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

  
En dag i foråret 2023:  
  
Midt i kommunens største by, Aalborg, er en enorm dyreflok ankommet efter sin 
overvintring dybt i Atlanterhavet: Silden! Sølvskinnende svømmer den rundt i 
millionvis i fjorden, blot et stenkast fra byens travle kontorer og forretninger. Det er 
blot et af de mange tilbagevendende fænomener, der år efter år varsler forårets 
komme for kommunens borgere.   
  
Men det er som om, at både unge, voksne og gamle er blevet meget mere 
opmærksomme på alt dét, der sker i kommunen. Fugletrækket og plantelivets 
cyklus, insekternes liv, Vildmosens elge, fjordens små hvaler og havens 
sommerfugle og bier. Og det er rigtigt: Aalborg Kommune er blevet endnu mere 
vild. Takket være en fokuseret indsats på både naturtiltag og ikke mindst formidling 
af disse.   
  
Det sidste skal I høre om nu:  
   

Det er mandag morgen og Camilla – Aalborg Kommunes biodiversitetskoordinator – 
er i gang med at klargøre biodiversitetstrailerne til endnu et besøg hos en af de 
efterhånden mange aktive vild-natur-skoler i kommunen. I dag skal hun ud sammen 
med to 5. klasser og se, hvordan naturen har udviklet sig siden sidste år i et lille 
vandhul nær skolen. Vandhullet blev lavet for to år siden på et af skolens 
udearealer, hvor der ofte var problemer med vandmængderne. Men med anlæg af 
vandhullet blev området bedre tilgængeligt, og nu indgår det i skolens undervisning 
i naturteknik.   
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Efter skole-arrangementet skal Camilla videre og mødes med en af kommunens 
naturvejledere, hvor de i fællesskab har et arrangement med en af de mange 
kolonihaveforeninger i kommunen. Kolonihaveforeningen har igangsat et forsøg, 
hvor de fraviger deres retningslinjer for havernes pleje og udseende, da flere af de 
nye og yngre kolonihaveejere ønsker at have haver med vild natur. Camilla og 
naturvejlederen skal give ejerne af de fire forsøgshaver gode råd til, hvordan de 
understøtter den vilde have. Opgaven kræver, at naturen får plads, men samtidig på 
en måde, så at bestyrelsen og de øvrige haveejere i foreningen ikke betragter det 
som noget roderi og misholdte haver. De første kolonihaver i Danmark blev anlagt i 
Aalborg Kommune, og Nordjysk Kreds, som repræsenterer kommunens knap 25 
kolonihaveforeninger, vil også gerne være den første kommune i Danmark, som går 
foran med at gøre haverne og omgivelserne mere vilde til gavn for naturen.   
   
Samtidig i en af kommunens grønne områder ved Storvorde sydøst for Aalborg er 
en af kommunens naturmedarbejdere i samarbejde med kommunens egen 
entreprenørenhed ved at udvide hegningen af et kalkoverdrev med den sjældne 
gyvelkvæler, der vokser bag byens skole. Arbejdet er planlagt i samarbejde med 
områdets samråd, og frivillige tilfører tilsyn med dyrene.   
   
Rundt omkring i forvaltningsgrenen Byer og Natur bliver der altså arbejdet med 
biodiversitet både i det store og små. Rig Natur er blevet en naturlig del af 
arbejdsgangene i By- og landskabsforvaltningen og er langsomt, men sikkert blevet 
et væsentligt kriterie for opgaveløsningen i de andre forvaltninger i Aalborg 
Kommune. Særligt skoleforvaltningen er blevet opmærksomme på emnets 
potentiale og har udviklet læringsmateriale i samarbejde med Byer og Natur. Alle 
børn har nu har fået mulighed for at stifte bekendtskab til de mest almindelige arter 
i kommunen og ikke mindst de arter, der er særlige for Aalborg kommune. Det er de 
tolv ambassadørarter udvalgt i forbindelse med udviklingen af Aalborg Kommunes 
biodiversitetsstrategi Rig natur.  
   
