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Finaleprojektets titel/overskrift:
18 visionsplaner for bynatur i Høje-Taastrup Kommune
- for mere og bedre bynatur og biodiversitet til gavn for naturen og til glæde for borgerne.
Kort beskrivelse af projektet:
Projektet er født af lokalpolitikernes vision, om mere vild natur til borgerne. I 2021 satte
Byrådet et mål om at i alt 18 grønne områder skulle have en visionsplan for mere og bedre
bynatur og biodiversitet. Målet er, at ALLE borgere i kommunen skal have:




bedre natur- og friluftsmuligheder indenfor 1000 meter fra deres bolig.
medansvar og indflydelse på udviklingen af kommunens grønne områder.
bedre forståelse for vigtigheden af biodiversitet.

TOUR DE NATUR
Med en gruppe fagfolk besøgte vi, i løbet af sommeren 2021, alle 18 områder. Vi mødte
borgerne fra lokalområdet og fik fælles forståelse for stederne og sammen drøftede vi
ønskerne for fremtiden. Vigtig lokal viden blev indhentet fra unge som ældre om deres
iagttagelser af fugleliv, sjældne planters levesteder, spiselig natur samt variationer hen over
året. Touren byggede en stærk bro til borgerne og skabte medejerskab til projektet.
VISIONSPLANER
Med al indsamlet viden om eksisterende niveau af naturkvaliteter, har gruppen af fagfolk
udviklet 18 forskellige visionsplaner, der passer til hvert enkelt område, fordi de tager afsæt
i, hvordan vi BÅDE højner biodiversiteten ud fra de eksisterende forhold OG tager hensyn til
lokale ønsker, så ALLE borgere har natur tæt på, som appellerer til netop dem. Fælles for
visionsplanerne er, at de udstikker en vision for området som beskriver, hvad der findes i
dag og hvad der bliver gjort i de kommende år.

VÆRKTØJSKASSE FOR BIODIVERSITET
Vi har prioriteret de tiltag, som giver størst effekt i forhold til biodiversitet ud fra de lokale
betingelser. Det gælder områdets størrelse og afstand til andre naturområder samt områdets
muligheder for sammenhængende udvikling af biologisk mangfoldighed, af lokale ressourcer
og levesteder over tid.
ALLE HJÆLPER TIL
Byrådet har afsat cirka 8 mio. kr. til realisering af visionsplanerne frem mod 2026. Lokale
hjælper til: I Egeskoven Friluftspark er foreningslivet opsat på at gøre området indbydende
for endnu flere gæster. Ved Hakkemosen går IKEA og Teknologisk Institut forrest og har
omlagt udearealer, så naturværdierne breder sig i lokalområdet. Vi er i dialog med flere
boligselskaber om, hvordan de kan omlægge deres arealer til mere natur. Den lille landsby
Vridsløsemagle har udvist ekstraordinært engagement, se BILAG.
Projektet spreder sig som ringe i vandet og andre kommuner efterspørger projektets
metoder, for at gøre HTK kunsten efter.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Helhedstænkning! HTK- metoden kan anvendes af alle med ambition om at sætte fokus på
biodiversiteten og give et samlet naturløft i hele deres kommune.
Skalerbar! Visionsplaner udfoldes i kommunen først, derefter begynder idéerne at sprede
sig som ringe i vandet til borgere, erhverv, institutioner - og til andre kommuner.
Det batter! Flest mulig hektar med langsigtet planlægning for natur tæt på borgerne.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
Nytænkende
Stort greb – projektet tager fat i HELE kommunen - berører ALLE borgere. Kan let kopieres
af alle både lokalt og nationalt, så vi SAMMEN gør en forskel for biodiversiteten.
Engagerende
Borgernes medindflydelse gennem 'Tour de Natur' samt lokale ildsjæle i partnerskab med
os. Det langsigtede perspektiv skaber en vedvarende interesse og engagement hos borgere
og politikere.
Vedvarende
Politisk engagement hele vejen fra Byrådets valg af Visionsplaner for 18 områder for mere
og bedre bynatur, til implementering - støttet af et nyt §17 stk. 4 udvalg:
Biodiversitetsudvalget.
Stort
Visionsplanerne omhandler et samlet areal på 1,7 km² svarende til 2,2% af vores
kommunen. Ideerne spreder sig ud til private haver, boligselskaber og virksomheder.
Intelligent
Metoden kan let gøres efter og får derved indflydelse på hele kommunen, både private og
offentlige arealer.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens naturindsatser?
At kommunikation og vidensdeling omkring biodiversitet er nødvendig, tiltrængt og
altafgørende, hvis man ønsker at flytte naturen i den rigtige retning: Viden-indsats-handling.
At konkurrencen har rykket til det politiske fokus i en sådan grad, at Byrådet ønsker at
arbejde videre med visionsplanerne, bynatur generelt og biodiversitet. En kæmpe sejr for
biodiversiteten i Høje-Taastrup Kommune.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
'Mange bække små'. Vi har lavet og husstandsomdelt en let læselig pjece
Vildere Sammen, der giver inspirerende idéer, som alle kan gøre brug af.
Viden og uddannelse. Uddannelse er vigtigt, derfor har vi sendt vores grønne
medarbejdere på et tilskudsberettiget AMU-kursus i biodiversitet for at sikre en fælles
forståelse.
Engagement i lokalmiljøet. Ved at alliere os med lokale ildsjæle, der har en fælles
interesse for naturen, får vi engagerede ambassadører/partnere, som driver budskabet om
biodiversitet ud i alle afkroge af kommunen.

