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VILDT PÆNT ELLER PÆNT VILDT
Etablering af spredningskorridor gennem Tårnby Kommune
fra Øresund i øst til Kalvebod Fælled i vest

Finale grønbogen
Kommunenavn:
Tårnby Kommune
Kontaktpersoner:
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne.
Peter Günther, Ejendomscenterchef, Teknisk Forvaltning.
Tlf. nr. 3247-1564, mail: pgy.tf@taarnby.dk
Lisbeth Ranløv, Landskabsarkitekt, Teknisk Forvaltning
Tlf. nr. 3247-1547/2036-5033, cra.tf@taarnby.dk
Jeres VILDE projektside:
taarnby.dk/dkvild
Her informerer Teknisk Forvaltning om DKvild og nogle kommunens biodiversitetsprojekter
samt henviser til, hvad man selv kan gøre i sin have for at hjælpe den danske flora og fauna.
Finaleprojektets titel/overskrift:
Vildt pænt eller pænt vildt.
Etablering af spredningskorridor gennem Tårnby Kommune
fra Kalvebod Fælled i vest til Øresund i øst.
Kort beskrivelse af projektet:
Tårnby Kommune opnår forbedring af biodiversiteten i kommunen ved etablering af en 9km
lang og ca. 600 - 1000m bred spredningskorridor for dyr og planter igennem kommunens byog landområder, med bl.a. kommunens 7 største grønne områder som knudepunkter på
strækningen. Den danske flora og fauna mangler plads, mulighed for at sprede sig og møde
artsfæller samt levesteder, der tilgodeser arternes fulde livscyklus og skabelse af nye
generationer. Spredningskorridoren etableres med fokus på at øge udbredelsen af
hjemmehørende dyr og planter, som nu er sjældne i og uden for kommunen, samt forbedre
levevilkårene for eksisterende bestande.
Spredningskorridorens brede bælte skal forbinde naturområdet Naturpark Amager hen over
kommunen til Kastrup Strandpark og Øresund.
Spredningskorridoren omfatter både privatejede og kommunalt ejede arealer. I projektet
arbejder vi på aktivt at inddrage og inspirere ejere af private haver, beboere i boligforeninger,
kolonihaveejere og erhvervsvirksomheder. Indsatsen er fokuseret på spredningskorridoren
og knudepunkterne. Det er ønsket, at kommunens borgere, grundejere, institutioner mv. i
øvrigt inspireres og kobler sig på projektet gennem events, foredrag, workshops mv.,
således at viden bliver forankret bredt og biodiversitetsforbedrende initiativer implementeres.
Undervisning af børn og unge om emnet, som har været i gang i en lang årrække, fortsætter.
Endvidere er bibliotekerne inddraget i formidlingen med udstillinger som f.eks. er lavet af
børnene, udlevering af frøposer og brochurer. Ved kommunale arrangementer opsættes en
bod med alt fra formidling til frøposer med danske frø. Med kommunens deltagelse i
Friluftsrådets Naturfriske Fællesskaber projekt, håber vi der opstår nye muligheder for tiltag.
Opgaven løftes derfor tværfagligt på tværs af forvaltningerne i kommunens eget regi. Især er
der fokus på at skolebørn inddrages og får indsigt i dyr og planters levevilkår.
Udviklingen mod mere biodiversitet understøttes gennem workshops, foredrag og omstilling
af Teknisk Forvaltnings drift til mere biodiversitetsvenlige plejemetoder. Der indkøbes

danske planter til kommunale arealer og et igangværende samskabelsesprojekt. Vi formidler
information og viden via kommunens hjemmeside, sociale medier, brochurer og plakater
samt i de lokale aviser.
Vi arbejder bevidst for, at de tidligere almindelige dyr og planter får de rette levevilkår.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Med vores konkurrenceindsats vil vi skabe mulighed for, at dyr og planter kan udbrede sig
på tværs gennem kommunen med inddragelse af borgere, boligselskaber, virksomheder og
kommunale arealer. Udfordringen er, at det skal ske gennem et relativt udbygget byområde,
hvor der hidtil kun har været begrænset plads til biodiversitet. Projektet skal også kommunens borgere indsigt i og forståelse for nødvendigheden af at forbedre biodiversiteten.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme)


Nytænkende: I Tårnby Kommune er det første gang, at der er iværksat et stort, vigtigt
og konkret naturprojekt fra øst til vest gennem kommunen som samtidig involverer både
borgere, virksomheder og forvaltningen.



Engagerende: Vi bygger videre på tidligere års succes med workshop mv. om
biodiversitet for driftsfolk og undervisning for og projekter med børn og unge. Dertil
workshop og foredrag for borgere og virksomheder mv.



Vedvarende: Målet er at forankre budskabet bredt hos borgere, børn, virksomheder og
driftsfolk i, at det er vigtigt at arbejde konkret på at sikre plads til den danske flora og
fauna og opretholde biodiversiteten



Stort: Målet er at etablere en 9 km lang og 600 – 1000m bred spredningskorridor for
vilde planter og dyr fra øst til vest gennem Tårnby Kommunes by- og landzone, samt
hjælpe biodiversiteten videre derfra.



Intelligent: Vi arbejder med formidling, tværfaglig vidensdeling, samarbejde og
biodiversitetsvenlig drift af grønne områder internt i kommunalt regi, med eksperter
inden for området samt med private grundejere.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Der er et stort engagement hos kommunes medarbejdere på tværs af forvaltningerne for at
forbedre biodiversiteten i kommunen. Vidensdeling, workshops, konkrete opgaver,
samarbejde og overblik har yderligere styrket dette. Ligeledes har mange borgere vist stor
positiv interesse for kommunens projekter og for selv at gøre en indsats. Udfordringen er at
finde gode løsninger med begrænsede ressourcer.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
At det er muligt at genskabe livsbetingelser for truede dyre- og plantearter med
spredningsmuligheder gennem fuldt udbyggede byområder ved fælles indsats.

