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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Vi forestiller os, at Rødovre Kommune er langt fremme med at implementere
biodiversitet i kommunens eksisterende og kommende grønne arealer, og at disse
arealer plejes med naturvenlig drift, til gavn og glæde for den vilde natur. Rødovres
indsats kommer til at sprede sig ud over hele kommunen. Det vil f.eks. være oplagt at
tænke det ind i et kommende klimasikringsprojekt på Rødovre Parkvej, så det bliver så
vildt og naturrigt som muligt. Det vil kunne skabe en økologisk forbindelse for insekter
og fugle mellem de store grønne områder Vestvolden, Damhusengen/Damhussøen og
Vigerslevparken.
Sammen med engagerede borgere, vil vi høste gode erfaringer fra private haver og
altankasser, og det kunne være fantastisk hvis vi i fællesskab kunne udforske og dyrke
den spændende dynamik, som opstår mellem det meget plejede udtryk og det vilde og
naturrige udtryk og copy-paste idéerne til offentlige arealer. Øget biodiversitet er et
fælles ansvar, som bedst lykkes når alle oplever sig inddraget.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Målet for os er ikke at blive den vildeste kommune, men at blive en langt mere naturrig
og biodivers kommune end vi er nu. Vi har alle odds imod os, fordi vi er fuldt udbygget,
og en af de tættest befolkede kommuner i landet. Men vi skal gøre alt, vi overhovedet
kan, for at skabe så vild og rig natur som muligt. Som bykommune har vi et ansvar for at
være med til at vende den udvikling, vi har set de seneste år, hvor insekter og fugle
forsvinder. Og så glæder vi os til, at borgerne hjælper med at lade bare et hjørne af den
private græsplæne gro, så den vilde natur også kan finde rødder bag hækken, og skabe
nye levesteder for insekter.
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
…Bruge dem på at gøre Rødovre Kommune endnu vildere, til glæde og gavn for alle

