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Finaleprojektets titel/overskrift: Flere vilde arealer
Kort beskrivelse af projektet:
Allerød Kommunes projekt består i at engagere og støtte primært borgere samt
virksomheder og landbrug i at skabe flere arealer med vild natur, så fremtidige generationer
kan få lov til at glædes ved en øget biodiversitet. Det gælder også flere kvadratmeter, som er
insektvenlige.
Projektet har bidraget til at fremme biodiversiteten ved at:
1) opmærksomheden, på at biodiversiteten er presset, er blevet øget, og der er i
kommunen kommet fokus på, at biodiversiteten skal styrkes. Projektet har været med til
at motivere flest mulige til at give plads til vild natur på både private og kommunale
arealer. Der er sket et paradigmeskift i den generelle holdning, til hvad vild natur er, og
hvorfor den må være i lokalområdet.
2) synliggøre den indsats, som kommunen løbende foretager for at styrke biodiversiteten.
Forvaltningen har i mange år arbejdet på at øge biodiversiteten på de kommunale
arealer, og der er løbende fokus på at skabe mest mulig biodiversitet med de midler,
som er til rådighed. Kommunens Park og Vej har i konkurrencens løbetid øget arealet,
hvor vegetationen får lov at blomstre, hvorefter der tages høslæt til efteråret med det
formål at øge biodiversiteten. Kommunen har desuden udsået frø.
3) kommunen har udbredt faglig viden, om hvordan biodiversiteten styrkes lokalt. Det er
sket på borgerarrangement (foto i bilag 2), slideshows i Borgerservice, arrangementer
med bygning af fuglekasser og bi-hoteller. For at få flere vilde arealer til bestøvere har
kommunen i samarbejde med Teknologirådet afholdt et borgermøde i maj ’22. Endelig
afholder kommunen i sommeren´22 arrangement med oplysning til borgerne via
havekonsulent.
En gruppe borgere har samlet sig i ”Initiativgruppen”, som har oprettet en facebookgruppe
og skabt opmærksomhed omkring, at man skal øge biodiversiteten på egne arealer.
Borgerinitiativgruppen har med hjælp fra kommunens tidligere naturvejleder sammensat en
frøblanding egnet til jorden i Allerød og har uddelt gratis frøposer. Gruppen har desuden
oprettet nævnte hjemmeside til registrering af initiativer på arealer. De har sået/plantet
hjemmehørende arter på kommunens areal. Endelig har de designet og uddelt klistermærker
til postkassen, som viser, at man har udført vilde initiativer og skal inspirere andre til at gøre
det samme.
Der er skabt 91.084 m2 flere vilde arealer i kommunen (eksempel i bilag 1).
Der er skabt et stærkere samarbejde mellem kommunen og borgerne.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Allerød Kommune skal kåres som Danmarks Vildeste Kommune,
1) fordi der er sat gang i en bevægelse, som vil få flere og flere til at skabe mere vild natur i
Allerød.
2) fordi spredning af busskabet, om at vi alle kan gøre noget, er den vigtigste del i starten
af en sneboldseffekt. I Allerød har indsatsen primært været båret af involvering fra
borger til borger.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende: Borgerne har været og er mere involverede, end de ellers ville have
været i et kommunalt projekt.



Engagerende: Fra at borgerene er flyttet til Allerød for hver især at være tæt på naturen,
har de nu en aktiv borgergruppe, der inspirerer og engagerer hinanden til at øge
biodiversiteten.



Vedvarende: Holdningsændringen i kommunen, især borgerene, vil understøtte en
vildere udvikling i fremtiden. Vedvarende, fordi vi vil bibeholde og styrke engagementet
og fortsætte med at gøre Allerød mere vild.



Stort: Har medført mere end 91.000 nye m2 vilde arealer - et stort areal i kommunen med bidrag fra 106 ejendomme. De nye mindre naturarealer er med til at forbinde
kommunens store naturarealer.



Intelligent: Projektet føder videre til fremtidens forvaltning af naturressourcerne.
Engagerede borgere følger udviklingen i naturen og orienterer kommunen, hvis der sker
noget uhensigtsmæssigt med biodiversiteten.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?:
At en indsats for øget biodiversitet kræver humane ressourcer. Der er dermed en erkendelse
af betydningen af ressourcer.
Øget kommunikation og initiativer på tværs af de enheder, der beskæftiger sig med natur,
har gavnet samarbejdet. Vi ønsker fremadrettet at trække på alle aktører og være mere
opmærksomme på kommunikation med og mellem disse.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
1. Giv borgeren mulighed for at vise, at de gør en indsats på egen grund. Fx ved at sætte
et klistermærke på postkassen. Foto (bilag 3) viser borgernes klistermærke.
2. Skab en frøblanding med hjemmehørende arter, som er egnet til at vokse i din
kommune. Borgerne i Allerød har med fagkyndig hjælp skabt ”Bjørli´s frøblanding” med
hjemmehørende arter, som er egnet til at vokse i Allerød.
3. Træk på lokale ildsjæle, som findes i din kommune.
4. Styrk åbenheden om, hvad der foregår på de arealer, som ændres til fordel for øget
biodiversitet. Gør det for at forhindre kritiske borgerne og i stedet få borgere, som er
mere forstående over for projektet. F.eks. i form af information via skilte (bilag 4) eller via
QR-koder til podcast, kort elle historie.

Bilag

1
2
3
4

Foto ved Ravnsholt skole af areal udført af Park & Vej
Foto af stand omkring mere vild natur ifbm. borgerarrangement
Foto af klistermærke til postkasse – kreeret af borgerinitiativgruppen
Foto af skilt udført af borgerinitiativgruppen

Bilag 1
Foto ved Ravnsholt skole af areal udført af Park & Vej

Bilag 2
Foto af kommunens stand omkring mere vild natur ifbm. borgerarrangement

Bilag 3
Foto af klistermærke til postkasse – kreeret af borgerinitiativgruppen

Bilag 4
Foto af skilt udført af borgerinitiativgruppen

