Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn: Allerød

*Kontaktperson(-er): Anne Larsen, anla@alleroed.dk, telefon 48100323

*Jeres VILDE projektside:
https://www.alleroed.dk/borger/vand-kloak-natur-og-miljoe/danmarks-vildeste-kommune
På denne projektside vil der bl.a. være en tæller, der løbende opdateres med arealer,
der gøres vilde, såvel kommunale som eksterne, som borgere, virksomheder eller andre
eksterne parter melder ind.

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Allerød kommune vil med konkurrencen skabe fokus på, at biodiversiteten er i
tilbagegang, og at vi alle kan bidrage til at modvirke dette, kommunen, borgere,
virksomheder og andre lodsejere og aktører. Vi forestiller os, at vi de kommende år vil
se en nedgang i arealet af plænegræs og prydhaver, og at det vil være trendy for både
borgere og virksomheder at have arealer med vild natur. Kommunen vil gå foran og
arbejde for at ændre driften af vejrabatter og andre kommunale arealer med kortklippet
græs, sådan at der opstår en mere artsrig og blomstrende urtevegetation.
Byrådet har ved det seneste budgetforlig afsat 0,5 mio. kr. ekstra til natur i 2023 og 1
mio. kr. ekstra fra 2024 og frem. Vi forventer at kunne se dette som et løft i
biodiversiteten på kommunens arealer. Nogle af midlerne vil også kunne bruges på
samarbejde med andre interessenter, hvorfor biodiversiteten også vil kunne styrkes på
andre arealer.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: Allerød Kommune har nogle engagerede
borgere, som har oprettet en initiativgruppe og allerede er i gang med at inspirere
hinanden til, sammen med virksomheder, landbrug og kommunen selv, at gøre en stor
samlet indsats for at øge biodiversiteten. Initiativgruppen har fået kommunens tidligere
naturvejleder til at lave en frøblanding til gavn for bier og sommerfugle, og 220 gratis
breve af frøblandingen er uddelt. Vi kan se, at der er flere gode initiativer på vej fra
borgerne.
Allerød Kommune har gennem mange år arbejdet for at øge biodiversiteten på en
række primært kommunale arealer, hvor kommunen ved afgræsning og høslæt udpiner
jorden, for at en mere artsrig vegetation kan indfinde sig ved naturlig spredning.

Derudover har kommunen de senere år anlagt blomsterenge i bynære områder og på
tidligere landbrugsjord.
Kommunen samarbejder med private virksomheder ved at give inspiration til, hvordan
de kan drive deres grønne områder mere vildt, og med Nordsjællands Landboforening
om udsåning af blomsterstriber på markarealer.
Tilsvarende vil vi kontakte en række andre interessenter med forslag til VILDE
natursamarbejder.
For at blive Danmarks vildeste kommune vil vi engagere en mangfoldighed af aktører til
at gøre hver deres indsats og til at samarbejde. Vi vil også sprede informationer om,
hvordan vildskaben kan udfoldes. Konkurrencen vil derfor gøre en forskel, hvad enten vi
vinder eller ej.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi:
Med en million kr. ville vi kunne foretage mange gode tiltag for biodiversiteten og lade
politikerne vælge mellem biodiversitetsprojekter som f.eks. at:
Anlægge blomstereng på nogle brede vejrabatter og sydvendte støjvolde.
Omlægge et bynært landbrugsareal til naturområde med etablering af vandhuller,
blomstereng, ekstensivt husdyrhold og stier til rekreativt brug.
Rydde et areal med tilgroet mose og etablere fold med ekstensiv afgræsning til gavn for
bl.a. engperlemorsommerfugl.
Etablere biodiversitetsøer på skoler
Etablere en stor dyrefold med helårsgræsning i et af vores naturarealer

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

