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

Odense er på en vild rejse, og om 5 år summer, svirrer og blomstrer biodiversiteten i 
hele kommunen – i parker, på veje, i byrummet, ved børnehaver og skoler, i de private 
haver og dybt inde i skoven. 
 
Det gør den, fordi vi arbejder med biodiversitet på mange planer og med stor 
inddragelse af byens borgere og virksomheder – et par eksempler: 
 

 Vi samarbejder med grønne organisationer om at skabe vild natur, og vi inviterer 
virksomheder og borgere med på den biodiverse rejse, så vi har en fælles tilgang til, 
hvordan vi kan løfte biodiversiteten på både de kommunale og private områder. 
 

 Vi tilplanter vilde arealer i samarbejde med skoler. Det gavner både biodiversiteten 
og børnenes læringsmiljø. 

 

 Vi omlægger den grønne pleje på en stor del af de kommunale områder til fx vilde 
grøftekanter og blomstrende rundkørsler. Det gør vi for at skabe rastepladser og 
bedre levevilkår for de flyvende – og synlighed og inspiration for de kørende. 

 

 Og så er vi helt ude i skoven! – Og ude på heden, nede ved åen og på stranden. I 
2020 vedtog Odense Kommune en handleplan for Natur og Biodiversitet, og der er 
allerede afsat 9 mio. kr. til arbejdet med udvalgte indsatser. Handleplanen har fokus 
på ”guldet” rent biodiversitetsmæssigt. Dvs. indsatser, der går målrettet på at 
understøtte vigtige arter og naturtyper. To eksempler:  

 
o Hesbjergskoven i det vestlige Odense, er det sidste levested for 

engperlemorsommerfuglen på Fyn. Her sætter vi ind med en fokuseret 
indsats, der skal sikre den sidste bestand af den truede sommerfugl ved at 
skabe en lokalitet, hvor bestanden kan vokse, og hvorfra den igen kan 
spredes til andre steder i Odense og på Fyn. 

mailto:hekc@odense.dk
mailto:tride@odense.dk
https://www.odense.dk/borger/parker-og-natur/danmarks-vildeste-kommune


o Odense Fjord er et vigtigt yngle- og rasteområde for ande- og vadefugle. 
Fjorden har dog gennemgået store forandringer med indvinding af fjorden og 
opdyrkning af store arealer med strandeng. I Odense sætter vi ind med en 
fokuseret indsats for at genskabe flere levesteder og fjordens fugle, og ved 
fjorden vil vi om få år igen kunne høre strandtudserne kvække i det tidlige 
forår.    

 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi vi VIL biodiversiteten – ikke blot frem til 
udgangen af 2022, men på den lange bane. Også selv om vi er en bykommune, og det 
bliver en sej og vanskelig kamp at tage op. 
 
Vores indsatser til fremme af biodiversiteten bygger på en omfattende afdækning og 
vurdering af, hvor vi kan skabe de bedste resultater – både ift. omfang, men i høj grad 
også ift. særlige indsatser, der skal forbedre forholdene for vores stjernearter, der bl.a. 
tæller grønspætten, kær-fnokurten, strandtudsen, og pigsmerlingen. Vi er ægte vildsvin 
og arbejder med biodiversitet både i Stor skala, med et Vedvarende sigte og præget af 
Iderigdom og kreativitet i Nye samarbejder med borgere, organisationer og 
virksomheder i kommunen. 
 
Vi glæder os til at vise jer det blomstrende og vilde Odense. 

 

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

..være den kommune, der sætter ind med den afgørende indsats og er tungen på 
vægtskålen i kampen for at redde engperlemorsommerfuglen på Fyn. Samtidig vil vi 
også være den kommune der er med til at få skabt en positiv udvikling for Odense Fjord, 
så man tæt på Odense igen kan opleve et rigt fugleliv og kvækkende tudser.  

 

 

 

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

http://www.dkvild.dk/

