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Siden fortæller om vores initiativer generelt samt om projektet til kommunedysten. Borgere,
virksomheder og boligorganisationer opfordres til at bidrage, og der er link til inspiration.
Finaleprojektets titel/overskrift: Biodiversitetspark på Brøndby Rådhus
Kort beskrivelse af projektet:
Vi vil anlægge en park på de grønne arealer, der omkranser Brøndby Rådhus, bestående af
en række temahaver, som viser forskellige måder at øge biodiversiteten på.
Målgruppen er dels de borgere og medarbejdere, der kommer på rådhuset i hverdagen og
dels besøgende fx private eller grupper fra bl.a. ældrecentre, skoler eller daginstitutioner, der
kan bruge parken som udflugtsmål.
Projektet har derfor flere formål:
1. at øge biodiversiteten
2. at skabe en flot park, der kan bruges til ophold, bevægelse, inspiration og formidling af
biodiversitet.
Dermed imødekommer parken både udfordringen med at give naturen bedre levevilkår og at
skabe større kendskab til biodiversitet, og hvordan borgerne kan bidrage derhjemme.
Projektet er godkendt, men er stadig på skitseplan. Næste fase er detailplanlægning og
brugerinvolvering. Første spadestik forventes taget i år.
Øget biodiversitet
Arealerne omkring rådhuset udvikles, så der er mere frodig beplantning – urter, stauder,
buske og træer og dermed mindre græs. I skovarealerne lægges store stammer, skabes
små lysninger eller undervegetationen får lov at stå. Græsarealerne omlægges til engarealer
eller områder med buskads. Endelig etableres et vandhul med regnvand fra rådhusets tag.
Alt sammen tiltag, der skaber levesteder for forskellige dyr og planter.
Formidling om biodiversitet
I temahaverne vil der være information om de specifikke planter, dyr og naturtyper, man går
igennem samt om biodiversitet generelt, og hvad man selv kan gøre for at fremme den.
Forskellige oplevelser
Da området både rummer skov og åbne arealer, skabes der forskellige oplevelsesværdier
som fx fremmer bevægelse eller virker afstressende.
Placering
Parken skal strække sig fra Parkvej i øst, mod nord til Sognevej, mod vest til boligerne og
mod syd til Park Allé. Der anlægges en sti på ca. 1 km, der leder brugeren på en varieret og
oplevelsesrig tur rundt om rådhuset gennem temahaverne. Turen går igennem en intim og
frodig staudehave ved rådhusets hovedindgang, videre til et engareal med vådområde øst
for rådhuset, ind i et skovområde og gennem et kulturlandsskab rundt om gravhøjen nord for

rådhuset og igen gennem skov tilbage til staudehaven. Langs stien vil der være
opholdsarealer med borde/bænke eller bevægelsesredskaber fx for balancen.
Vedlagte skitse viser parken med temahaverne. Indholdet i de enkelte temahaver er
nærmere beskrevet i bilaget.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Anlæggelsen af en biodiversitetspark på selve rådhuset er et tydeligt signal til omverdenen
om, at vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at skabe mere varieret natur og grønne
områder – show it, don’t tell it! Værdien af områderne øges fra blot at have æstetisk værdi, til
også at have nytteværdi ved at fremme, formidle og inspirere til mere biodiversitet samt give
brugerne forskellige oplevelser, når de bevæger sig rundt i parken.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende: Vi anlægger en park, der på én og samme tid øger biodiversiteten og
giver viden, inspiration og oplevelsesværdi.



Engagerende: Projektet engagerer brugerne ved at formidle viden og inspirere dem til
egne, vilde initiativer derhjemme.



Vedvarende: Parken anlægges over de næste par år og bliver en del af Brøndbys
fremtidige branding.



Stort: Projektet er stort og har wow-effekt både med sit indhold og ved at være placeret
på den fremmeste adresse i byen – på selve rådhuset.



Intelligent: Parken er et ”show it, don’t tell it”-eksempel – vi viser, at vi mener det, når vi
siger, at vi vil skabe mere vild og varieret natur og grønne områder.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?:
Samarbejde på tværs af forvaltninger og fagligheder er vigtigt, fordi det giver flere
perspektiver og en større forankring i organisationen. Men det er også udfordrende og
tidskrævende at inddrage på tværs af fag og linjeorganisation. Kommunikation – intern og
ekstern – er essentielt for at gøre opmærksom på initiativerne og skabe forståelse for dem
samt at inspirere både borgere og medarbejdere.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Vi har gode erfaringer med at bruge eksisterende arrangementer som kulturnat og
Brøndbyskovens dag som afsæt for information og dialog med borgerne. Her kommer
børnefamilierne, som er en af målgrupperne i forhold til at udbrede viden og inspirere til
initiativer derhjemme. På kulturnatten lavede Naturskolen frøbomber med børnene og
serverede varm frugtsalat lavet over bål. Samtidig formidlede de sammenhængen mellem
aktiviteterne og det at arbejde for at øge biodiversiteten og vi viste plancher om vores
projekter og inspiration til dem, der ville i gang derhjemme. På Brøndbyskovens dag, der i
forvejen har stort fokus på biodiversitet, brugte vi anledningen til at informere og samle
input fra de besøgende om brugen af den tilstødende mark, som vi vil omskabe til et
naturområde med høj biodiversitet og fritidsmuligheder for borgerne. Begge eksempler
kræver ikke det store set up, men skaber både interesse og mulighed for dialog og
inddragelse (se fotos).

