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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Om 5 år vil mange af Ringsteds borgere og virksomheder besidde meget mere viden
om biodiversitet og hvordan man i egne haver/arealer kan understøtte naturens vilde dyr
og planter.
Denne viden vil have medført, at der vil være mange områder i kommunen, hvor
arbejdet med at forøge biodiversiteten vil være godt i gang og hvor netværkerne
omkring arbejdet med biodiversiteten vil være aktive og handlekraftige.
Denne viden og aktivitet vil medføre en fortsat stigning i biodiversiteten i kommunen.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi får skabt mere biodiversitet i Ringsted Kommune ved at aktivere
ildsjæle/ambassadører, som sammen med interesserede boligforeninger, virksomheder,
og private borgere, vil ændre holdningen fra det velplejede og kendte udtryk til det vilde
mere uplejede udtryk og gennem ændret plejemetoder vil bevarer deres arealer mere
vilde til gavn for dyr og plante.
Vi vil primært gøre det ved samskabelse, hvor vi som kommune fx målretter vores
”Bæredygtighedspulje” (i 2021 på ca. 150.000,-) til primært at have fokus på at
understøtte biodiversitetsprojekter, til gavn for alle.
Derved håber vi at boligforeninger, virksomheder og borgere vil indgå i netværk
omkring, at blive gode til at forbedre biodiversiteten, udveksle ideer, få fælles
oplægsholdere ud og besøge hinanden til gensidig inspiration. Teknik og miljøcenteret
(TMC) vil være behjælpelige med råd og vejledning, gode ideer til at skabe mere
biodiversitet på de af ovenstående foreninger mm foreslåede lokaliteter.
Ringsted Kommune er begunstiget med aktive landbyer som er organiseret både
indenfor landbygrænserne men også på tværs i kommunen i landsbyklynge

samarbejde, Ringsted Kommune vil samarbejde med borgerne om at fremme
biodiversiteten i og omkring kommunens landsbyer.
I Ringsted Kommune er vi så heldige, at vi har en del dyr til afgrænsning, så
størstedelen af de kommunale naturarealer, bliver i dag afgræsset af køer, får og heste,
dyrene leveres af private dyreholdere, Ringsted Kommune etablerer til gengæld
hegning, vand mm.
Derudover vil vi som kommune, Vej og ejendomscenteret (VEC), tage dialogen med det
nye erhvervsområde ”Businesspark Ringsted” om deres fremtidige pleje af udearealer,
så der bliver plads til den vilde natur. Ringsted kommune er i løbene dialog med
Ringsted Forsyning omkring at øge biodiversiteten i forbindelse med vores fælles
projekter, såsom klimatilpasning, etablering af regnvandløsninger mm.
Vi vil forsøge at skabe et netværk om biodiversitet omkring vores kommende naturpark
(pt. pilotnaturpark).
For at understøtte de forskellige initiativer til at fremme biodiversiteten, vil den lokale
naturvejleder, i samarbejde med lokale foreninger lave hands-on workshops, omkring
hvordan man bygger insekthoteller, humlebibo, fuglehuse, samt skaffe træ-triller, sten
o.a. materiale til uddeling, som støtte til de gode initiativer.
TMC vil invitere lokale ungdomsuddannelser til at medvirke til at monitere
biodiversitetens udvikling i Kommunen.
Vores kommende kommunale arrangementer som ”Naturens dag” og ”Ringsted for
målene” vil blive brugt til at lave workshops og skabe interesse om projektet
Sidst, men ikke mindst så vil Ringsted Kommune udskrive en konkurrence blandt
kommunens borgere, virksomheder og boligforeninger.

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

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

