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Landskaber i balance
Kort beskrivelse af projektet:
I projektet konverterer vi 80 hektar landbrugsjord til natur. Jorderne ligger som en lysåben
landskabskile mellem to statsskove og to byer. Arealet er fredet, og det meste har været
drevet som økologiske græsarealer i omdrift.
Projektets målsætning er, at de nuværende landbrugsarealer udvikler sig til et
sammenhængende, varieret overdrevslandskab med mange søer og lavninger. Det skal ske
med en målrettet naturgenopretningsindsats og fremtidig plejeplan.
Projektet er pt. i detailprojektering. På bilag 1 og 2 ses kort og billeder over området med de
planlagte tiltag, som beskrives nærmere herunder:
Helårsgræsning
Markerne hegnes ind til helårsgræsning med fx Galloway eller Exmoor, som er velegnede
dyr til afgræsning af naturarealer, og som samtidig er publikumsvenlige Antallet af dyr skal
nøje tilpasses områdets naturlige bæreevne for at skabe de bedste rammer for en høj
biodiversitet på området. Markblokke forbindes henover stier, så dyrefolden bliver så stor så
mulig. Derved opstår naturlig variation i græsningstrykket henover året.
Sølandet
Naturlig hydrologi bliver en af nøglestenene til at genoprette naturen på området. Dræn skal
sløjfes, og vandet skal så vidt muligt have mulighed for at finde sit naturlige leje med minimal
terrænbearbejdning. Det betyder, at der på området både bliver skabt nye søer, men også
mange områder med mere eller mindre fugtig bund. Disse overgangszoner skaber rigtig
gode betingelser for stor biologisk variation, særlig når det, som her, kombineres med
græssende dyr. Området er i dag en god paddelokalitet, herunder bilag IV-arterne
spidssnudet frø og stor vandsalamander, og det er et centralt mål at skabe endnu bedre
livsvilkår for padderne og fugle på området.
Frølandet
Den naturlige flora på området er på nuværende tidspunkt begrænset, og der er ikke
naturområder med overdrevsvegetation i nærområderne. For at fremme en artsrig flora på
hele området, vil der blive etableret en frøbank i jorden på tre udvalgte lokaliteter, der egner
sig godt til formålet. Der vil blive udsået udvalgte lokale hjemmehørende overdrevs- og
engarter.
Rekreative stier og formidling af naturværdierne
Landskaber i balance skal tilbyde borgerne rekreative oplevelser bl.a. med flere stier, kobling
til eksisterende rekreative forbindelser og formidling af naturværdier. Ro og velvære er
centrale oplevelseskvaliteter, vi vil understrege i landskabet.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
(max 5 linjer)
Landskaber i balance adresserer en af de væsentligste udfordringer for bevarelse af
biodiversiteten, nemlig plads til naturen og arealer, som er varigt disponeret til natur. I vores
kommune har natur og biodiversitet stået højt på agendaen i mange år, og vi har bl.a.
udarbejdet en biodiversitetsplan, arbejdet med en vildere bynatur, nye metoder til naturpleje,
biodiversitet i børnehøjde, rådgivning til private grundejere og meget mere.
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): Landbrugsarealer kan godt samtidig
være naturarealer. Skab betingelserne for at der opstår arealer med høj naturværdi, så
der kan søges plejetilsagn – så hænger økonomien sammen for landmanden.



Engagerende (max 200 tegn med mellemrum):
Projektet ligger bynært og vil tilbyde rekreative stier og bynære naturoplevelser til
kommunens borgere.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum):
Projektet er vedvarende, og naturen kan få lov til at udfolde sig og skabe varig natur.



Stort (max 200 tegn med mellemrum):
Projektet omhandler et område på omkring 80 hektar. Her bliver der gode muligheder for
at skabe værdifuld natur og kvalificerede levesteder for flora og fauna.



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Vi undgår unødig regulering af vandets
strømning, men lader det i stedet selv vise vej, så der opstår en naturlig fugtgradient og
bløde overgange mellem våd og tør natur.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
Samarbejde på tværs i kommunen mellem forskellige forvaltninger giver et godt grundlag for
at arbejde med natur og biodiversitet og sikre fokus på at bevare og skabe ny vedvarende
natur. Det giver inspiration og grobund for nye ideer og tiltag.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Vores finaleprojekt illustrerer et godt, billigt og delbart vildt råd, som vi gerne vil give videre til
andre kommuner. Start med at undersøge kommunens landbrugsarealer. Udvælg områder,
der i forhold til størrelse og beliggenhed egner sig godt til et naturgenopretningsprojekt, og
hvor området kan understøtte og skabe synergi med de grønne kiler og naturområder, der er
i området i forvejen.
Undersøg hvor meget landbrugsstøtte, der kan søges på arealet ved ekstensiv drift med
helårsgræssende dyr. Lav en økonomisk model, hvor udgifterne går i nul for kommunen.
Søg om tilskud til hegning. Omkostningerne kan dermed minimeres til de evt. tiltag, der
ønskes lavet på arealet i forhold til naturgenopretningen.

