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opskrifter på, hvad man selv kan gøre i sin have, i boligforeningen eller andre steder
Finaleprojektets titel/overskrift: Smart-analyse af naturens kvalitet og sammenhæng
Kort beskrivelse af projektet:
I vores finaleprojekt sætter vi fokus på at udvikle et smart, digitalt hjælpeværktøj, som med
afsæt i lokale data og forhold vil vise naturens kvalitet og synliggøre graden af
fragmentering.
Vi samler alle kendte og tilgængelige oplysninger om landskabet og naturen i Sønderborg
Kommune i et GIS projekt. Analysen vil vise alle naturarealers kvalitet med baggrund i
naturkvalitetsparametrene ”vildhed”, ”oprindelighed”, ”autenticitet” og ”kontinuitet”.
Værktøjet skal kunne opdateres løbende være et godt redskab til at prioritere naturindsatser
efter ”brandmandens lov”, hvor vi først sikrer eksisterende natur af høj kvalitet. Herefter kan
man med værktøjet prioritere indsatsen hen imod at udvikle eller forbedre andre
naturarealer. Det kan således dokumentere, hvor man med fordel kan sætte ind, hvis man vil
støtte naturen.
Mange steder er naturen fragmenteret. Det smarte it redskab vil hjælpe med at synliggøre
muligheder for at genskabe funktionelle økologiske korridorer med høj naturkvalitet.
Værktøjet retter sig mod flere målgrupper. Ud over interesseorganisationer, fonde og
bevilgende myndigheder skal det kunne anvendes af alle aktører i det åbne land. Først og
fremmest landbruget, men også landsbylaug og enkelt-lodsejere. Her er der brug for en
logisk og operationel tilgang til at se muligheder for vild natur, og værktøjet skal kunne tilgås
fra kommunens hjemmeside og gerne bruges i samarbejde med kommunen ved at
gennemføre naturprojekter i praksis.
Vi har mange indsatser i gang i arbejdet med at fremme den vilde natur. Parker og grønne
områder med ændret pleje, 5 store demo-projekter med naturforbedring, informationsindsats
på hjemmeside og gennem mødevirksomhed, og så har vi et naturvejlederkorps, som
formidler det ”vilde” budskab til alle aldersgrupper.
Når Sønderborg Kommune vælger et GIS projekt som vores finaleprojekt i kommunedysten,
så er det for at for at være fremadrettet og tidssvarende. GIS værktøjet kan forhåbentlig
anvendes langt ud i fremtiden som basis for nye muligheder i landskabet, og dermed være
det fælles grundlag, man forhandler ud fra, og som kan være nøglen til at prioritere
indsatsen for at fremme vild natur.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Sønderborg Kommunes projekt er Danmarks VILDESTE fordi det viser alle kommunens
borgere, hvor der med fordel kan gøres noget for naturen. Det kan på nutidig vis bringes ud
via elektroniske medier til næsten alle og sætte opmærksomhed på at hjælpe den truede
vilde natur – som en ”teaser” til at gøre noget ved det i praksis, og som et værktøj når ord
skal omsættes til handling.

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Naturen skal opleves i 1:1 ude, hvor det
foregår, men i en mere og mere digitaliseret verden bør man inddrage den nyeste itteknologi til at vække interesse, til at dokumentere og til at se muligheder.



Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Vi får vækket interessen og lysten til at
”lege med” ved at gøre GIS værktøjet tilgængeligt for alle, som kan komme på
internettet.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): GIS værktøjet er fremadrettet og vil med
vedligeholdelse og udvikling kunne anvendes langt ud i fremtiden



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Det dækker i sin færdige udgave hele
Sønderborg Kommune, men metoden og opbygningen kan videndeles til brug for alle
Danmarks kommuner



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum):

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?:
Det kan være svært at skaffe opmærksomhed om vigtigheden af naturindsatsen, når man
skal konkurrere med en overvældende nyhedsstrøm om stort set alt muligt andet.
Det vil fremover være en del af opgaven at lægge flere videoklip på facebook, køre med
løbende instagram-billeder og forsøge at komme igennem med ”levende” budskaber fx
gennem naturvejleder-arrangementer.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
(Max 1.000 tegn med mellemrum) + send 1 til 2 fotos.
Gå foran med et gode eksempel og SKILT med det

