
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: Horsens Kommune 

*Kontaktperson(-er): Mette Lindgaard. Email: mel@horsens.dk.  

*Vores VILDE projektside findes her: 
https://horsens.dk/Politik/Udviklingsprojekter/biodiversitet 

I vores kommune forestiller vi os, at vildskaben om 2-5 år er udfoldet sådan:  

Om 2-5 år er biodiversitet ikke noget vi taler om, det er noget vi bare ”gør”.  

Biodiversitet er et tema, som bliver overvejet og tænkt ind i alle relevante 
sammenhænge – før der træffes beslutninger i Horsens Kommune. 

I Kommunens planlægning er der sat en grøn dagsorden, hvor biodiversitet er et fast 
element i kommune- og lokalplansarbejdet samt i nye lokale politikker og strategier.  

På samtlige kommunale grønne arealer lige fra grøftekanter over byens parker til 
kommunale naturarealer er driften omlagt til en drift, hvor biodiversitet tilgodeses bedst 
muligt.  

En række grønne områder i tilknytning til kommunens større byer indgår som overgange 
mellem land og by, dvs. områder, hvor naturen trækkes ind i byerne. Arealerne fungerer 
som ”demonstrationsarealer” i tilknytning til boligområder / skoler / daginstitutioner, hvor 
omkringboende borgere og besøgende søger inspiration til, hvordan de selv kan 
fremme biodiversiteten.  

Der er opbygget samarbejder med kommunens institutioner og bosteder på tværs af alle 
aldersgrupper, hvor brugerne i hverdagen arbejder med biodiversitet, det være sig lige 
fra vuggestuebarnet, der laver boliger til mariehønen til senioren i plejeboligen, der 
planter insektvenlige planter i altankassen.  

Og sidst men bestemt ikke mindst, vi har tændt og engageret horsensianerne, som ikke 
længere drømmer om golde, kortklippede græsplæner. De vil have en summen af liv i 
deres egne parcelhushave, kolonihave, på taget, i altankassen – og de forventer og 
kræver det samme af kommunen.   

*Vi bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Horsens Kommune bliver Danmarks vildeste kommune, fordi vi har det der skal til.  

Horsens Kommune er en vækstkommune og vi er bevidste om, at det giver os et særligt 
ansvar for at give tilbage til naturen, når vi anvender arealer til infrastruktur, 
virksomheder, boliger, institutioner mm.  

I vores byråd er der bred politisk enighed om, at indsatsen for at fremme biodiversiteten 
skal boostes.  

mailto:mel@horsens.dk
https://horsens.dk/Politik/Udviklingsprojekter/biodiversitet


Vi vedtog i december 2020 vores første biodiversitetsstrategi og har allerede kastet os 
over implementeringen.  

Arbejdet med biodiversitet opprioriterer vi ved at udvide vores engagerede Naturteam 
med en ny projektleder, som skal hellige sig netop denne opgave.  

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi skabe en stærk, grøn forbindelse mellem 
kommunens 2 store ådale; Gudenådalen og Hansted Ådal, hvor naturen i dag er 
fragmenteret og består af små, isolerede øer i det dyrkede landbrugsland. 

Ved planlægning af forbindelsen, vil vi have et særligt fokus på genskabe tidligere mistet 
natur på arealerne med det største biodiversitetspotentiale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål markeret med * SKAL udfyldes.  Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.  

http://www.dkvild.dk/

