Du vil derfor møde borgere, institutioner, organisationer og virksomheder, 
som alle er motiverede til selv at igangsætte og fastholde en indsats, der 
løfter biodiversiteten.   

Der vil være stor fokus på videndeling og netværksdannelse. Blandt andet 
ved hjælp af en GIS-løsning, som giver kommunens natur- og driftsteam, 
borgere, institutioner, organisationer og virksomheder mulighed for at 
uploade biodiversitetsvenlige tiltag, så sammenhængen mellem 
kommunens mange indsatser bliver tydelig.  

Om 2-5 år er biodiversitet blevet et endnu større politisk fokusområde. 
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Norddjurs Kommune bliver Danmarks VILDESTE kommune: 

• Fordi kommune, borgere, institutioner, organisationer og 
virksomheder er gået sammen om en nyskabende og vedholdende 
indsats, der for alvor skaber plads til vildskab og sammenhængende 
natur. 

• Fordi vi arbejder for at sammenbinde natur med særligt højt 
naturpotentiale/naturværdi, herunder udtjente grusgrave på kalk- 
eller sandet jord for at skabe endnu større sammenhængende 
biodiversitetshotspots. 

• Fordi vi har forbedret eksisterende natur via ny græsning på store 
sammenhængende arealer. 

• Fordi vi har oprettet plejelaug, der er med til at fastholde 
vedvarende drift på naturarealer langs Norddjurs Kommunes 117 km 
lange kystlinje. Derved forbedres og fastholdes biodiversiteten på de 
mange beskyttede naturområder og i den store spredningskorridor, 
der ligger langs hele Norddjurs Kommunes kystlinje. 

• Fordi vi arbejder for at sikre arealer med urørt skov.  
• Fordi vi har skabt ”ny natur” ved at udså og udlevere frø fra vilde, 

hjemmehørende planter, tilpasse driften af grøftekanter og plante 
hjemmehørende træer og buske. 

• Fordi vi via intelligente GIS-løsninger har sørget for at sammenbinde 
den kommunale indsats mest muligt og for at gennemføre indsatsen, 
hvor det jordbundsmæssige potentiale for god natur har været 
størst. 

• Fordi vi har sørget for effektiv og målrettet formidling, der 
motiverer borgere, institutioner og virksomheder til selv at gøre en 
indsats for biodiversiteten. 

• Fordi vi har etableret intelligente, borgerrettede IT-løsninger, der 
giver let adgang til viden og bedre mulighed for netværksdannelse og 
erfaringsdeling.  

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi (f.eks.): 

• Arbejde for at skabe biodiversitetsmæssig sammenhæng mellem 
arealer med bryozokalk i klinterne, der findes på store dele af 
Norddjurslands østlige del, og som rummer mange sjældne arter. 

• Sammenbinde arealer, der tidligere har været en del af det store 
sammenhængene højmose-kompleks, der fandtes på Djursland og 
som kun i begrænset omfang har været drænet, gødsket, dyrket 
og/eller tilplantet. På den måde skabes og forbedres arealer, der 
har meget lang historisk kontinuitet med bevarelse af sjældne arter. 

• Om muligt arbejde for at udbrede arealer med spor af gammel 
skov/urørt skov for at fastholde arealer med meget lang historisk 



kontinuitet, da disse arealer vides at rumme meget sjældne arter og 
høj biodiversitet. 

• Gennemføre en vedvarende plejeindsats for at optimere 
sammenhængen mellem de mosaikker af tiltag, der er frembragt i 
løbet af projektperioden. 

 

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

http://www.dkvild.dk/

