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Vores Vilde Guldborgsund
Kort beskrivelse af projektet:
Da vi tidligere har oplevet modstand mod biodiversitetsprojekter fx i borgernes private haver,
har vi fokuseret på at skabe en holdningsændring i forhold til egne og offentlige grønne
områder.
Det har vi gjort ved at engagere borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og vores
egen drift i at omlægge arealer til mere biodiversitet.
Sammen har vi under konkurrencen omlagt 6 mio. m 2.
Vi har kaldt vores bidrag ”Vores Vilde Guldborgsund”, fordi vi mener, at det er en fælles
indsats, der skal sikre at tiltagene varer ved.

Kort over indsatser i Vores Vilde Guldborgsund

Vores indsats
Holdningsændringen har vi arbejdet på at skabe gennem flere trin - alle med det formål at
engagere, inddrage og formidle viden for at sikre opbakning til vores projekter inden de
udføres.


Borgergrupper inspirerer andre
Vi har arbejdet tæt sammen med flere borgergrupper om at omlægge arealer i deres
byer. Det vi sammen skaber, skal tjene som inspiration til andre. Der er fx lavet et
stort insekthotel og en inspirationshave med blomsterenge. Det har været en effektiv
formidling, som har spredt sig som ringe i vandet.



Events giver idéer til egen have
Med lykkehjul, bærbuske og massevis af blomsterfrø har vi været rundt i hele
kommunen. Her har vi hver gang sat fokus på et nyt initiativ, som det er let at selv at
gøre. Fx lave insekthoteller af træstammer.
Her har vi forinden opfordret til at komme og stille spørgsmål til både vores biolog og
drift i forhold til både egne og vores arealer.

Opbakning i eget hus


Græsklipperen og biologen er rykket tættere på hinanden
Vi har stor fokus på idegenerering, vidensdeling og sparring mellem faggrupper, der
ikke tidligere har haft store snitflader.
Det afspejles også i vores styregruppe, som er bredt sammensat af fagligheder. Fx
jordbrugsteknolog, parkforvalter, gartnere, biolog og journalist.



Skoler og dagsinstitutioner dyster om
at blive den vildeste
6 skoler og 14 daginstitutioner dyster om
at blive de vildeste. Alle har fået en
startpakke med inspiration til projekter,
som også er lette at efterligne hjemme
hos børnene selv. Vinderne bliver fundet i
midten af juni.



Rådhusparken er blevet til VILD–PARK
Vores rådhuspark på 16.000 m 2 er under
forvandling af vores to huskunstnere.
Kunstnerne bringer nye tankegange og
metoder ind - fx kunstneriske workshops
for børn og unge. Rådhuspersonalet har
også været med i processen og har bl.a.
plantet æbletræer.

Masser af kreative idéer ude i institutionerne

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Fordi vi har udbredt kendskabet til biodiversitet til alle hjørner i kommunen. Vi kan se på
antal af klager og kommentarer, at vi er nået langt med at ændre borgernes holdning.
Klagerne over vi plejer for meget er i øjeblikket i klart overtal. Det opfatter vi som en stor
succes, og at vi nu har et godt fundament for at omlægge flere arealer i et tæt samarbejde
med borgerne.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende
Med lykkehjul, træstammer og tomme ølflasker har vi turneret rundt i kommunen for at
fortælle om, hvad borgerne selv kan gøre. På den måde har vi formidlet biologens
faglighed i en underholdende form. Med stort fremmøde til følge.



Engagerende
Hele fundamentet for vores projekt er at engagere, så borgerne selv deltager i at gøre
kommunen mere vild. Det gælder også internt i kommunen, hvor vi samarbejder på
tværs af fem af vores centre.



Vedvarende
Den holdningsændring, vi har arbejdet for, gør, at vi kan skabe endnu flere projekter, og
bevare de tiltag, vi allerede har gjort.



Stort
Indsatsen spreder sig som ringe i vandet. 372 arealer er tilmeldt med i alt 1.346.420 m2.
Sammenlagt med vores indsatser giver det på nuværende tidspunkt 6.212.361 m2
kvadratmeter – minus grøftekanter.



Intelligent
Vi arbejder på en langsigtet holdningsændring, der får borgerne til at drive forandringen.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Vi skal fortsætte i samme spor, så vi har en bred opbakning til vores projekter, inden de
søsættes, og vi skal huske at fortælle, hvorfor vi gør, som vi gør.
Næste skridt er at samarbejde med Dansk Industri om at få engageret virksomhederne. Her
vil vi tilbyde sparring om både den fysiske omlægning ud fra biologens viden, men også om
formidlingen af tiltagene, da vi har lært, hvor vigtigt det er for at opnå opbakning.

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Vær ikke være bange for at tage ud og mød borgerne, hvor de færdes i dagligdagen.
Vær åben og lydhør og sæt jeres faglighed i spil. Oversæt fagligheden, så fx et dyr bliver
fokus for en indsats, selvom mange arter får glæde af tiltaget.

Lykkehjul og insekthoteller er nogle af de ting, der har trukket masser af besøgende til vores events.

