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Jeres VILDE projektside:
http://vilde.glostrup.dk/
Siden giver overblik og oplysning over vilde initiativer for både kommunens borgere og
virksomheder. Siden har en funktion, hvor man kan melde sine egne biodiversitetsinitiativer
ind.
Finaleprojektets titel/overskrift:
Bekæmpelse af galizisk sumpkrebs.
Kort beskrivelse af projektet:
I Glostrup Kommune er der konstateret galiziske sumpkrebs i to regnvandsøer. Søerne
findes i byområdet Hvissinge, hvor der bor mange borgere.
Galiziske sumpkrebs er en invasiv art, som er uønsket i kommunes naturområder. Krebsene
har ikke nogen naturlige fjender (efter de når en vis størrelse) og deres tilstedeværelse
fortrænger hjemmehørende arter. De roder op i søens sediment, som bevirker at den bliver
uklar og begrænser plantevæksten. Samtidig æder krebsene æggene fra padder og fisk.
Projektet handler derfor om opfiskning af krebsene i to udvalgte søer og minimere risikoen
for, at de kan sprede sig til flere vandhuller. Derudover engagerer projektet både skolebørn
og lokale borgere i opfriskningen, tællingen og målingen af krebs.
Skolebørnene inddrages via ”Sommer i Glostrup” (https://sommeriglostrup.dk), hvor børnene
kan være med til at opfiske, tælle og måle krebsene i søen i Gadeager. To biologer med
speciale i krebs vil lede aktiviteterne og undervejs fortælle børnene om krebs og søens
økosystem. ”Sommer i Glostrup” er sommerferieaktiviteter for børn i skolernes sommerferie
og arrangeres af Glostrup Kommune i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner.
Herudover inviterer vi lokale borgere med til opfiskning, optælling og måling af krebs i
Stensbjerg søndag den 19, juni 2022. De to biologer med speciale i krebs vil igen forestå
opfiskning, opmåling mv. og undervejs fortælle om krebs. Galizisk sumpkrebs er
velsmagende og er oprindeligt indført fra Tyrkiet og Polen som fødevare. Vi får forud for
arrangementet undersøgt krebsene for tungmetaller. Hvis dyrene egner sig til konsum vil
arrangementet afsluttes med krebsegilde for de lokale borgere.
Kommunen har som led i projektet fået fortaget prøveopfiskning i både Stensbjerg og
Gadeager. Begge steder blev der fanget et overraskende stort antal krebs.
Prøveopfiskningen blev formidlet på kommunens facebookside, borgerne udviste stor
interesse for projektet.
Efter opfiskningen vil Glostrup Kommune vurdere, hvordan indsatsen mod krebsene
tilrettelægges de kommende år. Vi vil fortsætte opfiskningen i Gadeager og Stensbjerg i en
årrække og vil med tiden inddrage flere af kommunens vandhuller og søer.
Link til facebookopslag:

https://www.facebook.com/groups/1662358524032266/permalink/3193793967555373/
https://www.facebook.com/groups/1662358524032266/permalink/3156830711251699/
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Projektet sætter fokus på et overset problem i mange søer og vandhuller og inddrager både
børn og voksne. Vi har allerede oplevet stor interesse fra borgere. Mange har observeret
krebs ved Hvissinges vandhuller. Det har været en øjenåbner for flere, at krebsene er
invasive. En enkelt borger har indrømmet, at han har hentet krebs fra søerne i Hvissinge til
udsætning i andre søer med krebsegilde for øje. Men det vil han aldrig gøre igen.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende
Bekæmpelse af galizisk sumpkrebs er en ny indsats for kommunerne. I bekæmpelsen af
krebsene inddrages både børn og voksne fra lokalmiljøet på en sjov og lærerig måde.



Engagerende
Inddragelse af både skolebørn og lokalsamfundet er en vigtig del af projektet. Projektet
forsøger at gøre formidlingen af problematikken til en sjov og lærerig dag i stedet for
traditionel formidling.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Tilstedeværelsen af galizisk sumpkrebs i søer og vandhuller kender man ikke omfanget af. I
projektet har vi udvalgt to søer, som vi havde mistanke om indeholdt de invasive krebs.
Antallet viste sig at være meget større end forventet. Derfor er der stor sandsynlighed for, at
der er lignende problemer i andre søer og i andre kommuner.
Gennem projektet får vi forhåbentlig de deltagende borgere til at være ambassadører for
bekæmpelsen af denne invasive art, så vi undgår, at folk udsætter dem i andre søer.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Gør opfiskning af galizisk sumpkrebs til en borgerfest! Inddrag børne og voksne i
opfiskningen og giv borgerne indsigt i problematikken omkring udsætning af ikkehjemmehørende arter. Slut af med et krebsegilde!
https://www.facebook.com/groups/1662358524032266/permalink/3193793967555373/

