
Grøn bog til udfyldelse 

 

Kommunenavn:  

Hvidovre Kommune 

Kontaktperson(-er):  

Josephine Arngrimson, gyq@hvidovre.dk, 5158 7850 
Stine Deepika Christiansen, ysd@hvidovre.dk, 6191 6992 
Lone Johnsen, dtj@hvidovre.dk, 2256 0726 
Paula Meldgaard, pme@hvidovre.dk, 2544 2505 
Charlotte Frische Münter, qcf@hvidovre.dk, 4185 0033 

Hvidovres VILDE projektside:  

https://www.hvidovre.dk/Borger/KulturNaturOgFritid/Ud-i-naturen/Danmarks-vildeste-

kommune 

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

Den ”grønne hestesko” i Hvidovre skaber sammenhængende natur i kommunen 

Naturen trives i Hvidovre, og der er skabt spredningskorridorer ude i parker og haver. 

Den ”grønne hestesko” som findes i dag i Hvidovre er udviklet, så der er flere grønne 

områder med både blomster, træer og insekter. Der er opsat fuglekasser og måske er 

der endda genoprettede vandløb og små vådområder på tværs og på langs af 

kommunen. Der er små oaser hvor naturen får lov at passe sig selv. Naturen strækker 

sig også ud af kommunen og skaber en grøn sammenhæng med vores nabokommuner 

via Vestvolden, Harrestrup Å, Køge Bugt Strandpark og den øvrige del af 

kystlandskabet.  

 

Naturen i byen får en højere kvalitet 

Vejrabatter vil være mere grønne og blomstrende, blandt andet på Avedøre Holme, hvor 

flere hjemmehørende arter og insekter trives. På kommunens grønne arealer er der flere 

vilde blomster og mosaikslåning udbredt. Hvidovre frøblandingen kan spottes på 

kommunale arealer og i private haver. I de private haver ved alle borgere hvor vigtigt det 

er at invitere det grønne ind i byen. I nye byggerier integreres naturen med grønne tage, 

vand, bo-steder for fugle og insekter.  Flere borgere vælger at fjerne fliser og rækværk, 

og erstatter det med grønne løsninger. Boligforeningerne har ændret græsplæner til 

mere vild natur på deres arealer.  

 

Borgerne er blevet natur-ambassadører  

Grundejerforeninger og borgere udbreder vild natur og indtænker samtidig løsninger for 

skybrudsvand. Der er udbredt kendskab til, hvor meget borgerne kan øge 

biodiversiteten og sikre levesteder for truede dyr og samtidig klimatilpasse byen 

sammen med deres naboer. Det gør de ved at anlægge fælles baghaver, som fungerer 

som grønne korridorer for dyr og planter. Borgerne og foreninger kan tage grønne 

beslutninger på baggrund af viden, fra kommunen og natur-netværk og 

inspirationshaver.  
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De gode natur-historier er velkendte blandt borgerne 

Vi udarbejder en naturplan der sætter fagligheden i fokus og prioriterer de mest 

virksomme initiativer. Vores plejeplaner rummer små oaser med natur. Vi formidler, 

kommunens grønne projekter, så borgerne forstår, hvorfor vi gør det, og hvad vi ønsker 

at opnå: “Vi har fældet et træ og ladet stammen ligge, for at give nyt liv til dyr, planter og 

svampe”. Formidlingen skaber identitet og ejerskab hos borgerne, så der er en bred 

forankring og alle kender det lange tidsperspektiv for et grønnere Hvidovre.  

 

Natur og virksomheder udvikler sig sammen 

Der er allerede i dag nogle virksomheder på Avedøre Holme som arbejder med vild 

natur. Vi har en vild vision om, at der skal være mange flere med, og om at der skal 

være bedre synergi mellem industri og natur på Avedøre Holme. Vi vil samarbejde med 

virksomheder og grundejerforeningen om at udvikle naturen i samspil med deres 

forretningsmodeller og ønsker til gavn for de planter og dyrearter, der skal styrkes i 

området.   

I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi engagerer borgere, foreningsliv og virksomheder i udvikling af naturen og 

biodiversiteten så det virker gennem konkrete projekter.  

Vi målretter initiativerne og bygger videre på de naturværdier som allerede findes i 

kommunen. Vi forbedrer biotoper for padder i områder, hvor de naturligt hører til, og det 

samme med insekter, fugle, osv. Vi inviterer vandet ind i vores naturprojekter 

Vi inddrager og engagerer borgere, boligforeninger og virksomheder ved at skabe 

kontakt og formidle fordele ved vild natur. Det kunne være viden om hvordan 

klimatilpasning kan understøtte en rig natur.  

Vi kickstarter de bedste projekter ved at give tilskud til borgernes vilde idéer. Konkret 

ønsker vi at bidrage til, at 25% af alle grundejerforeninger og boligforeninger, er i gang 

med vilde projekter inden for 5 år. 

Vi bistår virksomhederne med at sætte fokus på projekter som øger biodiversiteten og 

fremme partnerskaber som understøtter verdensmålene. Vi arbejder for at bidrage til at 

10% af virksomhederne på Avedøre Holme er i gang med vilde projekter inden for 5 år.  

Vi samarbejder med vores nabokommuner og skaber grønne sammenhænge på tværs 

af kommunegrænser. 

 

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

forbedre de paddevenlige områder via partnerskaber med grundejerforeninger, 

boligforeninger og virksomheder.   

genskabe oprindelige å-løb via partnerskaber med grundejerforeninger, boligforeninger 

og virksomheder. Vi vil på den måde sikre paddevenlige områder, øget sammenhæng til 

kystområdet og få mere klimatilpasning.  



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