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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Dragør Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Morten Bilde Kias: mortenb@dragoer.dk 
Pia Holm Nielsen pian@dragoer.dk 

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/danmarks-vildeste-
kommune/ 

 

Finaleprojektets titel/overskrift:  

Naturudvikling og kystbeskyttelse med borgerne i Dragør 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Hvad består projektet helt konkret i? Hvem er målgruppen? Hvilken udfordring er indsatsen 
rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten?  
(max. 2.400 tegn (med mellemrum) + mulighed for to siders bilag. (Send også 1 til 2 fotos) 
Projektet består i at understøtte de eksisterende særlige naturtyper langs Dragørs 13 km 
kystlinje i kombination med kystbeskyttelse af Dragørs grundejere på en fremtidssikret og 
bæredygtig måde, der samtidig sikrer tilgængelighed og anvendelse af de kystnære arealer. 
Det gøres ved at tænke naturudvikling sammen i kystbeskyttelsen  
På den korte bane sikres naturkvaliteterne ved naturpleje med kvæg og får, der bidrager til 
at fastholde naturkvaliteterne på de åbne strandenge kombineret med en målrettet plejeplan 
for området. 
Målgruppen er:  

- Borgerne i Dragør der får glæde af naturen 
- grundejerne, der betaler for kystbeskyttelse,  
- turister, der går gennem naturområderne på ”Amagerminoen” 
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Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
Projektet tager kærligt fat om udfordringer og bindinger og insisterer på at understøtte de 
særlige naturkvaliteter, som netop er kendetegnet ved strandengene og de bagvedliggende 
naturområder i Dragør. 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme) 



 

 Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Kobling af naturudvikling og 
kystbeskyttelse til fremtidssikring af ejendomme, anvendelse og særlige naturtyper 
 
 

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Grundejere, heriblandt 

uddannelsesinstitutionen TAMU, hvis kvæg og får afgræsser natura 2000 områder som 
naturpleje. Borgerne for hver af de 5 del-strækninger er blevet inddraget gennem 
borgermøder. 
 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Strategi for naturudvikling i 
kystbeskyttelse. Naturbaseret kystbeskyttelse vil på sigt skabe mere natur til at 
understøtte trækfugle, samt dyr og planter på strandengene.  
 
 

 Stort (max 200 tegn med mellemrum):  
Projektet dækker hele Dragørs kystlinje, 13 km.  
 
 

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Naturudvikling og kystbeskyttelse bruger en 
flerstrenget strategi, hvor projektet ændre sig løbende i takt med at klimaændringerne 
udfolder sig. Samtidig levere projektet flere services, i form af sikring af kystnær natur, 
borgernes sikkerhed ved stormflod, samt nye rekreative arealer. 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
 
Bred inddragelse betaler sig og giver tilbage med stort engagement blandt borgerne. 
Dragør har altid haft tradition for borgerinddragelse. Borgerne skal inddrages tidligt i 
processen, så de føler de har mulighed for at bidrage og ændre delelementer i projektet. 
Dette giver borgene øget ejerskab til projektet og mindre modstand ved senere politiske 
beslutninger.   
 
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. 
Gør de vilde tiltag synlige og tilgængelige og inviter på tværs af aldersgrupper til at engagere 
sig og få øjnene op for det liv, der udgør vores allesammens vilde natur. 
  

 Dragør opfordre sine borgere til at lade græsplanen gro vildt og evt. plante særlig 
blomsterblandinger til fordel for bierne og andre insekter.  

 Skolerne/SFO’er og ungdomsskolen sørger for at børnene i Dragør opholder sig meget i 
naturen og derved får en større forståelse og respekt for naturen.  

 



 
  


