Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
ISHØJ KOMMUNE

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Lennie Rotvit, lenro@ishoj.dk
Laura Freyberg Petersen, laupe@ishoj.dk

*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.
https://ishoj.dk/danmarks-vildeste-kommune

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Ishøj Kommune er allerede godt i gang med flere tiltag, der skal give naturen mere
plads til at udfolde sig. Her kan nævnes en mulig udvidelse af den nyligt anlagte
Landsbyskov, hvor 25 ha skov blev rejst i 2017-19. Implementering af ny praksis for
slåning af grøftekanter langs veje og flere arealer lagt ud til bivenlig blomstereng. Om 25 år er det forventningen, at Ishøj Kommune vil have endnu flere arealer, hvor vi
udfordrer den traditionelle tanke om drift og pleje. Med deltagelse i konkurrencen om at
blive Danmarks VILDESTE Kommune, sætter vi ydermere fokus på at få naturen ind i
byen, hvor folk opholder sig. Håbet er, at projektet med tiden kommer til at agere som
løftestang for lignende projekter, så flere boligområder kommer med på bølgen og
forhåbentlig vil flere aktører melde sig på banen i kampen for at forvilde kommunen.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Ishøj Kommune bliver Danmarks VILDESTE Kommune, fordi vi ved at indgå
samarbejde med den lokale Strandgårdsskole og boligforeningen AAB, kan gøre en
forskel for en stor gruppe borgere og skolebørn lige uden for deres dørtrin. Vi giver
naturen tilbage til beboerne, skoleeleverne og besøgende, som alle vil få et indblik i,
hvordan små ændringer kan skabe en stor forskel for biodiversiteten og vende
tilbagegang til fremgang.
Vi fokuserer på at inddrage beboere og skoleelever og derved skabe flere
ambassadører for den vilde natur – ambassadører, som kan tage deres viden med sig
videre og derved spreder vi budskabet om at fremme naturen.

Ved at fokusere på et afgrænset projekt, som handler om at få mere natur ind på
boligområdet Vejleåparkens grønne arealer, kan vi ved forholdsvis små tiltag skabe
store forandringer. Vi vil formidle de positive fortællinger der knytter sig til at få naturen
tættere på folk i byen og derved skabe opmærksomhed der strækker sig langt udover
boligområdet og kommunens grænser.
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Gøre Ishøj Kommune endnu VILDERE

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

