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*Jeres VILDE projektside:

Oplev Lollands vilde natur - en del af Vild med Vilje
Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Ansvaret for kommunes arealer er fordelt på mange forskellige sektorer og afdelinger.
Kommuneplanen har beskrevet nogen fælles overordnede retningslinjer, men det er den
enkelte afdeling der vurderer hvordan arealerne konkret skal vedligeholdes. Dvs. der er
stor forskel på fx Service og bygningers grønne arealer, Park og Vejs grønne arealer,
Kultur og Fritids arealer, forsyningens arealer osv.
Om 2-5 år er det store ønske at vi som kommune står tættere på hinanden, i alle vores
forskellige afdelinger og sektorer. Vi håber vores syn på daglig drift af vores kommunale
arealer er mere ensartet end nu, som borger skal man ikke kunne se forskel på hvilken
afdeling der vedligeholder hvilke arealer.
Derudover håber vi at mange af vores borgere, diverse foreninger, det private
erhvervsliv boligforeninger og landbruget i kommunen er blevet mere bevidste om hvad
vild natur indeholder og mest af alt, at de er blevet mere nysgerrige og modige nok til
forsøge sig på deres egen matrikel.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi satser stort på at formidle og inddrage, så bredt og til så mange som muligt. Vi
arbejder på flere spor:
1. Formidling:





Hjemmeside: Denne side skal være et samlingspunkt for alle de gode tiltag der
bliver udført i Lolland kommune
De lokale aviser, Folketidende, Ugeavisen er meget behjælpelige med at skrive
gode store artikler om tiltagene.
Radio Sydhavsøerne: De bringer indslag om de gode tiltag der sker i kommunen
Tv2 Øst: De filmer om vores tiltag på Nedrivningsgrunde: Fra Slum til Natur.

2. Internt i Kommunen
Få formidlet budskabet og inddraget alle sektorer i Lolland kommune, så så
mange offentlige arealer bliver vedligeholdt mere ekstensivt og evt. omdannet
med paddehuller, skov osv. Vi har en drøm om at vi internt i kommunen kan
opnå det fælles mål.








Park og Vej har i flere år arbejdet hen i mod mere ekstensiv drift, denne
udvikling fortsætter. Vi overvejer hvert enkelt areal, for om vildskaben
kan slippes løs.
Service og bygninger har valgt en tilgang med robotklippere på mange
store arealer. Vi kommer med forslag til andre vedligeholdelsesmetoder,
fx uklippet græs med slåede stier, så borgerne stadig har en oplevelse af
at stederne bliver vedligeholdt.
Nedrivningsgrunde: I Lolland Kommune er der MANGE
nedrivningsgrunde, mange af dem er hidtil blevet helt ryddet for alle
bygninger og beplantning og der er sået plænegræs på arealerne der
efterfølgende bliver klippet jævnligt. Hvis det er muligt så vil vi fremover
kun fjerne husene, lade store dele af beplantningen stå, undersøge
mulighederne få evt. etablering af paddehuller. Driften vil fremover blive
meget ekstensiv på disse arealer.
Forsyningsarealer: Via dialog forsøge at få indført mindre græsslåning
på forsyningens arealer.
Bortforpagtede offentlig arealer: Undersøge om kommunen kan
’hjemtage’ disse arealer for at etablere naturområder.

3. De private
De private haveejere, det private erhvervsliv, boligforeninger og landbruget osv.:
For at få et varigt ejerskab til naturprojekterne, så er det vigtigt at det ikke kun
udspringer fra en lille gruppe offentlig ansatte. Vi vil søge efter lokale ildsjæle
der kan være ambassadører for den gode sag. Vi håber på at finde nogen
ildsjæle både inde for de private haver, erhvervslivet og landbruget. Vi vil støtte
og vejlede denne gruppe. Vi har et ønske om at denne gruppe kan påvirke
endnu flere til at etablere naturprojekter, store som små.
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Vi vil målrette vores indsats på de grønne områder omkring vores dagtilbud og skoler. Vi
vil i samarbejde med brugerne på stederne etablere gode rammer for biodiversiteten, fx
paddehuller, skovrejsning, arealer uden intensiv græsklipning osv.
Ved at etablere og formidle om naturen til de nye generationer på de steder hvor de har
deres daglige gang, så håber vi at de får indsigt og respekt for naturen resten af deres
liv.

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

