Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn: Vejen Kommune

*Kontaktperson(-er):
Inge Lise Møller Jensen
ilmj@vejen.dk
79966266

*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer med informationer,
billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres kommune for VILD.
www.vejen.dk/vild
Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Vi har dannet et stærkt team på tværs af organisationen med deltagere fra Teams inden for
natur, park og drift. Vi inddrager også skole, kultur og fritid. Det er et godt fundament for at
sikre indsatsen fremover.
En langt større del af kommunens egne arealer vil blive drevet mere naturnært.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Fordi vi skal lave en masse samarbejdsprojekter med borgere. Vi oplever vi en meget stor
interesse fra haveejere, grundejerforeninger, lokale borgersammenslutninger, forsyningen,
højskolerne, boligforeninger og små og store virksomheder, der gerne vil have råd og
vejledning. Alle vil gerne gøre en positiv forskel for biodiversiteten. Det skal vi understøtte.
Projekter vi er i gang med er f.eks.





Vores Vilde Vanddrager, hvor familier og skolebørn skal ud og lede efter Stor
Vandsalamander (citizen sceince).
Harreby Blomstrer – I samarbejde med lokal borgergruppe. Der sås
hjemmehørende arter ved indfaldsveje. Nogle steder bliver det eksisterende blot
plejet, for at få flere arter frem. Halvdelen af alle husstande i landsbyen er med og
de sår også insektvenlige planter i haverne.
SOLAR er en af byens store virksomheder. De vil med deres store udenomsarealer
(16,5 ha) gerne være DEMO-areal for andre virksomheder og inddrage byens
borgere og skolebørn i projektet. Her skal vises mange forskellige
biodiversitetstiltag.











Rødding Højskole vil vise vejen ved at formidle biodiversitet. Genslyngning af
Rødding Bæk og omdannelse af en dyrket mark (5,2 ha) til natur. Formidling over for
elever og byens borgere. Projektet er også i samarbejde med byens to kirker,
forsyningen og en lokal ”vild have mentor”.
Kragelund mose naturplejeprojekt. Projektområde på ca. 100 ha i en hedemose
med helårsafgræsning med exmoorponyer, kvæg, vandbøfler og muligvis tamgrise
(efterår 2021)
Vejen Mose lavbundsprojekt. Hævning af vandstanden på 140 ha i samarbejde
ca. 10 lodsejere. Landbrugsjord omdannes til vedvarende natur.
Vandløbsprojekter. Fjernelse af spærringer i vandløb ved dambrug skaber bedre
passageforhold og bedre levesteder for fisk og vandplanter – f.eks. Vejen Store
Vandmølle, Gørklint Mølle m. fl.
Justering af drift på egne arealer og mindre græsslåning på udvalgte
kommunale arealer f.eks. i parker og på byggegrunde/erhvervsgrunde.
Udsåning af hjemmehørende arter til gavn for sommerfugle og bier (i byområder)
– f.eks. i rundkørsler, parker o. lign.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Vi vil give borgerne mulighed for at søge en pulje, så vi kan finde de allerbedste projekter.

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

