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Finaleprojektets titel/overskrift: Den vildeste natur i byerne 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Projektets formål er at skabe rammerne for, at den vilde natur kan brede sig ind i byerne i 
Mariagerfjord Kommune. Projektet har fokus på at sikre den eksisterende natur, og herefter 
skabe mulighed for, at den kan brede sig ind i byrummene. Målgruppen er borgere, 
foreninger og virksomheder, som bor eller arbejder i byerne, og som har lyst til at være med 
til at give plads til en vildere natur i byerne. 
Et pilotprojekt øst for Hobro tager udgangspunkt i det værdifulde og artsrige naturområde 
langs Mariager Fjord, hvor der allerede i dag findes en række truede og sjældne arter. Ved 
at målrette den nuværende drift forsøger vi sammen med lokale aktører, at skabe rammerne 
for, at de grønne arealer på sigt udvikles til levesteder for de mange arter. Dette er en ny 
måde at forsøge at skabe en sammenhæng mellem eksisterende natur og det byrum, som 
mange borgere færdes i til daglig. Der er desuden tale om en billig måde at arbejde med 
biodiversitet på, da det ikke indeholder større udgifter til anlæg, men alene arbejder med 
ændringer i eksisterende drift. På sigt vil projektets erfaringer blive rullet ud til de øvrige 
større byer i kommunen, som led i kommunens biodiversitetspolitik. 
Konkret inkluderer projektet et samarbejde med Hobro Golfbane, der gennem ændret drift af 
banens arealer allerede har skabt et blomstrende tæppe af hjemmehørende urter. Desuden 
arbejder vi sammen med gipsvirksomheden Knauf, der stiller en gammel råstofgrav til 
rådighed, hvor der i dag er helårsgræsning med kreaturer. Derudover samarbejder 
kommunen med Mariagerfjord Vand A/S, der har et regnvandsbassin i området. Her 
afgræsses med får i vinterhalvåret, i håb om at hæmme græsser og på sigt udvikle en mere 
rig og blomstrende flora. Endelig har kommunen netop startet et samarbejde op med 
Thorsgaard Efterskole, der konkret handler om at fremme biodiversitet i undervisningen og 
på efterskolens arealer, herunder afgræsning med heste af de artsrige bakker. 
En meget benyttet cykelsti, Mariagerfjord-ruten, og en certificeret vandrerute, 
Panoramaruten, går gennem projektområdet. Som led i samarbejdet med golfbanen er der 
lavet en folder, og fra 2023 lægges en del af Panoramaruten henover Hobro Golfbane. På 
sigt vil kommunen arbejde for at skabe endnu bedre muligheder for at formidle og synliggøre 
de mange lokale initiativer, der er en del af arbejdet med at lade den vilde natur brede sig 
ind i byerne. 
Foto 1: Eksisterende natur langs Mariager Fjord 
Foto 2: Udvikling af værdifulde levesteder i nedlagt råstofgrav ved Knauf i byen 
 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
Projektet bygger på at sikre og udvide pladsen til den eksisterende og værdifulde natur, 
Brandmandens Lov, alene ved at justere på den nuværende arealdrift. Samtidigt engagerer 
projektet lokale aktører, som alle frivilligt kan bidrage til den samlede vision om at skabe 
vilde levesteder i byerne. Endelig er projektet koblet tæt op på det eksisterende netværk af 
rekreative stier, og er således tilgængeligt for både borgere og turister.  
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
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 Nytænkende:

Ved at inddrage lokale aktører i at trække den vilde natur ind i byerne, alene ved at justere 
på eksisterende drift af grønne arealer, og koble det til den eksisterende rekreative 
infrastruktur. 

 Engagerende:

Ved at invitere til og understøtte frivillige lokale initiativer, der fremmer levesteder for den 
vilde natur i byerne. 

 Vedvarende:

Ved at tage udgangspunkt i den eksisterende værdifulde natur, og ved at give lokale aktører 
stolthed og ejerskab til den natur, de er med til at skabe rammerne for. 

 Stort:

Ved potentielt at kunne overføres til de ca. 10% af Danmarks areal, der i dag udgøres af 
byer. Samtidigt vil projektet  nå en meget stor gruppe mennesker, nemlig dem der bor eller 
arbejder i byerne. 

 Intelligent:

Ved at skabe plads til at udvide den eksisterende sjældne og truede natur på en billig og 
omkostningseffektiv måde, der er nem at overføre til andre lignende områder. 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?: 

Der er et stort ønske blandt borgere, institutioner og virksomheder om at være med til at 
redde naturen. Men der er også et stort behov for at formidle viden om biodiversitet og hvad 
der skal til, for at gøre en forskel. Det er desuden vigtigt, at kommunen går forrest på egne 
arealer, og at kommunen afsætter ressourcer til at understøtte de lokale aktører, så de får 
mest ud af deres indsatser. 

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

Tag udgangspunkt i den eksisterende, værdifulde natur, hvor der findes sjældne og/eller 
truede arter (Brandmandens Lov). Etabler en hensigtsmæssig forvaltning, inspireret af 
naturens egne processer og med mål om at skabe variation i levesteder. Dernæst justeres 
driften på nærliggende arealer, så den efterligner naturlige processer mest muligt, og giver 
plads til den vilde natur kan sprede sig. Tag udgangspunkt i kommunens egne arealer, hvor 
vi kan gå forrest med et godt eksempel. Brug ressourcer på formidling af de positive 
forandringer, folk vil opleve. Hav fokus på uddannelse og inddragelse af både borgere og 
politikere og forsøg at inspirere andre lokale aktører. Afsæt ressourcer til at understøtte og 
uddanne lokale aktører, der ønsker at være med. 
Start med små pilotprojekter, hvor der indsamles erfaringer og justeres, inden det bredes ud 
til større arealer. Giv lokale aktører kredit for deres indsats – det skaber stolthed og ejerskab 
og dermed større chance for varige forandringer. 
Foto 3: Samarbejde med Hobro Golfklub resulterer i Natur og Miljøpris 
Foto 4: Kommunens driftsafdeling på kursus i biodiversitet 
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