Dagens sidste naturbegivenhed er et kæmpestort åbningsarrangement af 
Østerå, midt i centrum af Aalborg. Hundredvis af nysgerrige borgere er strømmet til 
for at se åen, der i mange år var gemt væk under asfalt og beton, men nu slynger sig 
i et mere naturligt forløb gennem byen på en ca. 2 km lang strækning. Projektet har 
været undervejs i flere år, og borgerne har deltaget i udviklingen af området. 
Skolebørn har stået for indsamling og udsåning af frø fra længere oppe af 
Østeråsystemet, andre har frivilligt deltaget i monitorering af området. Undervejs er 
projektet blevet fulgt tæt og har fungeret som et landskabslaboratorium, hvor unik 
viden om områdets udvikling og naturens indtag er blevet moniteret i samarbejde 
med kommunens egne eksperter, Aalborg Universitet og lokale naturnørder.  
   
   
 
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:  

 



Aalborg – Danmarks vildeste 
naturkommune  

  
  

  

Strategien på plads   
 

I Aalborg Kommune har vi i en del år arbejdet målrettet med at skabe en større biodiversitet. 
Det sker på alle niveauer i forvaltningen. Fra den strategiske planlægning til ændret 
græsslåning i byens parker og grønne områder. Vi arbejder med de store naturprojekter med 
udsætning af elge og bisoner i Lille Vildmose og vildheste i Hammer Bakker, samtidig med 
at vi forvalter mindre områder for at sikre og skabe nye levesteder til de sjældne 
arter, som eksempelvis hedepletvinge, gul stenbræk og lille pupperøver.   

 

  
Siden 1999 har Aalborg Kommune arbejdet strategisk og målrettet med at udvide og 
kvalificere vores grønne sammenhænge og standse tabet af biodiversitet. Først i Grønt 
katalog i 1999, siden Aalborg Commitments i 2004, Aalborg Countdown i 2010, med 
kulmination i biodiversitetsstrategien Rig Natur i 2017 og den efterfølgende Natur-, 
Park- og Friluftspolitik Under Åben Himmel i 2018. Alle kataloger, strategier og politikker er 
med til at cementere, at i Aalborg Kommune vil vi arbejde målrettet, kvalificeret, fokuseret og 



stærkt for at sikre en god biodiversitet.   
 
Vi har i Under Åben Himmel 4 visioner  

1. Plads - Plads og adgang til natur og udeliv  
2. Kvalitet og indhold - Rig natur og et mangfoldigt udeliv   
3. Formidling - Formidling og viden om natur og udeliv   
4. Samarbejde - Vi er fælles om af skabe rig natur og et mangfoldigt udeliv  
 

Alle visioner centrerer sig om vores strategiske arbejde med planlægning, konsekvens, 
kontinuitet og sammenhæng.   
 

  
Vi er rigtig godt i gang med at implementere vores biodiversitetsstrategi på alle niveauer, 
men vi er også klar til at gøre mere, bedre og større. 
      
Vi ved, at vi som kommune er her for både at sikre den store biodiversitet, og for 
at understøtte, garantere faglighed og arbejde i fællesskab med vores borgere, 
virksomheder, organisationer og foreninger. Vi har et stort fokus på vores borgeres mentale 
og fysiske sundhed, og de muligheder vi kan tilbyde for at understøtte en god udvikling for 
vores fælles sundhed og velbefindende. Det gælder særligt for vores børn og unge. Vi 
arbejder målrettet med at bruge naturen til at hjælpe vores borgere med at genfinde deres 
velbefindende gennem projekter som ”Kulturvitaminer”, hvor stressramte borgere færdes i 
naturen.   

 

Om det er stillerum, hvor man oplever ro, læringsrum til udeskole, store naturoplevelser eller 
den daglige gåtur i det nære lokale grønne område, hvor der er rekreative muligheder for 
gående, cyklende eller hundeluftere, så skal vi rumme det hele - den store bredde 
og mangfoldigheden.   
  



