
Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:

Odsherred Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer

Afdelingsleder for Natur & Vand, Michael Kappendrup Bay, mikba@odsherred.dk, tlf.: 
59666085
Naturteamet v/Lena Bau, lemba@odsherred.dk og natur@odsherred.dk  tlf.: 59666061

*Jeres VILDE projektside: 

https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/folders/natur-og-biodiversitet

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

Man skal knap kunne se græsset for blomster og knap kunne se blomsterne for 
sommerfugle og bier! Sommerhusområderne langs kysterne har ændret karakter – der 
er kommet flere urter og flere dværgbuske (især Hedelyng), mere dødt ved, færre 
græsplæner, færre ikke-hjemmehørende træer og buske, og de invasive arter er 
bekæmpet. 

UNESCO Geopark Odsherred viser den vildeste natur frem – Geoparken har rullet et 
netværk af naturinspiration ud over sommerhuslandskabet, og hele istidslandskabet 
bugner af biodiversitet.  

Sommerhusejere, grundejerforeninger og borgergrupper løber foran og inviterer til 
havevandring – viser den vildeste natur frem.

På mange af kommunens egne arealer er billedet det samme, græsser har veget for 
blomster, og insekterne sørger for, at det summer af liv. 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:

Fordi der er opstået en bølge af vildskab, og det ses i landskabet! Biodiversitet er blevet 
det nye ”sort” i Odsherred, og kommunen hænger i med det yderste af biolog-neglene 
for at nå at følge med i alle de borgerdrevne naturforbedringsprojekter.
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Med 25.000 sommerhuse er der lige så mange nye naturforvaltere, som tager vare på 
og arbejder for, at Odsherreds biodiversitet bliver mere mangfoldig, og megen ny natur 
opstår.

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

Lave et storstilet projekt rettet mod sommerhusene/ejerne, så vi får dem alle med. 
Derved understøttes både sommerhusejernes og grundejerforeningernes forsatte 
naturpleje og initiativer, så mere og artsrig vild natur skabes.

Opkøbe færdiggravede råstofgrave og udvikle dem til højkvalitetsnatur.

Opkøbe arealer til etablering af skov ved naturlig tilgroning.

Opkøbe værdifulde naturarealer, f.eks. langs kanalerne eller kystområderne.

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

http://www.dkvild.dk/
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