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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Oplysnings-, formidlings- og aktiv borger kampagne
Om 2-5 år har Høje-Taastrup Kommune taget et stort skridt mod en vildere
kommune med mere rig natur. Med ”VILD i HTK” er biodiversiteten i højsæde og
flere nye plante- og dyrearter er flyttet ind på offentlige såvel som private
arealer.
”VILD i HTK” er blevet til, i et bredt samarbejde med borgere, boligforeninger,
grønne råd og virksomheder som alle har bidraget til et vildere HTK. Kommunen
vejleder alle interesserede om ”hvordan man får vildere natur og giver nye
værktøjer til at skabe mere vild med vilje.
I 2025 har HTK et mål om at have et samarbejde med 1000 villaejere, 20
boligforeninger og 20 virksomheder, om at omlægge deres udearealer til små
naturbiotoper med gode betingelser for vild natur.
HTK har hjulpet med målrettet vejledning i etablering og pasning af områderne,
tilpasset de faktiske forhold for de tre grupper, og ydet hjælp til anskaffelse af
f.eks. frøblandinger og værktøjer. Resultatet er fuglekvidrer, blomsterenge, vilde
krat og små vandhuller med frøernes kvækken samt en øget forståelse for
biodiversitet og naturpleje hos kommunens borgere og virksomheder.
Informationskampagnen er kombineret med henvisningstavler og et ”Naturkort”
der har kortlagt de mange vilde tiltag rundt i kommunen. Med kortet i hånden
eller ved at følge naturtavlerne kan man let lægge vejen forbi små såvel som
store naturoplevelser.
Visionsplaner
I foråret 2021 udvalgte Byrådet 18 bynære grønne områder, som der i 2021 og
2022 bliver lavet langsigtede visionsplaner for.
Visionsplanerne går på to ben; 1. kortlægning af naturværdi og socialværdi, 2.
prioritering af indsatser og midler til realisering af ønsker. Visionsplanerne bliver
lavet i samarbejde med borgerne og grønne råd.

Visionsplanerne skal være med til at sikre at den vilde natur prioriteres
langsigtet, og samtidigt vil projektet skabe et større ejerskab og et øget
kendskab til ”VILD i HTK”.
Visionsplanerne bliver implementeret i årene 2022-2026. Den efterfølgende drift
vil have fokus på vild natur, biodiversitet og bæredygtig drift.
Sengeløse Grusgrav
I foråret 2021 erhvervede kommunen store dele af Sengeløse Grusgrav med
henblik på at skabe et stort bynært naturområde til alle kommunens borgere,
og Sengeløses borgerne i særdeleshed.
Planerne for udvikling af den tidligere grusgrav til et offentligt rekreativt
naturområde udvikles i samarbejde med borgere, grønne råd og foreninger.
I dag er der i grusgravsområdet både givet plads til biodiversitet og vild natur
samt til en mindre bynær skov tilpasset den næringsfattige bund. Her
understøtter vi tiltag, der gør naturen vildere, rigere og mere mangfoldig.
Betingelserne har samtidigt skabt mange naturoplevelser for borgerne.
Vi vil udnytte det naturpotentiale, der allerede er knyttet til de lysåbne
næringsfattige naturarealer i grusgraven. Derfor fokuserer vi på, hvor
naturværdierne er, og så på hvilket potentiale arealerne har for at få udviklet
biodiversiteten bedst muligt.
Der er blevet igangsat en registrering af naturværdierne i grusgraven.
Registreringen løber i en hel vækstsæson og gælder både for planter,
sommerfugle, padder, fugle.
På baggrund af den indsamlede viden, udarbejdes der et naturzoneringskort, der
danner grundlag for udarbejdelse af en dispositionsplan for hele Sengeløse
Grusgrav. Zoneringskortet giver mulighed for at arbejde med de arealer, hvor vi
bedst mulig kan optimere og udvikler naturpotentialet og dermed biodiversiteten
for de næringsfattige og lysåbne naturarealer.
Samtidig giver kortet et overblik over, hvor det giver størst værdi at plante
skovpartier. Herved optimeres de eksisterende naturværdier og bidrager til NKI,
samtidig med at oplevelsesrummet udbygges for borgerne med åbne sletterum
til mere lukkede rum med skov- og kratbevoksede partier. Skovpartierne vil
langsomt og over tid bidrage til biodiversiteten, men for at en skov rykker på
NKI-indekset kræver det tid (100 år). Mulighederne for gode natur- og
friluftsoplevelser vil derimod hurtig komme i disse områder, og ny skov kan
således dække de rekreative behov og skåne de mere følsomme områder.
Det har været vigtigt for kommunen, at der benyttes hjemmehørende arter,
hvor der er taget højde for deres naturlige vækstbetingelser. Det vil skabe den
største og mest naturlige biodiversitet.
Bedre forhold for den eksisterende natur
Vi er færdige med førstegangsplejen i vores Natura2000 område
Sengeløse/Vasby Mose. Den fortsatte naturpleje med afgræsning i moserne
giver optimale betingelser for den værdifulde natur med en mosaik af rigkær,
enge, vandhuller og naturskovområder.
Samtidig er vi i gang med naturpleje i andre af kommunens fredede områder. I

