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Finaleprojektets titel/overskrift: Mobil gedeafgræsning i Nyborg Kommune
Kort beskrivelse af projektet:
Nyborg Kommune har indkøbt mobilt elhegn, en trailer og etableret en permanent
indhegning ude i Plantagen skov på Knudshoved halvøen. Her bor 6 boergeder, som er
doneret af medarbejdere i teknisk afdeling. De er med til at gøre skoven mere lysåben, da
den er yderst domineret af brombær, som kvæler skovbundens naturlige vegetation. Geder
kan let tygge sig igennem de tornede grene, som ellers fravælges af andre græssende dyr.
Samtidig gnaver gederne sig også igennem barken på træerne, som med tiden vil gå ud og
skabe mere dødt ved i skoven til gavn for fugle, flagermus, svampe, insekter, orme, larver og
andre smådyr.
Gederne skal være med til at pleje og kratrydde Nyborg Kommunes mange naturarealer,
som er truet af tilgroning. Her kan gederne let flyttes rundt i trailer og det flytbare hegn kan
opsættes til at omkranse problematiske områder og nemt frahegne arealer, som skal passes
på, hvor der er mere sårbar natur. Derved kan man nøje tilpasse græsningstrykket for de
givne arealer og målrette naturplejen. Gederne er fast del af kommunens maskinpark, så de
kan benyttes på svært fremkommelige arealer, hvor maskiner ikke kan følge med.
Samtidig er Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Østfyns Museer og Danmarks
Naturfredningsforening gået sammen i et unikt samarbejde og skabt et sommerfugleprojekt,
der skal gøre vilkårene for dyr og planter på Nyborgs Volde bedre og dermed øge
biodiversiteten. Voldene i Nyborg er ikke kun et imponerende historisk fæstningsværk, men
de er også et landskab med stor variation i terrænet, hvor det veksler mellem sol og skygge,
tørt og vådt og hvor der altid er adgang til vand i voldgraven. Variation giver flere forskellige
levesteder for dyr og planter og er dermed god for biodiversiteten.
Sommerfugleprojektets hovedindsats ligger på plejen af området. Projektområderne bliver
stadig slået én gang om året, men på en anden måde: Planterne klippes ned til 10
centimeters højde af en maskine, der ikke knuser afklippet. Efter nogle dages tørring, hvor
insekterne får tid til at flytte og planternes frø tid til at falde på jorden, samles høet ind. Det
giver på sigt en mere næringsfattig jord til gavn for fremtidige planter og dyr.
Nyborg Kommune ønsker på sigt en periodevis afgræsning af voldanlægget med de
kommunale geder for at nytænke en mere bæredygtig pleje.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
(max 5 linjer)
Nyborg Kommune har fået stablet et projekt på benene som aktivt målretter bæredygtig
naturpleje i kommunen ved at kunne være fleksibel og præcis ved brug af egne geder,
doneret af medarbejdere i Nyborg Kommune, trailer og flytbart hegn.

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): Skriv her



Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Det er medarbejdere i Nyborg
Kommune, som har doneret deres julegave til indkøb af geder. Det har de blandt andet
gjort, fordi de er engageret i naturen i Nyborg Kommune og den måde, som den plejes
på.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Gederne er fast del af kommunens
maskinpakke, så de kan benyttes på svært fremkommelige arealer, hvor maskiner ikke
kan følge med og pleje lysåbne beskyttet naturtyper, som trues af tilgroning.



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
Den store vidensdeling og samarbejder med lokale naturforeninger kan understøtte rigtig
mange naturforbedrende tiltag rundt omkring i kommunen. Den store naturinteresse, der er
blomstret de sidste år, har været med til at løfte et stort initiativ hos lokale naturentusiaster,
som iværksætter mange arrangementer og tiltag, som kommunen kan hjælpe til med. På
den måde bliver engagementet løftet af mange, som gør mange processor lettere for blandt
andet kommunen at få igennem samtidig med at mange borgere kan formidle .
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:

Indkøb dyr til afgræsning, så man nemt, hurtigt og effektivt kan styre græsningstryk, så den
bedste pleje for naturen kan opnås.
Indkøb leer og river til udlån, så selv små naturarealer kan plejes og bevares.

