Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Dragør Kommune.

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Morten Bilde Kias, mail: mortenb@dragoer.dk telefon: 3289 0315.

*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.

Link til hjemmesiden: dragoer.dk/vild

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Dragør Kommune vil i den kommende tid blandt andet arbejde med følgende projekter:
Grushullerne
Grushullerne i Dragør er et lille stykke bynært unik natur i Dragør. Grushullerne blev
fredet i 1949 og er en gammel grusgrav. Grusudvendingen startede allerede i 1809 og
har derfor altid været et sted med meget nærringsfattig jord. Det er også baggrunden for
at området har en unik natur, hvor især sjældne blomster, sommerfugle og urter lever i
det meget grusede og nærringsfattige område.
Området er ved at gro til i græs og træer, så de lys-åbne steder reduceres. Derfor har
en gruppe borgere i samarbejde med kommunen taget initiativ til at lave nogle møder i
løbet af året, som skal have det formål at beskytte Grushullerne. Det kan være ved at
frivillige slår med le og samler græsset op. Måske i samarbejde med de lokale skoler.
Det kan være ved at etablere et ko-græsserlaug, hvor kommune giver tilladelse til at
køer eller heste afgræsser området periodevis og områdevis. Samtidig med at lokale
ejer køerne som så kan slagtes efterhånden.

Bi-venlig kommune
Dragør Kommune er udpeget som bi-venlig kommune. Vi har blandt andet tilsået en
hektar af den kommunale jord med bi-venlige frøblandinger. Marken langs Søvej ved
Søvang blev tilsået med en speciel bi-venlig blomsterblanding af både 1-årige og
flerårige planter for at få en bi-venlig mark. De fleste bier i Danmark, både honningbier,
humlebier og enlige bier, deltager i bestøvningen af en eller flere dyrkede og/eller vilde
planter. Biernes bestøvning er både vigtig for fødevareproduktionen og
plantediversiteten. Over tid kan arealet gro til igen med vilde græsarter og for at undgå
det slås marken og plantematerialet opsamle. Det vil ske i løbet af de kommende år, så
vi på den måde skaber gode betingelser for et få en eng, som er bi-venlig. For at
fremme interessen og forståelsen for den vilde natur vil vi i fremtiden også involvere
kommunens skoler, så børnene kan inddrages i teorien og praktikken.
Naturvenlig drift af de kommunalt ejet arealer
Vi har i Dragør Kommune også et stort fokus på det, der kan kaldes hverdagsnaturen,
hvor de grønne arealer, grøftekanter m.v. i vidt omfang plejes med fokus på
biodiversiteten. 12 ha. af de kommunalt ejede arealer omlægges fra græsslåning til
høstslæt eller yderligere afgræsning. Vi samarbejder også med grundejere om
bevaringsværdig beplantning samt etablering af såkaldte LAR-projekter, hvor afvanding
og biodiversitet søges integreret. Der er endvidere udarbejdet plejeplaner for
kommunens vandhuller for at øge biodiversiteten.
Kystbeskyttelse går hånd i hånd med naturudvikling og beskyttelse
I Dragør Kommune har vi med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet samt Realdania
det seneste år arbejdet med en konkurrence, der skal komme med forslag til, hvordan
Dragør Kommune skal sikres mod havvandstigninger, stormflod og
grundvandsstigninger. Vinderen af konkurrencen er netop udpeget, og der har i
bedømmelsesudvalget været lagt stor vægt på naturbaserede løsninger samt hensyn til
eksisterende naturbeskyttelse. Vinderholdet foreslår at etablere et nyt lag uden på
Amagers eksisterende kyststrækning, gennem opbygning af forland i varierede højder
og hældninger som klimasikring for byen og landskabet. Målet er, udover
kystbeskyttelse, at skabe nye værdifulde naturtyper og samtidig understøtte bedst
mulige vilkår for den bagvedliggende beskyttede natur.
Dragør Kommune vil arbejde videre med en kystbeskyttelse, der er baseret på hvordan
mere natur kan udvikle sig med klimasikringen, og vi vil meget gerne invitere ministeren
og dommerpanelet ud på en besigtigelsestur, hvor vi kan fortælle om visionerne.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Dragør Kommune er blandt andet kendetegnet ved at være en kystkommune og en
kommune med store naturværdier, et stort engagement blandt borgere og
interesseorganisationer og et bredt ønske om at passe på og udvikle naturen og fremme
den biologiske mangfoldighed. Det store engagement, interessen for naturen, de
smukke naturområder og de spændende projekter, som blandt andet er beskrevet
ovenfor, er centrale i Dragør Kommunes bestræbelser for at blive Danmarks VILDESTE
kommune.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Vi vil tage imod med kyshånd, men det er for tidligt at sige, hvad 1 mio. kr. skulle
anvendes til. Vi vil tage ved lære af de projekter vi igangsætter, og vi vil frem for alt lytte
til de ideer og forslag som kommer fra borgerne, virksomhederne og organisationerne i
Dragør.

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

