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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Om 2-5 år er den vilde natur og biodiversitet tænkt ind i alt, hvad vi gør. I udbud, der har
med grønne områder at gøre, er biodiversitet altid med. Derudover vil den vilde natur og
biodiversitet også være en naturlig del af de eksisterende kommunale driftsaftaler med
plejehjem, plejecentre, vuggestuer og børnehaver, kommunens skoler, idrætsområder
med flere.
De korte græsplæner er blevet længere, fordi de fleste er omlagt til naturgræs til glæde
for biodiversiteten. Arealerne omkring vores 24 gadekær og 5 bynære søer, er blevet
omdannet til biodiversitetsperler til glæde for både dyreliv og for dem, der bor i
landsbyerne.
Om 2-5 år har de fleste borgere i kommunen taget vildskaben til sig. Det viser sig ved,
at borgernes haver er omdannet til oaser med vild natur og levesteder for sommerfugle
og vilde bier. Kommunens medarbejdere står klar til at vejlede og hjælpe borgerne, hvis
de har spørgsmål, til hvordan man kan gøre sin have vildere.
Vi vil se, at mange borgere bruger kommunen – og hinanden – for at få hjælp, og for at
få lige det ekstra skub der skal til, inden man springer ud i at omdanne sin have fra en
traditionel villahave til et skønt vildt paradis.
Samtidig har kommunens mange virksomheder fået øjnene op for, at man ikke bare kan
gøre, som man plejer. Virksomhederne ved, at kunderne vælger virksomheder, der
tager et aktivt valg og tilvælger biodiversiteten og det vilde. Virksomhederne i Lejre
Kommune er ansvarlige og vil aktivt gøre en forskel for den vilde natur og
biodiversiteten. Det gør de, fordi de kan se, det giver mening. For både naturens grønne
bundlinje og deres egen.
Lejre Kommune er en landkommune, og her dyrker landmanden sine marker, men om
2-5 år har de fleste landmænd omlagt mellem 3-5 % af deres marker til vild natur uden,
at det koster noget på bundlinjen.
I Lejre Kommune er vi stolte af vores borgere, landmænd og virksomheder, som gør en
forskel for vores vilde natur, for vi står sammen, og sammen kan vi mere.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi bliver Danmarks Vildeste kommune, fordi vi har viljen til at gøre en forskel for den
vilde natur og biodiversiteten sammen med vores skønne borgere, landmænd og
virksomheder. Ligesom os, ønsker de at gøre Lejre Kommune vildere og stoppe
tilbagegangen af Danmarks vilde arter. For sammen gør vi en forskel.
Naturen er et omdrejningspunkt i Lejre Kommune, og den udgør en værdifuld ressource
for os og vores borgere samt vores mange foreninger, hvor naturen danner ramme om
deres aktiviteter. Vi har en stærk naturpolitik, der omhandler, at naturen skal ind i alt.
Naturen er en del af Vores Sted, som er den politiske vision for udviklingen af Lejre
Kommune.
Derudover har vi en fantastisk dialog med kommunens mange virksomheder, så vi er
sikre på, at der er mange virksomheder, som vil være med og gøre en forskel for
naturen ved at omlægge deres grønne arealer til vild natur.
Lejre Kommune er kendetegnet ved, at vi har en masse ildsjæle blandt vores borgere,
som allerede i dag arbejder på at få endnu mere vild natur i vores haver og områderne
omkring os. En af vores Ildsjæle bor i Gevninge og har oprettet Facebooksiden ´Vilde
Lejre – mere vild natur´ og har allerede både været med i artikler og skrevet læserbreve
i Dagbladet (sn.dk).
Derudover har en borgergruppe taget initiativ til at iværksætte et større
biodiversitetsprojekt i og omkring Sæby, der starter op i 2021, og som Lejre Kommune
støtter op om med puljemidler.
Vores borgere er så enestående, at de ringer eller mailer til os, når de har opdaget
nogle særlige blomsterplanter i vores vejkanter for at gøre os opmærksomme på, at vi
skal ændre slåningstidspunktet for at tilgodese og styrke udbredelsen - for netop at
styrke biodiversiteten i Lejre. Og lige præcis det, vægter vi højt i kommunen – nemlig
den tætte dialog og samarbejde med vores borgere.
Derfor er det naturligt for os, at vi er med til at gå forrest og indføre vilde tiltag på
kommunens egne grønne arealer. Derfor vil vi allerede fra i år omlægge alle vores
grønne arealer til en mere naturvenlig drift. Naturgræs er kommet for at blive, og det er
både til gavn for biodiversiteten og klimaet, da vi også kommer til at spare på
kommunens CO2 regnskab.
Ikke nok med at vi klipper græsset så det fremmer biodiversiteten, vil vi 2021 begynde
på at opsamle græsset på flere arealer og vejrabatter. Dermed hjælper vi Danmarks
vilde blomsterplanter, så de kan vinde konkurrencen mod brændenælder og andre
næringselskende arter. Det projekt er vi meget spændte på, og vi forventer at kunne se
en markant forbedring til gavn for sommerfugle, vilde bier og andre insekter i årene
fremover.
Lejre Kommune bliver Danmarks vildeste kommune, fordi vi allerede er godt i gang, og
fordi, vi står på spring med endnu flere tiltag for at øge biodiversiteten.
Vores Sted er et natursted!
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:

Hvis vi havde 1 million til VILD natur, ville vi gøre en ekstra indsats for at forbedre
naturtilstanden for udvalgte naturtyper i Ejby Ådal og de omkringliggende kystskrænter,
som er omfattet af Natura 2000 beskyttelsen. Det er især de truede naturtyper, som
overdrevstyperne og rigkærene, som vi vil gøre en ekstra indsats for.
Det betyder også, at vi vil øge plejen af området. De indsatsområder vi vil fokusere på,
er rydning og fjernelse af uønsket opvækst. Herunder bekæmpelse af invasive arter og
forbedre hydrologien ved at standse dræning, hvor det giver størst værdi.
På udvalgte lokaliteter vil vi foretage årlige høslæt eller etablere græsning. På den måde
vil vi forbedre sprednings- og etableringsmulighederne for de enkelte arter i området.
Derfor vil en økonomisk håndsrækning i projektet være kærkommen.
Hvis der bliver penge tilbage, skal de gå til vores igangværende projekt, hvor vi forbedre
levestederne for løgfrøen. Løgfrøen er nemlig ved helt at forsvinde de få steder i
kommunen, hvor den meget sjældne frø med den specielle adfærd har været set. Den
brunligt-brogede løgfrø er en speciel fætter - måske Europas mest hemmelige frø, fordi
hannen kvækker under vandet for at tiltrække hunner.
Da arten er fredet, er det Lejre Kommune, der har ansvaret for at passe på løgfrøen.
Derfor vil vi bruge pengene på at oprense vandhuller, etablere nye vandhuller og på at
opdrætte flere små frøer.
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