Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Nyborg Kommune
*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Naturvejleder Tue Skovgård Larsen
Mail: tusl@nyborg.dk
Tlf: 24 90 12 39
*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer med
informationer, billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres kommune for
VILD.
Vores projektside er:

www.nyborg.dk/voresvildekommune
Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Nyborg Kommune ønsker med deltagelsen i konkurrencen først og fremmest at arbejde
med borgerinddragelse og formidling af biodiversitet og tiltag, der fremmer dette. Både i
folks private haver og på kommunale arealer. Forståelsen af betydningen af biodiversitet
og de tiltag, der gøres for at forbedre denne, er grundlaget for at vi – sammen - også om
5 år arbejder med at forbedre biodiversiteten i kommunen.
Kommunen går naturligvis forrest og arbejder med biodiversitet rundt om i kommunen.
Både i arealplejen, i eksisterende natur, i borgervejledning og med spændende
projekter. F.eks. er kommunen - i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Østfyns
Museer og Danmarks Naturfredningsforening – allerede i gang med et projekt om at
omdanne en del af voldene omkring Nyborg Slot til mere insektvenlig natur. Projekterne
er ikke ”bare” for biodiversitetens skyld, men virker også som formidlingsplatforme og
som inspirationskilder for borgere og andre interessenter – i Nyborg såvel som hele
Danmark.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Nyborg Kommune ikke blot arbejder for at skabe mere vild natur i kommunen, men i
hele Danmark, og fordi alle tiltag, som sættes i værk i forbindelse med konkurrencen, vil
have det overordnede formål at skubbe til vores traditionelle opfattelse af naturen, som
noget der skal kontrolleres og ”holdes nede”.
Desuden vil vi gerne opnå, at et flertal af kommunens borgere kender til, og er stolte af,
de af kommunens projekter, der har til formål at fremme og beskytte vild natur, samt at
et stigende antal af kommunens borgere hilser den vilde natur velkommen i egne haver
og på offentlige arealer.

Kort sagt: Vi er ikke blot Danmarks vildeste kommune, vi har også Danmarks
VILDESTE borgere.
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Det er der ikke taget stilling til endnu.

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

