
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Albertslund Kommune 

 

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

Jacob Ruskov-Nielsen, juk@albertslund.dk , 61665170 

 

*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://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/natur-og-groenne-omraader/albertslund-
skal-vaere-vildere/  

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

Årligt kommer der til at være alt fra små til store biodiversitetsprojekter i gang over hele 
kommunen – også i private boligforeninger, der allerede nu har vist, at de gerne vil være 
med til at blive VILD. Herunder listes de største, kommende ændringer indenfor 5 år: 

- Flere af kommunens gamle, tætplantede skovpartier er blevet omdannet til 
biodiversitetsskov/urørt skov. Dette er allerede i gang nu 

- Der vil være flere folde med græssende kvæg og heste – især om vinteren, så 
der kan spises i bund og laves dødbidning af plantemassen. Dette sættes 
allerede i gang i år 

- Alle kommunens grønne arealer samt rabatter og grøftekanter er blevet ”sat fri” 
og er enten selv vokset til med naturligt indfundne planter eller er blevet tilsået 
med hjemmehørende planter. Uanset tilgang driftes de med to høslæt årligt 
(forår og efterår). Dette er allerede i gang nu 

- En voksende række af private boligforeninger har i samarbejde med kommunen 
sat deres grønne arealer fri for at opnå en højere biodiversitet. Dette er allerede i 
gang nu 

- Store Vejle Å har fået dele af sin strækning genslynget. Åen har desuden fået 
10-12 flere stryg med gydegrus til åens bestand af bækørred 

- Der er kommet 10 flere vandhuller, så eksempelvis kommunens bestand af stor 
vandsalamander og spidssnudet frø kan trives 
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*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Fordi vi har lysten til at slippe vores arealer fri. Allerede nu er vi for eksempel - i 
forbindelse med kommunens Naturplan 2020 - i gang med at gøre kommunens gamle, 
tætplantede skove vilde ved generelt at skabe mere lys, så der kan opstå underskov, 
træer veteraniseres på flere, forskellige måder og der skabes masser af dødt ved, 
lysninger og vandhuller. Med lysningerne, det døde ved og vandet kommer en del af det 
naturligt hjemmehørende skovliv tilbage, som pt. helt mangler i skovpartierne, for 
eksempel sommerfugle, ugler, svampe, flagermus, padder og vandfugle. 

Derudover vil der på visse arealer blive plantet træer i små grupper og disse grupper får 
derefter lov til henover årene at vokse som de vil. Nogle vil vokse sammen og danne 
større, sammenhængende skovområder, men på en måde hvor vi er mindst muligt inde 
og bestemme, hvordan skoven skal udvikle sig. Med denne metode er målet, at der 
også dannes lysninger og vådområder i skovene, som lysningskrævende arter samt 
padder og vandfugle vil kunne udnytte i langt højere grad. 

Kommunen har desuden et tæt samarbejde med lokale foreninger, bl.a. kommunens 
frivillige naturrådgiverorgan, Naturgruppen, der består af borgere fra Albertslund, samt 
Danmarks Naturfredningsforening Albertslund, Albertslund Verdensmålcenter og andre, 
der alle assisterer kommunens arbejde med naturen. 

 

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

En af to ting. Enten ville vi: 

1. genslynge så meget af Store Vejle Å, som det kunne lade sig gøre, så 
eksempelvis vårfluer, døgnfluer, bækørred, guldsmede og vandnymfer ville 
kunne trives bedre. Den mere naturlige meandering af åen ville også tillade et 
mere varieret planteliv langs åens brinker og på åens bund 

ELLER 

2. rewilde et større område, så vildheste og -kvæg kunne samgræsse hele året 
rundt uden tilskudsfodring for på den måde at bevæge os gradvist væk fra 
mekanisk naturpleje og i højere grad lade naturen råde. 

 

 

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

http://www.dkvild.dk/

