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Indeholder kort baggrund om biodiversitet, tilmelding til lodtrækning, oversigt over hvad
kommunen selv gør, udvalgte eksempler fra private initiativer, samt inspiration til at skabe
mere biodiversitet i form af film og henvisninger.
Finaleprojektets titel/overskrift:
Et rigere Ringsted – en kommune med grobund for private spirer.
Kort beskrivelse af projektet:
Borgere, foreninger og virksomheder er kommunens største jordejere. Projektets primære
formål er understøtte de gode, grønne borgerdrevne initiativer, og give flere ringstedborgere
et ønske om at pleje deres grønne arealer på en måde som skaber bedre levesteder og
forbedrer fødegrundlaget for mange forskellige insekter og planter.
Dette understøtter vi primært gennem inspiration samt vidensdeling om hvordan ændret
pleje af grønne arealer kan være med til at gøre en forskel i en global biodiversitetskrise.
Vores erfaring viser, at hvis borgere kan få øje på formålet med en ændret drift af de grønne
områder, vil der også være større opbakning hertil.
Ringsted Kommune har blandt andet afsat en pulje på 130.000 kr. til støtte af borgernes
egne ideer til at få skabt biodiversitet. Dette er der kommet mange forskellige initiativer ud af.
Blandt andet har en lokal forening arrangeret to offentlige foredrag med fokus på at vise
konkrete eksempler på hvordan man kan skabe mere liv i haven, samt en offentlig workshop
med hands-on erfaring i naturnær pleje af grønne arealer.
Vi har derudover sendt breve til alle virksomheder og boligselskaber med en opfordring om,
at biodiversitet tænkes ind på grønne arealer. Den direkte kontakt har afledt flere positive
tilbagemeldinger og der har efterfølgende været en stor efterspørgsel på vejledning i
naturnær drift.
Kommunen har også oprettet en lodtrækning på 2x 10.000,- som man deltager i hvis man
indsender sit tiltag. Tiltagene bliver derefter delt på kommunens hjemmeside til inspiration
for andre. Særligt har mange virksomheder og private haver valgt at anlægge blomsterenge,
samt anlægge bede til sommerblomster, krydderurter og blomsterne buske.
Vi har også kunne konstatere, at vores fokus har affødt større samarbejder. Som eksempel
har et større boligområde bestående af både grundejerforening og lejeboliger oprettet en
bio-gruppe. Bio-gruppen samarbejder om at lave en strategi for udvikling af udearealerne
med henblik på at skabe mere biodiversitet. På projektet er tilkoblet en
landsskabsarkitektstuderende, som ved fokusgruppeinterviews og løbende evaluering vil
undersøge beboernes reaktion på de nye vilde udtryk.

Projektet har generelt mødt stor opbakning og begejstring fra ringstedborgerne og i
kommunen findes mange lokale ildsjæle med ønsker og ambitioner om at bidrage og gøre
en indsats for vores fælles natur.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Vi tror på, at dette projekt kan være med til at skabe ringe i vandet og sørge for, at så meget
jord som muligt bliver benyttet på en måde der bedst muligt tilgodeser planter og dyr.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Borgere og virksomheder bliver
inspireret af både kommunale og private initiativer for mere biodiversitet til selv at sætte
projekter i gang på egen grund.
Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Projektet understøtter en langsom
holdnings- og kulturændring i forhold til brug og udtryk af grønne arealer. Ved at
tiltagene vinder indpas i private haver, kan flere se meningen, når også de offentlige
arealer ændrer udtryk.





Nedenstående tre kriterier er ikke særlige for projektet.
Stort (max 200 tegn med mellemrum)
Intelligent (max 200 tegn med mellemrum)
Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum)

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Tværkommunale og ensrettede fokusområder kan skabe større positiv opmærksomhed og
velvillighed fra borgerne, end hvis hver enkelt kommune skulle løfte opgaven med både
formidling og udførelse af tiltag alene.
Konkurrencen har samtidig affødt samarbejde og vidensdeling kommuner imellem. Bl.a. har
en kommune fået udviklet inspirations- og læringsmateriale som efterfølgende er blevet delt i
andre kommuner.
Internt i kommunen har deltagelse i konkurrencen, og de efterfølgende tiltag, krævet et
samarbejde på tværs af fagområder og større snitflade mellem planlægning, natur og driften.
Dette tværfaglige samarbejde ser vi, kan styrke kommunens naturindsatser fremadrettet.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Direkte kontakt i form af et brev til alle erhvervsdrivene, bolig- og grundejerforeninger har
givet stor opmærksom og interesse for at hjælpe med at udnytte grønne arealer på en
naturvenlig måde.