  

Fælles fodslaw  
 

I Aalborg Kommune er vores mål at udbrede vores kommunikation til alle 
og sikre inddragelse af alle, der vil samarbejde med os. Uanset, om det er borgerforeninger, 
grunderejerforeninger, grønne foreninger, den enkelte landmand eller den store 
virksomhed, så er vi er der. Vi har en målrettet kommunikationsstrategi, hvor den mundtlige 
formidling står i højsædet, for vi ved, at hvis vi ikke fortæller om vores arbejde, så opnår 
vi ikke den samme betydning eller værdi for os alle.   

 

Vi har som kommune en forpligtigelse til at sikre en bevidsthed og læring om 
biodiversitet hos vores borgere.  

 

Når vi arbejder med biodiversitet, må vi ikke være ensporede i vores tilgang. Vi skal tænke 
bredt med inddragelse af mange parter, både i geografisk forstand, men også relationelt og 
tværfagligt.   

 

Derfor har vi i vores projektoversigt flere tværfaglige projektideer med eksterne parter som 
Kunsten, Sundhedsforvaltningen, Skoleforvaltningen, Center for Grøn Omstilling, 
virksomheder, styrelser og andre myndigheder.  
  
De samlede kriterier for Aalborg Kommunes projekter er:  

 Strategiske tiltag  
 Sjældne arter  
 Naturværdi  
 Størrelse  
 Vedvarende og kontinuitet  
 Konsistens/konsekvens/sammenhæng  
 Nytænkning, intelligente tiltag  
 Samarbejde og samskabelse  
 Formidling  

  
  

Store naturprojekter og tværgående samarbejder  
 
I Aalborg Kommune ved vi, at hvis vi skal redde biodiversiteten og vende tilbagegang til 
fremgang, så skal vi arbejde for at skabe store sammenhængende naturområder med frie 
naturlige processer og dynamikker. Vi skal arbejde mod størst mulig naturlighed i vores 
naturområder.   



Vi har allerede en del igangsatte projekter, hvor vi arbejder med de store sammenhængende 
naturområder, men vi vil have flere, og de skal være større. I Lille Vildmose har vi sammen 
med Aage V. Jensen Naturfond og Lille Vildmose Naturfond næsten 8000 ha natur med 
udsætning af elge, kronhjorte og senest bisoner. I Hammer Bakker samarbejder Aalborg 
Kommune med Den Danske Naturfond og Dansk Botanisk forening for at samle og udvide 
naturarealerne med vildgræsning med heste og køer, og i Hals Mose samarbejder vi med 
Post Nord og den Danske Naturfond om at genskabe naturlig hydrologi og mose til gavn for 
både biodiversitet og klima, bare for at nævne nogle af de største projekter. Men vi arbejder 
også i mindre skala, som f.eks. ved Poulstrup Sø beliggende i et bynært naturområde, hvor 
der indtil nu er 80 ha udlagt til helårsgræsning. Men det skal være større, og vi planlægger 
sammen med Naturstyrelsen Himmerland at udvide området betydeligt.   

 

Aalborg Kommune har flere skove, som allerede nu har en betydeligt indhold af biodiversitet 
med sjældne arter og døde træer, men det er ikke godt nok. Vores skove er de levesteder 
med flest tilknyttede arter, og det vil vi understøtte bedre. Derfor arbejder vi målrettet med at 
skabe bedre levesteder i skovene, vi arbejder med strukturer, aldersvariation og robusthed i 
sammensætningen af skovene, og vi vil have mere vand tilbage i skovene. Vi vil skabe flere 
dynamiske skove, hvor træerne kommer af sig selv og udvikler sig over tid til en 
mere divers skov med frie naturlige dynamikker.   

 

Siden 2017 har vi i kommunens 10 planområder haft det mål, at der udføres to 
biodiversitetstiltag i hvert planområde, altså et minimum på 20 biodiversitetstiltag pr. år på 
kommunens egne arealer.     

