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

Hørsholm Kommune har potentialer og drømme om at øge naturkvaliteten og
naturforståelsen samt omstille til en mere naturvenlig drift af kommunen. Vi har naturen og
de store sammenhængende naturområder lige udenfor døren. Vi har potentiale for både at
arbejde med terrestriske, ferskvands- og marine økosystemer. Og så ligger der et stort
potentiale i at tænke drift og forpagtninger på en ny og mere naturvenlig måde. Bl.a. ved at
genskabe naturlig vandbalance og udsætte græssende dyr. Ligesom der ligger et stort
potentiale i at få boligejere og virksomheder med i omstillingen. Vi er i gang.
I 2021 laver Hørsholm Kommune 12-15 VildMedVilje-steder. (Se kort) VildMedViljetiltagene i 2021 er hurtige synlige tiltag, der igangsætter arbejdet med biodiversitet i
kommunen. Vi laver bl.a. blomstrende bede, lader vejkanterne vokse vilde, renser søer op,
kortlægger natur, forbereder adgang til ørreder og arbejder med landart og veteranisering
af træer. Alt dette gør vi i tæt samarbejde med vores materielgård, der gradvist sammen
med administrationen opbygger viden og erfaring med at arbejde mere naturvenligt.
Derudover lancerer vi en konkurrence for vores haveejere, boligforeninger og virksomheder
om at blive kåret som Hørsholms vildeste have, boligforening og virksomhed. Sideløbende
med dette faciliterer vi et haveambassadørnetværk med havevandringer og webforedrag,
hvor man kan blive inspireret og netværke omkring, hvordan man kan få endnu mere
biodiversitet i sin have. Vi har desuden fået lavet vores egen Hørsholm frøblanding med
flerårige hjemmehørende arter dyrket og indsamlet lokalt i Nordsjælland. Frøblandingen

deler vi ud til engagerede haveejere. Virksomheder og boligforeninger kan søge en frøpulje
og få frø til større arealer.
I 2022 og 2023 folder de vilde tiltag sig yderligere ud, og vi begynder at arbejde med de
større sammenhængende naturområder, fredninger og forpagtninger.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:

Vi folder vores drømme og potentialer ud. Vi får det til at ske! Fordi vi ikke er bange for at
fejle. Vi handler, evaluerer og bliver hele tiden klogere. Netop i den proces kommer vi
tættere og tættere på vores natur og er allerede dér i gang med omstillingsprocessen til
meget mere biodiversitet.
Vores mål er at arbejde med at øge naturkvaliteten, naturforståelsen og omstille vores drift
til at blive mere naturvenlig. Det gælder både på kommunens egene områder og ude hos
vores borgere og virksomheder.
Vi er en lille kommune, hvor der ikke er langt fra politiker til borger og administration. Vi er
agile og kan omstille naturen over en årrække på ca. 5-6år, når vi vil - og det vil vi. Der er
opbakning og interesse også økonomisk. Politikere, administration og borgere - vi er mange
der vil det, og vi er klar til at arbejde mod samme mål.

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

Skabe en biodiversitetsrute rundt på vores vild med viljesteder – våde som tørre. En rute
med biodiversitets-landart-støttepunkter, der markerer landskabeligt og naturmæssigt
særlige steder. I dyb respekt for naturen og landskabet. En rute der vil knytte bynaturen
sammen med naturen i det åbne land, og som vil få børn og voksne helt ud i naturens
eventyrlige univers. Biodiversitetslæringsruten skal være tilknyttet skolerne, så ruten i sig
selv udgør et læringsforløb. Støttepunkterne skal være placeret og bygget op så de kan
bruges direkte i undervisningen. Et læringsforløb om biodiversitet i Hørsholm man aldrig
glemmer og altid vil bære med sig i hjertet – også ind i voksenlivet.
Læs mere om vores arbejde med biodiversitet på: https://www.vildmedvilje.dk/horsholm/

