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Finaleprojektets titel/overskrift:

Kerteminde Kommunes biodiversitetsbevægelse
Kort beskrivelse af projektet:
Kerteminde Kommune har under hele konkurrencen arbejdet målrettet med en
helhedsorienteret biodiversitetsindsats med fokus på alle i kommunen. Målet har været at
inddrage borgere, institutioner, landbrug og virksomheder til en fælles indsats for at forbedre
biodiversiteten.
Formidling har været et nøgleord for at sikre fremdrift i bevægelsen. Kommunen har både
formidlet via sociale medier, lavet månedlige VILD nyhedsbreve og holdt borgerrettede
arrangementer så både børn og voksne er blevet inddraget.
Et andet nøgleord har været at sikre den eksisterende natur og skabe nye vilde områder.
Kommunen har bl.a. afsat en Vildpulje på 500.000, som borgerne i kommunen kan søge.
Dette har ført til flere naturplejeprojekter, f.eks. ved Bierne Mølle der ligger ved Vindinge Å,
hvor der er sat hegn op og kommet kreaturer ud, så naturen holdes lysåben, desuden er
området gjort offentligt tilgængeligt (se billede 1).
Et tredje nøgleord har været at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er for insekterne, at der
er mange blomster. Kommunen har bl.a. udviklet en særlig frøblanding med flerårige
hjemmehørende arter, som er særligt egnstypiske i kommunen. Det har været en meget stor
succes, hvor kommunen ved forskellige arrangementer har uddelt over 1000 frøposer til
brug i haverne rundt om i kommunen (se billede 2).
Et fjerde nøgleord er inddragelse. Til dette har kommunen videreudviklet appen Tip
Kerteminde, så der er kommet en biodiversitetskategori, hvor borgerne bl.a. har kunnet
indberette blomsterrige grøftekanter og artsrige områder. De mange indberetning har ført til,
at kommunen har ændret arbejdsgang til en naturvenlig drift flere steder.
Et femte nøgleord er synlighed. Omdrejningspunktet her er Det VILDE Kort, hvor både
borgernes og kommunens tiltag registreres. Kortet giver et rigtig godt overblik over de
mange vilde tiltag.
Kommunen, borgerne, landbruget og virksomheder er med i et stort fælles bevægelse for
udvikling af biodiversiteten i Kommunen.

Dette er ikke kun ét projekt, men en bevægelse.
Et projekt det stopper, det gør denne bevægelse ikke!

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
I Kerteminde Kommune ser vi muligheder på alle planer for at udvikle biodiversiteten, og det
gør vi bedst sammen. I vores helt egen biodiversitetsbevægelse, hvor vi alle bidrager til en
fælles indsats for vores natur i kommunen. Vi skal styrke vores placering på naturkapitalindekset, og det gør vi samlet med helhedsorienterede og langsigtede løsninger. Vores natur
skal både sikres og udvikles så alle også i fremtiden kan få glæde af dens mangfoldighed.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende
Alle i Kerteminde Kommune kan blive biodiversitetsambassadører for at fremme naturen
og udvikle biodiversitetsbevægelsen, så vi sikrer helhedsorienterede og langsigtede
naturtiltag.



Engagerende
Alle i Kerteminde Kommune som bidrager til mere vild natur skal føle, at de er med til at
gøre en forskel for biodiversitetsbevægelsen og blive inspireret igennem andres tiltag på
det VILDE kort.



Vedvarende
Alle kommunens tiltag er og vil være langsigtede, så den natur som skabes også sikres
for fremtiden, samt formidlingen af hvordan biodiversitetsfremmende drift skaber værdi
for naturen.



Stort
ALLE skal være med i Kerteminde Kommune biodiversitetsbevægelse. Vi vil og skal
fortsat inddrage borgere og udvikle vores bevægelse til at fremme biodiversiteten i hele
kommunen.



Intelligent
Kerteminde Kommune ønsker at samle alle tiltag på det VILDE kort, der også for
fremtiden skal skabe inspiration, sikre sammenhold og lokal forankring i kommunens
biodiversitetsbevægelse.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Kerteminde Kommune har fået rigtig mange gode erfaringer i forbindelse med konkurrencen.
Den vigtigste erfaring er, at formidling er helt central for at få udbredt forståelse for naturen
og få skabt nogle gode og langtidsholdbare vilde løsninger. Denne viden vil kommunen helt
sikkert holde fast i og tage med videre.

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:

For kunne passe godt på naturen, er det vigtigt,
at man kender noget til den, og ved hvor den er.
For at opnå en større viden om, hvor den artsrige natur findes, har Kerteminde Kommune
udviklet et system, hvor borgerne kan indberette artsrige steder i kommunen. Dette har vi
gjort ved at videreudvikle en eksisterende app, som hedder TIP Kerteminde.
Appen er oprindelig udviklet til at give borgerne en nem adgang til kommunens
driftsafdeling. Kommunen har videreudviklet systemet, så der nu er kommet en
biodiversitetskategori, hvor man kan indberette alt lige fra blomsterrige grøftekanter til
områder med høj biodiversitet til hvor der er kæmpe bjørneklo.
Dette har medført, at kommunen har fået en langt større viden om, hvor der allerede nu
findes en artsrig natur. De mange tilbagemeldingerne har bl.a. resulteret i, at flere
vejrabatter og større grønne områder nu driftes naturvenligt.
Tiltaget har stort set ikke kostet noget, da vi har benyttet et eksisterende system.

Bilag 1 – Kerteminde Kommunes VILDpulje:
Kerteminde Kommunes første projekt, som er finansieret af VILDpuljen.
Ved Bierne Mølle nær Langeskov er der indhegnet ca. 3 hektar mose og eng, som ligger ved
en af de fineste vandløbsstrækninger i Vindinge Å. Ud over at øge biodiversiteten i mosen,
så hjælper kreaturerne med at bekæmpe kæmpe-bjørneklo i området.
Projektet er gennemført gennem et rigtig godt samarbejde med Kerteminde Kommune,
lodsejeren og en lokal dyreholder.
Arealet er nu offentligt tilgængeligt, så det er muligt for besøgende at følge udviklingen og
den variation, som naturplejen bidrager med til området.

Figur 1 - Her ses kreaturerne på området. De har tydeligt haft en positiv indflydelse på områdets udvikling af
biodiversiteten. Stænglerne fra de nu nedbidte kæmpebjørneklo kan ses i forgrunden. Foto: Henrik Mathiasen

Bilag 2 – Formidling har været et centralt fokusområde:
Konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune har sat gang i en lang række tiltag,
som har handlet om at formidle, hvordan man kan forbedre biodiversiteten. Et tiltag, som har
skabt stor opmærksomhed, er den særlige frøblanding med 13 hjemmehørende arter, som
er egnstypiske for Kerteminde Kommune. Kommunen har holdt en lang række events, hvor
der er udleveret med end 1.000 frøposer, og de næste 1.000 poser er snart klar til
udlevering.

Figur 2 - Endnu en event i kommunen. Ved denne lejlighed fik kommunen overbragt et diplom som bivenlig
kommune, pga. af de mange områder, hvor der er udsået vilde blomster.

