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Kort beskrivelse af projektet:
I forbindelse med et nyanlagt gadekær i Dronninglund er der etableret en balance mellem
vilde bede og velplejet natur (se billeder side 4). Vegetationen har etableret sig naturligt i de
vilde bede og på bredzonen omkring søen. I forlængelse heraf er det grønne område mod
syd taget ud af den sædvanlige drift, og drives nu fremadrettet som vild natur. Der er skruet
ned for driften, så naturen får plads til at være natur.
Projektet har skabt en grøn oase midt i byen med plads til natur og rekreativt byliv, til stor
glæde for byens borgere og ikke mindst insekter, fugle og smådyr, der alle har taget godt
imod initiativet. Det har skabt nyt liv på flere områder – både i natursammenhæng og for
borgerne, der bruger området flittigt.
Indsatsen er rettet mod udfordringen med at gøre plads til naturen – også inde i byerne.
Projektet gør op med den sædvanlige bypark og synliggør, at vild natur er smuk og samtidig
betyder bedre forudsætninger for biodiversitet. Dermed skaber projektet inspiration og
engagement hos borgerne til at gøre yderligere tiltag. Ved det at vi trækker naturen ind i
byerne, har vi fået store dele af befolkningen med i projektet, og mange deltager nu om et
fælles mål – skoler, daginstitutioner, firmaer, foreninger og private.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Projektet skal kåres, fordi det har skabt mere og bedre betingelser for biodiversitet og har
inspireret bredt blandt kommunens borgere til selv at gøre en forskel for biodiversiteten.
Tilsammen er der i Brønderslev Kommune omlagt 380.188 m 2 til vild natur i forbindelse med
projektet, og det arbejder vi videre med fremadrettet.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende: Projektet har synliggjort, at der er plads til vildere natur i byerne.



Engagerende: Projekter som dette har skabt engagement i hele kommunen og mange
har ønsket at deltage. Derfor har private/erhverv som resultat omlagt 20.713 m2 til vild
natur – landbruget har omlagt 180.000 m2.



Vedvarende: Driften er fremadrettet permanent naturvenlig på dette område samt på 17
hektar græsarealer og i kommunens skove, der fremadrettet drives som biodiversitets
skov.



Stort: Projektet har forankret et fokus på natur og biodiversitet, som vi arbejder videre
med fremover.



Intelligent: Projektet har skabt mere natur i Dronninglund og inspireret kommunens
borgere. Projektet er indtænkt i Bevæg dig for Livet, hvorigennem kommunen skaber
muligheder, faciliteter og rammer for fysisk udfoldelse.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Konkurrencen har givet anledning til et øget fokus på at indtænke vild natur og biodiversitet i
et bredt spænd af projekter og dette fokus vil vi bevare fremadrettet.
Naturen skal have plads og driften skal tilpasses det pågældende område.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Lad naturen få plads til at være natur. Driften skal ikke ophøre helt, men skal tilpasses
habitatet og times i forhold til opbygning af frøbank og eksempelvis overvintrende insekter.
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