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*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:

Fredensborg Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med mere
biodiversitet i driften af de kommunale arealer, fx naturvenlig slåning af
grøftekanter i by og på land, veteranisering af risikotræer, afbrænding, afgræsning,
høslæt, genskabelse af hydrologi, skovrejsning og etablering af et varieret
naturområde på tidligere landbrugsarealer ved Græstedgård. Senest er de
resterende forpagtningsaftaler på kommunalt ejede landbrugsarealer opsagt med
henblik på omdannelse til natur (ca. 60 ha).
Udvalget ser derfor mange projekter i konkurrencen, men ønsker i denne
sammenhæng at prioritere et ambitiøst projekt, der understøtter kommunens Grøn
Politik om at skabe store sammenhængende naturområder i tæt samarbejde med
borgere og lokale ildsjæle. Der tænkes især på de bynære områder i Humlebæk Syd,
Nivå Ådal og Græstedgård, se kort nedenfor.

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Udvalget har den 13. april 2021 behandlet projektindsatser i de 3 områder (se
nedenfor), herunder finansiering af indsatserne i forbindelse med kommunens
deltagelse i konkurrencen.
Udvalget godkendte, at finansiering på 0,8 mio. kr. (1,5 årsværk) årligt til
projektledelse (og faglig understøttelse, borgerinddragelse mv) samt 4 mio. kr. til
projektindsatser (fx borgerkampagner/inddragelse, opkøb af jord, skovrejsning,
plejeplaner, naturpleje fx. høslæt og afgræsning (indhegninger, vand, el, dyr, herunder
opsyn med dyrenes trivsel), formidling, rekreative anlæg, p-pladser og lign.) oversendes
til de kommende budgetforhandlinger for 2022-25.
I forbindelse med konkurrencen vil der blive arbejdet med følgende 3 projektområder og
biodiversitetsindsatser. Indsatserne skal udvikles efterhånden, som mulighederne
opstår:
1. Humlebæk Syd (50 ha kommunalt ejet landbrugsjord, hvor forpagtning er
opsagt pr. 31. december 2020)
- Stillingtagen til kommuneplanens udpegninger i området, idet naturindsatsen
skal tilpasses de planmæssige rammer
- Analyse af områdets biodiversitetsmæssige potentialer, fx jordbundsforhold,
dræn, beplantning, naturtyper og arter.
- Udvikling af biodiversitetsplan for området i tæt samarbejde med lokale ildsjæle,
skoler, grundejerforeninger mv. I planen skal borgernes egne tiltag og
engagement fremmes. Der skal både være plads til langsigtede initiativer, hvor
naturområder får plads og tid til udvikling, og de mere kortsigtede indsatser, som
fx blomster. Planen skal udvikles gennem workshops og andre
borgerengagerende initiativer. Afgræsning er en høj prioritet, da det skaber god
levesteder for dyr og planter.
- Udarbejdelse af projektbeskrivelse med budget, som vi kunne anvendes i
forbindelse med fundraising.
- Myndighedsbehandling og implementering
Forventet opstart: 2022.
2. Nivå Ådal (op til 400 ha kommunalt og privatejet lavbundsjord og
tilstødende højbundsjord)
- Plan- og ejendomsmæssige forundersøgelse af området ift. afgrænsning af et
muligt projektområde, hvor området overgår til et sammenhængende
naturområde, hvor de nuværende naturkvaliteter styrkes og udvikles, bla. med
store sammenhængende græsningsområder. I området skal desuden mulighed
for rekreation, skovrejsning, klimatilpasning, CO2- og kvælstofopsamling,
vandløbsrestaurering (fx genslyngning), nedsat grødeskæring mv indgå.
- Afklaring af mulige støtteordninger, herunder multifunktionel jordfordeling og
klimavådområder, samt anden ekstern finansiering
- Borgermøder og lodsejermøder om projektmulighederne
- Afklare om kommunen ønsker at opkøbe jord i forbindelse med jordfordeling
- Udarbejde projektoplæg og budget
- Søgning af multifunktionel jordfordeling og andre mulige tilskudsordninger. Evt.
fundraising.
- Myndighedsbehandling, implementering, tinglysning, drift mv.
Forventet opstart: 2022

3. Græstedgård naturområde (tidligere landbrugsjord, der ligger i
sammenhæng med naturområder langs Usserød Ådal)
- Formidle de mange biodiversitetsindsatser, der allerede er lavet i 2020-21 på 12
ha, se https://www.fredensborg.dk/document/596faa1a-c7ab-42da-943b584e0b3f2512
- Videreudvikle området, fx et skoleprojekt, hvor hver skole i kommunen laver
kasser til et stort insekthotel.
- Afklare mulige projekter, der skaber sammenhæng med Usserød Ådal og
Nivådalen.
- Vurdere samspillet mellem de fredede arealer ved Græstedgård og Asminderød
Kirkegård og Kongevejen (uden for kortet ovenfor)
- Borgerinddragelse medtænkes.
Forventet opstart: 2022
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi… gennemføre biodiversitetsindsatser i de
tre projektområder, alternativt købe et areal til et kommunalt naturprojekt i et af
kommuneplanens kerneområder for natur. Et område, hvor naturen selv får mulighed for
at indtage området, og som skal have fred til at udvikle sig til naturskov uden
menneskelig indblanding.
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