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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Selvom Frederiksberg Kommune er den tættest befolkede kommune i Nordeuropa, er
Frederiksberg et grønt åndehul, og er hovedstadens ”grønne hjerte”. Frederiksberg
Kommunes grønne DNA er et resultat af mange års indsats for at fastholde og udvikle byens
grønne karakter. Denne udvikling fortsætter, og ikke blot over de næste 2-5 år.
På Frederiksberg er der ingen større sammenhængende vilde naturområder. Alligevel findes
der masser af værdifulde levesteder for dyr, planter, svampe og andre organismer blandt
andet i byens parker, på kirkegårde, i villahaverne m.v. Disse levesteder skal øges for at
forbedre biodiversiteten på Frederiksberg. Derfor er der i Frederiksberg Kommune afsat en
pulje på 15,8 millioner til bynatur og biodiversitet over de næste 4 år, samt vedtaget en ny
strategi Frederiksberg Kommunes strategi for bynatur og biodiversitet, som skal være med til
at sikre, at biodiversiteten vinder endnu mere frem. Et af principperne i strategien er, at hver
kvadratmeter tæller, og at øget begrønning til gavn for biodiversiteten skal indtænkes i et
hvert nyt projekt.
I samarbejde med Habitats har Frederiksberg Kommune udarbejdet en kortlægning af
biodiversitetspotentialet på Frederiksberg. I kortlægningen udpeges de områder i kommunen
med mest potentiale. Ligesom kortlægningen kommer med konkrete forslag til, hvordan man
bedst tilgodeser biodiversiteten på det pågældende areal. På denne måde sikres at både
nye og eksisterende anlæg opnår den højeste kvalitet.
På Frederiksberg er vi stolte af vores træer og vores Træpolitik, hvor alle træer, kommunale
såvel som private, ældre end 25 år, er beskyttede og kategoriserede som bevaringsværdige.
Derfor udvides kommunens træbestand hele tiden, og der vil blive plantet endnu flere
hjemmehørende arter i de kommende år. Derudover kan man som borger på Frederiksberg
forvente at kunne se mindst ét træ fra sin bolig.

Fremtiden på Frederiksberg:
•

•
•

•

•

Vi ønsker at støtte op om de engagerede og initiativrige borgere, som tager del i og
udvikler den grønne dagsorden og udvikling i Kommunen. Dette gør vi ved at
opsætte gade- og nyttehaver, hvor borgerne selv står for at passe bedene, samtidig
med, at de få fingrene i jorden og udfolde sig med biodiversiteten. Herudover
arbejdes der med en pjece til byens borgere, hvad enten man kun har en altan eller
en stor have, i forhold til, hvorledes man kan være med til at øge biodiversiteten.
Der vil være mere fokus på etablering af hjemmehørende arter i nye
anlægsprojekter.
Frederiksberg var den første giftfri kommune i Danmark. Vi ønsker at inspirere
grund- og haveejere til at gå i samme retning. Dette gør vi blandt andet via medier
som: Giftfrit Frederiksberg | Det bæredygtige liv, samt andet formidlingsmateriale og
workshops.
Der vil i fremtiden blive stillet højere krav til byggeprojekter om at opnå en biofaktor
på minimum 0.5, som en del af Frederiksberg Kommuneplan 2021 - rammer og
retningslinjer. For at løfte biodiversiteten i nye byggerier har vi også udarbejdet en
pjece med konkrete anlægs- og driftstiltag med henblik på nybyggeri. Dette er med til
at sikre, at det grønne får et større fokus i fremtidige byggeprojekter.
Der er stort fokus på driften af de grønne områder i kommunen, så de i højest mulige
omfang tilgodeser dyrelivet og den vilde natur.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi er Danmarks vildeste kommune fordi:
•

•

•

•

•

Vi engagerer haveejere, boligforeninger, institutioner og bygherrer til et øget fokus
på biodiversitet gennem fire pjecer, som vil fungere som vejledning og inspiration til
at inddrage og skabe mere biodiversitet.
Vi har fokus på frivillighed og samskabelse med borgerne, der beriger byens
udformning og øger borgernes livskvalitet, ligesom borgernes engagement skaber
værdifuldt ejerskab til friarealerne.
Frederiksberg Kommunes naturvejledere afholder workshops med byens borgere,
hvor de kan lære at bygge fuglehuse, insekthoteller eller lære om byens natur
generelt. Disse initiativer er med til at gøre borgere bevidste og interesserede i den
natur og det liv vi omgiver os med og har ansvar for.
Vi giver mere plads til dyreliv, ved at opsætte flere insekthoteller og fuglehuse. Vi vil
så vidt sikkerhedsmæssigt forsvarligt undlade at fjerne døde træer i parkområder, for
at skabe værdifulde levesteder for insekter, svampe og fugle.
Vi er bevidste om træernes værdi, de levende såvel som døde, og vi er i gang med
at registrere og frede samtlige træer ældre end 25 år i en temalokalplan. Dette er
med til at sikre habitater til blandt andet fugle.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…
Prioritere disse midler særligt til formidling. Vi har et ønske om at lave flere samarbejder med
Kommunens folkeskoler, hvor udarbejdelse af plantesammensætninger, registrering af
insekter mv. kan indgå i undervisningen. Samtidig vil midlerne blandt andet kunne anvendes
til at etablere et mindre vådområde f.eks. i Grøndalsengen.