 

På de kommunale arealer er vores egne driftsfolk godt i gang med at implementere den 
overordnede strategi, når de drifter på områderne. Om arbejdet består i at efterlade dødt 
ved, skåne gamle træer, omlægge græsslåning eller forestå udsåning af hjemmehørende 
urter, så er vi allerede i gang.  

 

Samtidig har Aalborg Kommune driften på mange kommunale arealer med endeløs 
græsslåning og store potentialer. Vi har siden 2015 arbejdet med at omlægge driften af 
vores store grønne arealer til en mere naturnær drift, men fremadrettet vil vi gå mere 
struktureret til værks og samle planlægningen for disse arealer.   

 

Vi har igangsat mange mindre biodiversitetstiltag, men vi vil også vide om de virker! Derfor 
udarbejder vi og igangsætter vi en moniteringsstrategi på biodiversitetstiltag i byerne med 5 
udvalgte områder til at starte med. Artsgrupperne, der moniteres på, er følgende: fugle, 
insekter, laver, svampe, mosser og planter.   

 

Vi arbejder altid for større synergiprojekter. Vi har flere projekter, hvor vi opnår betydelige 
synergier med biodiversitet i form af både midlertidige og langvarige levesteder, 
grundvandssikring, udtagelse af landbrugsjord til andre formål, vandafledning, klimasikring, 
rekreative interesser og muligheder med videre. 
   
Et af vores store flagskibe i Aalborg Kommunes arbejde for mere biodiversitet er åbning af 

Østerå, som løber igennem Aalborg by. Projektet skal åbne åen fra at være under byen. Det 
sker for at klimasikre og bruge områderne omkring åen til at sikre plads til en større 
biodiversitet med en gennemgående forbindelse i byen. I projektet etableres nu et 
landskabslaboratorie, som fra i år og frem af skal følge biodiversitetens udvikling i området. 
   
Vi har gang i mange projekter og har endnu flere i støbeskeen. Der findes en tabel med 
igangværende og planlagte projekter på Aalborg Kommunes hjemmeside (Danmarks 
Vildeste Kommune (aalborg.dk), som falder under kategorien med Store naturprojekter og 
tværgående samarbejder.  

 

Se gerne tabel 2 med projekter på Aalborg Kommunes hjemmeside Danmarks Vildeste 
Kommune (aalborg.dk)  
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Natur og biodiversitet kender ikke til kommunegrænser, og derfor sigter vi efter de store 
tværgående samarbejder på tværs af kommunegrænserne. Vi vil noget større og mere og 
allerbedst sammen med alle andre.   

 

Derfor arbejder vi sammen i de 10 nordjyske kommuner om Natur på tværs af 
Nordjylland; en ambitiøs satsning på at udpege og udvikle større og vildere natur i 
Nordjylland. For i Nordjylland ved vi, at sammen er vi bedst.  

 

Vi har i de nordjyske kommuner Naturnetværk for Naturoplevelser, hvor kommunerne 
samarbejder om at sikre store rekreative oplevelser og faciliteter, der understøtter og 
udvikler hinanden i den samlede region.   

 

Formidling i højsædet  
 

Når vi arbejder med biodiversitet, ny drift, gamle træer, rod og ravage, så er det ofte svært 
for vores borgere at se en mening med galskaben. Derfor er det essentielt i alle vores 
projekter, på alle niveauer, at vi kan fortælle om og forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. 
Derfor er formidling en af de største hjørnesten i vores arbejde.   

 

Vi skal fortælle om vores natur, levesteder, hvad er de bedste rammer for en rig natur, 
hvordan kan vi forstå naturen i de korrekte sammenhænge, og hvordan vi gebærder os 
bedst i naturen.   

 

I Rig Natur (vores biodiversitetsstrategi) har vi udpeget særlige sjældne arter i Aalborg 
Kommune, som vi mener, at vi har et særligt ansvar for, vores såkaldte ambassadørarter. 
Disse arter er vi særligt stolte af og vil gerne bruge til at skabe fokus på den sjældne natur 
og deres levesteder. I vores projektoplæg har vi både formidlingsture med fokus på disse 
arter og naturarealer, fokus på at genoprette levestederne samt større tværgående projekter 
med eksempelvis sundhed, kunstnere og streetart.   

