
Grøn bog til udfyldelse 

 

Kommunenavn: Svendborg Kommune 

Kontaktperson: August Storm Karlsen, august.storm.karlsen@svendborg.dk, mobil 
+4524795354 

Jeres VILDE projektside: vildesvend.dk Desuden opretter vi en Facebookside og en 

instagram profil. Her kan alle følge vores arbejde med at gøre Svendborg til landets 
VILDESTE kommune, og få inspiration til hvad man selv kan gøre i sin egen have 
#vildesvend. 

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  
Om 2-5 år er vildskaben sluppet løs i hele kommunen. I private haver og hos virksomheder, 
såvel som på de kommunale arealer blomstrer naturen. Grøfterne langs vejene summer af 
liv fra insekter og smådyr, der har fundet sig til rette i deres nye farverige blomsterbuffet. I de 
kommunale skove er 20% af arealet udlagt til urørt skov og naturlig hydrologi er genskabt 
mange steder. 

I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:  
De naturgivne betingelser, særligt variationen, udgør fantastiske rammer for en rig natur. 
Enorme ismasser har formet landskabet for siden at oversvømme de lavest liggende dele. 
Herved blev det Det Sydfynske Øhav, med store lavvandede områder og de mange små øer 
og holme, dannet. Langs israndslinjen i den nordvestlige del af kommunen er der markante 
bakker med en stor variation i levesteder. Her findes en mosaik af gamle skove, moser og 
udyrkede lysninger. Fra bakkerne i nord og ud mod kysten forløber ådale med uregulerede 
vandløb. En lang kystlinje med klinter og pålejringskyster sætter sit præg på naturen. Det 
varme og tørre klima, specielt langs kysten, beriger vores natur med en række arter, som 
ellers kun findes længere mod syd og øst. 

Men fantastiske rammer gør det ikke alene. Vi vil gå i dybden med at registrere den 
eksisterende biodiversitet for bedre at kunne målrette vores naturforvaltning. Vi vil engagere 
vores borgere og virksomheder. I samarbejde med vores lokale naturhistoriske museum, 
NATURAMA, sætter vi fokus på hvordan hjemmehørende vilde arter af planter, kan 
understøtte en rigere mangfoldighed af insekter og fugle. Alle kommunens skove og grønne 
arealer drives i videst muligt omfang med henblik på at fremme biodiversiteten. 

Naturen kender ingen grænser. Derfor deltager vi i et ambitiøst tværfynsk samarbejde, der 
ansøger EU-LIFE om ca. 75 millioner kroner. Midlerne skal bruges på målrettede indsatser, 
der i tæt samarbejde med lokale lodsejere, skal fremme biodiversiteten på hele Fyn. 

Dette er blot en lille del af de initiativer, som vi har i støbeskeen til at forbedre 
biodiversiteten. Følg vores spændende tiltag på hjemmesiden vildesvend.dk. 

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 
Anvende pengene på biotopforbedrende foranstaltninger fx vandhuller og rydninger af 
lysåbne naturtyper. Desuden har vi en VILD idé på tegnebrættet, der på en ny og 
anderledes måde involverer inddragelse af Svendborgs borgere, hvor der vil blive skabt øget 
og varig biodiversitet. 
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