Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Slagelse Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Mette Lücke Pedersen, mlped@slagelse.dk, 51531275

*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.
slagelse.dk/VildKommune

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

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Biodiversitet er et helt centralt tema i vores nye Bæredygtighedsstrategi med
handlingsplan. Den er netop vedtaget af Byrådet her i marts 2021. Der er sat politisk
vilje bag et ambitiøst og langsigtet arbejde med at skabe mere og vildere natur i
Slagelse kommune. Det er det strategiske afsæt for vores videre arbejde.
Vi bliver Danmarks VILDESTE kommune:
Fordi vi lykkes med at sætte natur og biodiversitet på dagsordenen på tværs i hele
vores organisation; i beslutningsprocesser, i planlægningen, i anlægsopgaver og i
driften. Vi udfordrer hinanden og tænker i nye, kreative løsninger. Vi skaber gennem
inspiration og uddannelse et fælles ståsted og faglig indsigt. Entusiasme og korpsånd
driver indsatsen.
Fordi vi sætter kommunens egne arealer i spil. De får et større naturindhold og et
vildere udtryk. Der er udpeget tiltag langs 40 km vej, hvor vi enten undlader slåning, slår
i mosaik eller udpiner jorden. Flere strækninger og rundkørsler kommer til.
Vildskab og naturrigdom får mere plads i vores 300 ha kommunale skove. Vi arbejder
med at sprænge og fælde træer for at skabe mere stående og liggende dødt ved,
etablere flere lysbrønde, og vi skaber naturlig hydrologi. Vi rejser ny skov, hvor vi skaber
”rod” fra starten. I 2021 er der planlagt 3 skovrejsninger.

Vi arbejder med at flere og flere parker og andre offentlige grønne områder får et mere
vildt udtryk. Vi slår mindre græs, fjerner græstørv og udlægger råjord og grus - både
med plads til naturlig succession og udsåning af hjemmehørende egnskarakteristiske
arter. Vi trækker afviklingen af træer ud over en længere periode og lader døende og
døde træer stå som ruiner, som hoteller for kryb og kravl.
Fordi vi bruger FN´s verdensmål og tænker øget biodiversitet sammen med vores
kerneydelser inden for velfærd og uddannelse. Vi bringer i samspil med brugerne
vildskab ind på udearealer ved de kommunale institutioner, så vi både fremmer
biodiversitet og skaber bedre rum for læring, rekreativ udfoldelse, sundhed og trivsel for
brugerne i deres hverdag.
To konkrete projekter er i støbeskeen - flere kommer til:
Ved et bosted under Autisme Center Vestsjælland og de omkringliggende
daginstitutioner, skole og plejehjem omdanner vi græsarealer til vild natur. Vi skaber
muligheder for, at borgerne kan få gavn af naturens positive effekter på sundhed, trivsel
og læring. Vi indgår i dialoger og samarbejder på tværs af institutioner for at inspirere,
lære og drage nytte af hinandens indsatser.
”Livshaven” er et kommunalt areal, vi omdanner til et krible-krable eksperimentarium
med små naturrum, der byder på forskellige opdagelser. Stedet danner ramme for
læring om biodiversitet og skal inspirere børn og voksne til selv at skabe levesteder for
insekter, der hvor de bor.
Fordi vi sammen med borgere, grundejere, lokalsamfund, foreninger og virksomheder
skaber et engagement og ejerskab til indsatsen for mere vild natur bredt i
kommunen. Vi formidler vores indsats for biodiversitet og inspirerer til, hvad de selv kan
gøre. Vi iværksætter kampagner, afholder dialogmøder og understøtter borgerdrevne
tiltag.

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

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