 

I Aalborg Kommune er vi så heldige, at vi har en bred vifte af foreninger, grundejere, 
boligforeninger og samråd, som gerne vil arbejde med at give plads til mere biodiversitet på 
deres arealer. Vi arbejder hårdt for at understøtte denne handlekraft, deres ønsker og den 
vilje, som er drivkraften. Vi støtter med faglig sparring og kvalificering af projekter, 
formidlingsture, udførelse af mindre projekter, koordinering og forhåbentlig snart med vores 
biodiversitetstrailer, som vil have udstyr og grej til at hjælpe dem alle på vej i deres egne 
projekter på frivillig basis og på eget initiativ.   

 

For vi ved, at vi skal hjælpe vores ildsjæle på vej for at garantere, at projekterne og 
områderne sikres og bevares på den lange bane. Vi vil bakke op om det gode initiativ 
og den stærke vilje på rejsen mod en større biodiversitet.   

 

Fordi vi har opmærksomme og ivrige borgere, som ønsker mere biodiversitet, men også at 
bevare de små rester af natur vi har tilbage, har vi også et fokus på vores grøftekanter. 
Vores grøftekanter er små rester af natur, som er tilbage imellem infrastruktur og anden 
arealbrug, som eksempelvis landbrug. Det er ikke vores grøftekanter, som redder 
biodiversiteten på den lange bane, men vores grøftekanter viser, hvad der har været, og 
hvad der igen kan blive, hvis vi tænker os om. Vores vejrabatter har derfor en stor 
formidlingsværdi overfor vores borgere og kan være et udstillingsvindue for biodiversitet og 
potentialer. Vi kommer ikke til at pleje vores rabatter med nyt udstyr, som koster millioner i 
indkøb, men sammen med nogle af vores borgere har vi særlige udvalgte strækninger med 
naturværdi, som vi kan pleje sammen og udelade af kommunens slåningspraksis.   
Se gerne tabel 1 med projekter på Aalborg Kommunes hjemmeside Danmarks Vildeste 
Kommune (aalborg.dk)  
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Store tværgående samarbejdsprojekter  
 

Mange mennesker har brug for en kobling af biodiversitet til noget andet, f.eks. kunst, 
fortællinger, historie og kultur. Derfor har vi flere projekter på tegnebrættet, hvor biodiversitet 
kobles til livets andre glæder og facetter, til flere forskellige fagligheder, forvaltninger og 
faggrupper.   

 

Vi fokuserer på, at biodiversitet trives bedst med lang kontinuitet, men biodiversitet kan også 
trives i mere midlertidige rammer, hvis vi sikrer den varige bevidsthed mennesker imellem.  

 

Kunst og biodiversitet  
 

Vi vil arbejde med et større kunstsamarbejde med biodiversitetsfokus i samarbejde med 
kunsten, kulturafdelingen, formidlerne og en bred vifte af streetart kunstnere i Aalborg.   
  
Her kan vi tage udgangspunkt i Aalborg Kommunes ambassadørarter, som kendetegner god 
natur. Ambassadørarterne er repræsentative, smukke og har hver især en unik historie, som 
kan fortælles på et utal af måder.   

 

Vi arbejder for at ende med fem kæmpe vægmalerier flere steder i Aalborg midtby. Vi kender 
alle de særlige gavlmalerier, som får os til at stoppe op midt i en travl hverdag, smile 
og finde nye fortællinger de uventede steder.   

 

  
 
Vi vil sætte en folkelig bevægelse i gang, hvor vi aktiverer alle borgere for at skabe fokus på 
mindre streetart med de mere midlertidige installationer, med fortællingerne om byens lille 
biodiversitet på byens gulv.   

 

  



Lad os forbinde dig med de små åndehuller i byen   

 

Aalborg Kommune arbejder efter store overordnede planer med grønne kiler, strukturer og 
sammenhænge. Men de sammenhænge er ofte svære at se som borger.   

