
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Fredericia Kommune 

 

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

Annemette Bargum, Annemette.bargum@fredericia.dk, 41139023 
Carsten Pedersen, Carsten.Pedersen@fredericia.dk, 41162520 

 

*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://www.fredericia.dk/dkvild 

 

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

Fredericia Kommune har en forholdsvis stor andel af by og veje (31% i modsætning til 
13% på landsplan). Derfor er der om 2-5 år især gjort en indsats for at gøre byen mere 
vild.  

En del af denne indsats er foregået på virksomhedsgrunde, der råder over store 
udendørs arealer. Her er etableret naturområder, der kan fremme biodiversitet og skabe 
grønne korridorer og sammenhæng med den eksisterende natur.  
Indsatsen er initieret og skabt i samarbejde med vores virksomheder.  
 
På samme måde har foreninger, beboerforeninger, boligselskaber og private haveejere 
deltaget i at skabe mere vild natur i byen. Det er koordineret i regi af Fredericia 
Kommunes Naturråd og i et stærkt samarbejde med frivillige ildsjæle i kommunen. 

Fredericia Vold er som bynær park blevet en del af DKVILD, hvor der i høj grad tænkes 
vildt. 

Fredericias børn og unge har viden om biodiversitet og bidrager til at skabe mere 
biodiversitet i partnerskab med virksomheder, landbrug og andre private partnere.  

Ud over samarbejder med landbrug og skovejere om natur- og klimaprojekter, så har et 
tværkommunalt samarbejde om havet et stort fokus i Fredericia.   

I Naturpark Lillebælt skaber Fredericia Kommune sammen med Middelfart og Kolding 
Kommuner mere biodiversitet i havet. Det er flere levesteder i havet som stenrev, 
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ålegræs og biohuts. Det sker i tæt samarbejde med borgere, myndigheder, forskere, 
foreninger og erhvervsdrivende. Vi formidler og giver oplevelser på havet, som får dig til 
at holde af og passe på vores hav.  

 

 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi har udnyttet de potentialer, som Fredericia Kommune har, nemlig ved at sætte ind på 
byområder, som udgør en forholdsvis stor del i kommunen. Og dernæst vores indsatser 
i havmiljøet i Lillebælt, der skaber mere biodiversitet.  

 

 

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

… etablere og formidle forskellige typer af demonstrationsområder med vild natur, der 
kan vise og videns dele, hvorledes en virksomhed, et landbrug, en privat have, 
fællesarealer, skoler, institutioner mm. kan indrette sig og skabe mere vild natur.  

 

 

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

http://www.dkvild.dk/