Solhøj Fælled har vores paddeprojekt fra foråret 2021 betydet, at der yngler
padder i mange af områdets vandhuller.
HTK`s egen bi- og insektvenlige blomsterløg blanding
I efteråret 2020 lagde vi vores egen bi- og blomsterløg blanding
specialfremstillet til kommunen. Blandingen er lavet i samarbejde med DLF og er
lavet ud fra den leret jord vi har i kommunen.
I alt blev der lagt ca. 220.000 stk. blomsterløg fordelt over 890 m2. Yderligt er
blandingen lagt i et område, og suppleret med tre forskellige slags prydløg.
De anvendte botaniske former af blomsterløg, er testede af, ift. nektar- og
pollenværdien og de har vist sig at være særlige gode for insekter, bier og
sommerfugle.
Mange af løgene kommer tidligt om foråret, hvor der er begrænset føde at finde,
og bidrager i høj grad med nektar og pollen i form af sukker, proteiner og
vitaminer. Sommerfuglene har ikke kun brug for disse stoffer til at overleve,
men også for at lægge æg.
Mens insekterne flyver fra blomst til blomst, bestøver de blomsterne og sikre
dermed at blomsterne kan formere sig. En såkaldt win-win situation.
Bivenlig plads
Alle kommunens landbrugsarealer dyrkes økologisk. De grønne arealer
vedligeholdes uden brug af pesticider siden 1996.
Flerårig vild bivenlig engblanding
I 2021 udsår vi minimum 35.000m2 flerårig vild bivenlig engblanding fordelt på
seks lokationer i hele kommunen. Det gør vi, fordi bierne og insekterne har det
hårdt.
I de seneste år er fødegrundlaget for bier blevet forringet og det er svært for
dem at finde føde. Det resulterer desværre i at biernes vitalitet svækkes og de
er derfor mere modtagelige for sygdomme og pesticider.
Når vi har sået de 35.000m2 bliver HTK en ”Bivenlig kommune”. Bivenlig
Kommune er et projektsamarbejde mellem Danmarks Biavlerforening og DLF,
som skal sikre bierne gode levevilkår. For at blive certificeret Bivenlig kommune
skal man mindst så 1 ha med bi-venlige blandinger.
Naturobservant
Er et kommunetiltag sammen med DN, hvor ca. 20 borgere, har meldt sig som
naturobservant. Som observant følger de naturen på givne områder.
Naturobservanterne rapporterer i Natur Tjek, og til kommunen direkte på fælles
temadage.
Formålet med projektet er at give forvaltningen vigtig viden om naturen, med
henblik på at kunne optimere indsatser til forbedring af områder og
naturindhold. Der er stor engagement fra naturobservanterne.
Indsatsen er på lang sigt, idet det tager tid at se forandringer og virkningen af
naturtiltag.

Spejdernes Lejr
I kommunen er gode oplevelser i naturen tilgængelige for alle.
Vi arbejder aktivt og målrettet med at sikre at alle kender naturen og de
muligheder den tilbyder, og ved hvordan de benytter den på en god og
respektfuld måde. Hvad enten det er i fritiden, i skolen eller på vej til og fra
arbejde.
Sammen med Greve og Roskilde Kommune er vi værter for Spejdernes Lejr i
2022, der er Danmarks største spejderlejr. Med sine 40.000 deltagere og 40.000
gæster sætter Spejdernes Lejr massivt fokus på friluftsliv og naturoplevelser
både lokalt og nationalt.”
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Høje-Taastrup Kommune er en kommune, der i dag er intensivt udnyttet til by
og landbrugsdrift, infrastrukturanlæg og råstofområder. 70% af kommunens
arealer er landbrugsarealer, som for det meste er konventionelt drevet med brug
af mineralsk gødning og pesticider. Samtidig er mange af arealerne
vandindvindingsområder, som forsyner Københavns befolkning med rent
drikkevand.
Vi vinder VILDEST, fordi vi sikrer, at der fremadrettet kommer mere vild natur i
byerne og på landet – både på private og offentlige arealer.
Vi vinder på vores mangesidige indsatser, som omfatter både borgerne,
grundejerforeninger, skoler og institutioner, virksomhederne.
Konkurrencen har været afsæt, til en langvarig indsats for bedre bynatur og
fokus på naturen i det åbne land bl.a. langs vejene og på landbrugsarealerne.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur, ville vi:
Udvide samarbejdet med landbruget, med henblik på også at omlægge private
konventioneltdrevet landbrugsarealer til vild natur. Samtidigt vil indsatsen være
med til at beskytte grundvandet og dermed sikre rent drikkevand i fremtiden.

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