 

Med dette projekt vil vi synliggøre de små grønne åndehuller og hotspots, som 
skaber forbindelse og sammenhænge imellem vores små naturperler, som gemmer sig i 
byen.   

 

Vi laver en snoet biodiversitetsrute igennem Aalborg by i 2021/2022 som et 
midlertidigt element, og med mulighed for et større potentiale over tid. Vi kan se ruten som et 
indledende forsøg på et netværk af biodiversitetsruter i byens rum med alle de forskellige 
historier og fortællinger som bare venter på at blive fortalt, i tråd med de ture som de 
historiske museer laver som byvandringer. Det kan både have fokus på levesteder, arter og 
potentialer i de små byrum vi allerede har.   
  

Kalk, kalk, kalk og så lidt mere kalk  
 

I Nordjylland er vi beriget med at have en del kalknaturområder, som er unikke på nationalt 
plan. Inde midt i Aalborg er kalken meget tydelig, nogle steder endda dominerende, 
både historisk set men også biodiversitetsmæssigt. Utrolige mange sjældne arter er tilknyttet 
kalk, men kalknatur bliver mere og mere sjælden i Danmark.    

 

Vi vil arbejde på at lave en kalkrute igennem Aalborg med et fokus på at koble 
eksisterende kalknatur med nye kalk naturprojekter. Vi ser et kalk steps and stones med ny 
og gammel natur, som kan vise hvor unikt kalknatur er og hvor vild en geologi der gemmer 
sig lige under jordoverfladen. Der laves et spor med en særlig fortælling omkring den 
sjældne natur i kalken, igennem Aalborg med en vandrerute på 8-12 km.    

  
En VAND-vittig historie    
 

Aalborg Kommune er omgivet af vand. Vi har de flotte lave kyster langs Kattegat, Limfjorden 
og de mange markante ådale som løber igennem vores kommune og munder ud 
i Limfjorden. Vi er defineret af vores vandveje, og de er med til at styre vores færd i 
landskabet. I disse år oplever vi også mere og mere vand fra oven og nedefra, og 
det kræver, at vi tænker på nye måder. Vi vælger at se disse vandmængder som en 
ressource for os som kommune. Vandet kan være med til at skabe bedre natur i nogle 
områder, andre steder kan det være med til at skabe bedre rekreative områder og 
andre steder kan vandet være med til at løse vores større klimaudfordringer.   

 

Vi arbejder mere med vandfortællingen med vandet omkring os, og vi vil fortælle at vi kan 
gøre noget godt og arbejde på at få det bedste ud af nogle af de problemer, som kan synes 
uoverskuelige.   

 

Vi arbejder med klimaløsninger, vandhuller, sjældne arter, hydrologiske sammenhænge 
og naturgenopretning. Det ene udelukker ikke det andet, hvis vi er smarte.   

   
     
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:  
 
Give midler til vores borgeres mest fantastiske biodiversitetsprojekter. Det vil vi gøre ved 
at oprette en pulje, hvor private kan ansøge om midler til deres naturprojekt. Det bedste 
projekt vil blive hyldet med en pris og en økonomisk præmie for at være kåret som årets 
biodiversitetsprojekt. De resterende midler vil blive fordelt på alle de projektansøgninger, 
der opfylder tildelingskriterierne. Projekterne vil i høj grad blive prioriteret efter, hvor man 
kan få mest natur for pengene, og der vil blive lagt vægt på følgende:  



 Projekter, der ligger i de områder, der er udpeget som "særlig værdifuld natur" i 
Kommuneplanen. Se Kommuneplanen her    
 Projekter, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende 
naturområder.   
 Projekter, som forbedrer levesteder for truede arter.   
 Projekter, hvor ansøger selv udfører en del af arbejdet i projektet.   
 Projekter, der ligger i tråd med kommunens naturpolitik.   
 Projekter, der gør viden og kendskab til naturen bredere og bedre hos 
borgerne.  

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

http://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1383
http://www.dkvild.dk/

