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Finaleprojektets titel/overskrift:

Mere vild natur på Avedøre Holme
Kort beskrivelse af projektet:
Hvidovre Kommune ønsker med dette projekt at integrere natur og virksomheder og på den
måde understøtte virksomhedernes ønske om at bidrage til at understøtte biodiversiteten.
Selve Avedøre Holme dækker 450 hektar og erhvervsarealet udgør 275 hektar. Avedøre
Holme et af landets største erhvervsområder med ca. 375 virksomheder og ca. 9.000
arbejdspladser.
I foråret 2021 startede kommunen sammen med en række virksomheder på Avedøre Holme
et BID (Business Improvement District) samarbejde. Med inspiration fra ”den vildeste
kommune” valgte 10 virksomheder, at et af kerneområderne for samarbejdet skal være ”Vi
laver mere vild natur på Avedøre Holme”.
Mange af de deltagende virksomheder har i dag allerede en stor fokus på bæredygtighed og
den grønne omstilling. Men virksomhederne ønsker ikke kun at bidrage på de store linjer,
men også at fokusere helt lokalt hvor virksomhederne ligger. Det er for eksempel ved fokus
på mere lokal energiproduktion.
Fokus på øget biodiversitet virker derfor helt naturligt for virksomhederne, som driver
processen selv, kommunen bistår selvfølgelig med faglig og praktisk hjælp fra efter behov.
Projektet består i at
 skabe mere vild natur med permanent karakter
 etablere ca. 3 ha blomstereng
 etablere ca. 3 ha hvor græsset får lov at vokse (høslet)
 opsætte insekthoteller i løbet af efteråret i år
 opsætte ugle-kasser i løbet af efteråret i år
 udbrede projektet til hele industriområdet der i dag omfatter ca. 1/3 af arealet.
 Inddrage flere virksomheder til at deltage i at udbrede mere vild natur

Foto fra miljøminister Lea Wermelins besøg på Avedøre Holme 16 maj.

Foto fra etablering af blomstereng efteråret 2021.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Projektet er unikt, da det er en større gruppe af virksomheder, der sammen har et reelt
ønske om at skabe Danmarks grønneste industriområder. Den lokale vilde natur er et
centralt omdrejningspunkt sammen med bæredygtighed og grøn omstilling. Projektet bygger
videre på de eksisterende naturkvaliteter, som allerede findes i området. Et eksempel er
bestanden af grønbrogede tudse samt de 50 fuglearter, som tidligere er talt i området.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme)


Nytænkende Det er efter kommunes viden unikt, at en større gruppe af virksomheder er
gået sammen om at skabe mere natur i et stort område med produktionsvirksomheder.
Dansk Industri har beskrevet projektet, som det naturprojekt i et erhvervsområde, der er
kommet længst, efter deres kendskab.



Engagerende Processen og arbejdet med at skabe natur på de små 6 ha, er primært
sket via ildsjæle i virksomhederne. På den måde er det en unik situation, at
virksomhederne demonstrerer deres vilje til at understøtte en forbedret biodiversitet.
Kommunen har kun i begrænset omfang bidraget med faglig og praktisk hjælp.
Derudover bidrager kommunen også med arealer i området.



Vedvarende Det er virksomhedernes tilgang, at omlægning af de grønne områder til
natur har permanent karakter. Denne ændringer understøttes af forslaget til den
kommende lokalplan, Lokalplan 518, som bl.a. stiller krav om 10 % grønt område pr.
matrikel.



Stort I alt dækker indsatsen på nuværende tidspunkt små 6 ha. Men med udvidelse af
samarbejdet på Avedøre Holme forventes arealet at vokse. En række virksomheder,
som ikke er med i dag, har rettet henvendelse til samarbejdet for at høre nærmere om
mulighederne for at deltage.



Intelligent Ved at virksomhederne selv driver processen, med støtte fra kommunen, så
giver det stor troværdighed og fremdrift i projektet. Det betyder, at andre virksomheder,
der også ønsker at skabe natur på deres arealer, inspireres. Det er ikke bare en
kommune eller rådgiver, der har en smart ide, men derimod en virksomhed der kan
fortælle både de dårlige og gode erfaringer.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
At der i dag er kommet en fælles bevidsthed blandt en større gruppe af virksomheder, ikke
kun på global bæredygtighed og den grønne omstilling. Men også en fokus på at gøre en
forandring helt lokalt på egne lokaliteter. Konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune” har
klart været med til at rette fokus mod behovet for en større og omfattende indsats omkring
natur og biodiversitet.
Kommunens fokus er derfor helt klart at støtte udbredelsen af virksomhedernes koncept til
hele Avedøre Holme. Samtidig er der fokus på at understøtte en faglig solid nytænkning af
nye initiativer hvor biodiversitet tænkes ind i f.eks. giftfri rottebekæmpelse ved at tiltrække
flere ugler. Og i den forbindelse også at udbrede kendskabet til navnlig grønbroget tudse i
dens primære kerneområde hos virksomhederne Ørsted, AV-miljø samt BIOFOS.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Brug eksisterende samarbejder og ildsjæle til at løfte opgaven om udvikling af mere natur
”Vi laver mere vild natur på Avedøre Holme” er et eksempel på, hvordan et netværk, som
egentlig har et helt andet formål, via dialog og hjælp fra kommunen kan skabe en forandring
og konkret forskel for den lokale natur.
I fokus på det helt nære lokale miljø, er det oplagt at hjælpe virksomhederne til også at kigge
på den natur, der både er på deres egen matrikel og i nærområdet.
Det er kommunens erfaring, at virksomhederne kan opleve det som en udfordring at skabe
lokal natur, da det jo som ofte ligger uden for det, som virksomhederne normalt beskæftiger
sig med. Derfor er netop sparring, fagligt input samt lidt praktisk hjælp, det som kan gøre
forskellen for succes eller mangel på samme.
Endelig skal de lokale ressourcer tænkes ind så f.eks. den lokale produktionsskole laver
insekthoteller.

