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Sitet indeholder vores strategi og de tiltag, som er en del af vores projekt omkring Vild med
Egedal til stor nytte og inspiration for vores borgere.
Finaleprojektets titel/overskrift: Vild med Egedal
Kort beskrivelse af projektet:
’Vild med Egedal’ henvender sig til både private haver, til skoler og daginstitutioner, til
boligforeninger, til erhvervsområder og til kommunens egen drift af parker, vejkanter og
meget mere. I ni flotte foldere kan de forskellige målgrupper blive klogere på, hvad de kan
gøre på deres område. Der er ind til videre uddannet 19 naturambassadører, afholdt 2 Vild
med Egedal-dage fuld af inspiration om biodiversitet, lavet 3 meget forskellige
inspirationshaver, uddelt frøblandinger og ændret drift for netop at kunne være med til at gå
forrest som kommune og arealejer.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
(max 5 linjer)
Borgerne er kommunens vigtigste ressource og Egedal Kommune har 44.000 borgere, der
løfter i flok. Projektet har ønsket – og ønsker fortsat - at aktivere og delagtiggøre dem i at
skabe mere biodiversitet i kommunen. Inspirationen er givet videre til alle – børn som
voksne. Projektet stopper ikke fordi DKVILD stopper, men vi fortsætter!
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme)


Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Borgerne skal inddrages og dette blev
gjort både ved Vild med Egedal-dage, undervisning og inspiration! Det nye er her, at
kommunen vælger at gå forrest og ændre i egen drift og lave inspirationshaver på ellers
græsplæneørkener. Det har skabt lidt harme, men heldigvis også en masse
nysgerrighed.



Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Ved at uddanne naturambassadører og
bruge dem aktivt i vores formidling af biodiversitet ude i vores lokalsamfund skaber
projektet kontakt med den enkelte lodsejer – stor som lille – og dette har vist sig at
skabe ringe i vandet og en god interesse fra både den enkelte husejer og de større
private firmaer..



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Alle tiltagene er her for at blive. Vild med
Egedal stopper ikke og vi arbejder videre med nye naturprojekter,
biodiversitetsformidling og udvikling af et vildt naturcenter.



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Den helt store fysiske faktor har været ændring
af drift på egne arealer. Her har vi ændret mere end 20 ha. til mere biodiversitetsvenlig
drift, herunder vildere parkere og rabatter, hvor der slåes med opsamling i starten af
efteråret.



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Vi bruger entusiastiske borger til at
videreføre budskabet om vigtigheden for biodiversitet og hvordan man kommer i den
rigtige retning. Derudover er det da også rimelig intelligent med fed formidling fra vores
naturvejleder i de yngre årgange, da de kan være med til at sætte dagsordenen
fremadrettet.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
Skriv her
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
(Max 1.000 tegn med mellemrum) + send 1 til 2 fotos.
Inspirer og gå forrest. Omlæg den kedelige græsørken, beskær blot risikotræerne (hvis
muligt!) og brug det døde ved lokalt. Inspirationshaver og –snakke er virkelig givtige.

