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*Jeres VILDE projektside:  

https://roskilde.dk/AlleTidersVildNatur 

 

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  

Vejstrækninger der blomstrer vildt og giver nektarmuligheder for insekterne. De artsrige 
vejkanter får en anden drift, med sen slåning og opsamling af afslået materiale, for at 
fremme biodiversiteten. 

Transformation af kedelige græsørkner til levende bynatur – i samarbejde med 
erhvervslivet. Vise det gode eksempel gennem pilotprojekt med omlægning af 
græsarealer til blomstereng i samarbejde med en privat virksomhed.  

Walk the way – og bruge kommunens egne arealer som inspirationsområder for, 
hvordan man kan udvikle grønne arealer med fokus på et rigere plante- og dyreliv, til 
inspiration for f.eks. virksomheder, private, og grundejerforeninger. 

Fra landbrug til natur. Arealer tages ud af landbrugsdrift og omlægges til ny bynær 
natur. Der udvikles en Grøn Blå Korridor mellem Svogerslev, Boserup og Roskilde, med 
plads til sammenhængende natur og fokus på biodiversitet, klima og rekreation. 

Nye skovområder kommer til at give større sammenhængende naturområder, hvor det 
vilde liv får bedre vilkår med både skov og lysåben natur, samt masser af 
naturoplevelser. 

Lokaldrevet naturpleje, hvor lokale beboere danner f.eks. græsningsforeninger og er 
med til at skabe og forbedre naturen hvor de bor. Det giver både mening for naturen og 
for de mennesker, der får et meningsfuldt fællesskab omkring pleje og udvikling af deres 
nærmiljø. 

Borgere samarbejder med foreninger omkring bidrag til ideer og konkrete 
biodiversitetsinitiativer, som de selv vil implementere.  
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1000 ha sammenhængende naturpark på tværs af tre kommuner. Her skal Roskilde, 
Høje Taastrup og Greve kommuner i samarbejde udvikle på naturplejen og de unikke 
næringsfattige naturtyper, bl.a. gennem ansøgning om EU midler fra Green Deal 
projektpuljen ”Restoring biodiversity and ecosystem services”. 

 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi samarbejder med lokale foreninger, borgere og erhverv om at skabe mere 
biodiversitet – både i byerne og på landet. 

Vi omlægger vejkanter, parker og andre grønne områder hvor vi kan – så planter og dyr 
for bedre betingelser. 

Vi omdanner landbrugsarealer til lysåben natur og skov – både ved at ændre på driften 
af egne arealer og ved opkøb af ny jord. 

 

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 

bruge pengene som medfinansiering af den store omlægning fra landbrug til natur i den 
Grøn Blå Korridor mellem Svogerslev, Boserup og Roskilde. Her vil den ene million 
kunne brugs til at skabe ny bynær natur, med naturoplevelser i nærmiljøet for de mange 
lokale beboere i Roskilde og Svogerslev. De store åbne landbrugsarealer i området, 
rummer et stort potentiale for at tilføre området mere naturmæssig og rekreativ værdi. 
Biodiversiteten i områdets enge og moser kan øges ved ændret drift til græsning, 
høslæt eller afbrænding, og der kan arbejdes med flere vandhuller til bl.a. løvfrøer. Der 
arbejdes både med store nye naturarealer, lavbundsarealer, tørre græsarealer, samt 
genslyngning af å og naturgenopretning. 

 

 

 

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

http://www.dkvild.dk/

