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Finaleprojektets titel/overskrift:
Uddannelse af Naturambassadører
Kort beskrivelse af projektet:
I Solrød Kommune har vi et stort ønske om at inddrage vores borgere i at skabe mere natur
og øget biodiversitet i fællesskab.
I april 2021, under corona-lockdown, afholdte vi et webinar om vildere natur på fællesarealer
målrettet repræsentanter for landsbylaug, vejlaug, bolig- og grundejerforeninger. På
webinaret reklamerede vi for vores uddannelse til naturambassadører. 15 entusiastiske
borgere meldte sig til første hold.
Formålet med uddannelsen til naturambassadører er at uddanne borgere til at gennemføre
egne projekter og til at hjælpe og rådgive andre borgere og virksomheder, der ønsker at
gøre noget for at skabe mere biodiversitet på egne arealer og fællesarealer. Derudover
inviterer vi naturambassadørerne til at fungere som bindeled mellem kommunen og
lokalsamfundet ved gennemførelsen af større naturprojekter.
Naturambassadørerne har gennemgået et uddannelsesforløb i 3 moduler. Deltagerne er
blevet klædt på med viden og inspiration til at fremme biodiversitet i bred forstand, men
særligt med henblik på indsatser i private haver og på fællesarealer. Deltagerne bliver
introduceret til biodiversitetskrisen, betydningen af at fremme hjemmehørende arter, brug af
plantebestemmelsesværktøjer mv. Dernæst får de mulighed for at afprøve

biodiversitetsfremmende tiltag i praksis og de har derfor anlagt vandhuller, bygget kvashegn,
omlagt græsplæner til blomsterenge mm. Samtidig har de fået mulighed for at dele
erfaringer og viden om konkrete projekter.
Efterfølgende har ambassadørerne haft mod på meget mere og vi har inviteret til flere
arrangementer med inspiration til udfoldelse af ideerne i grundejerforeningen eller på
landsbyens fællesarealer. Både ideer til hvordan man griber processen an og hvordan
ideerne omsættes i praksis.
I løbet af perioden hvor konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune har kørt, har
vi afholdt to undervisningsforløb og uddannet i alt 24 naturambassadører. Flere af
ambassadørerne er begyndt at implementere tankerne om vild natur i deres egne haver og
på fællesarealer. Ambassadørerne har holdt oplæg i deres grundejerforeninger og
landsbylaug og har medvirket til at omdanne deres fællesarealer fra kedelige ensformige
græsplæner til spændende levesteder for vilde dyr og planter.
Der vil blive afholdt opsamlende arrangementer for ambassadørerne 2 gange årligt for at
drøfte ny viden og skabe rum for erfaringsudveksling.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Gennem naturambassadøruddannelsen kommer borgerne til at kende naturens forunderlige
verden. Ved at få et forhold til naturen vil de føle sig personligt ansvarlige for at beskytte
den. Fra de 24 naturambassadører forplanter glæden ved arterne og metoderne til at bevare
dem sig ud til andre borgere. Hver især udbreder de kendskabet til deres nærmiljø, og
interesse og viden breder sig som ringe i vand.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende:
At samle nøglepersoner fra foreninger, og uddanne dem målrettet til at skabe og
formidle natur, er nyt i vores kommune.



Engagerende:
Naturambassadøruddannelsen engagerer kommunens borgere så naturforståelsen
forplanter sig og indsatserne breder sig ud over de kommunale arealer.



Vedvarende:
Facebookgruppen ”Sammen om et vildere Solrød” vedbliver at være en gruppe, hvor
arrangementer kan planlægges og viden kan drøftes. Bindeledet til kommunens
sagsbehandlere vil også bestå i fremtiden.



Stort:
De 24 ambassadører repræsenterer alle områder af kommunen.
Fællesarrangementerne er et stort og stærkt netværk, som kan få borgernes ideer og
engagement til at flyde nemmere igennem kommunes sagsbehandling.



Intelligent:
Ved at uddanne ambassadører kommer vi ud til mange borgere med konkrete viden om
hvordan processen er, og hvordan borgernes gode og engagerede ideer bliver til
virkelighed.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?

Konkurrencen har været løftestang til at få biodiversitetsindsatsen ud over naturkontoret.
Indsatserne er blevet forankret bredt i Teknik og Miljø, i byrådet, på idrætsområdet, i skoler
og daginstitutioner og hos private borgere. Det har vist at rigtig mange er interesserede og
villige til at trække i den rigtige retning, hvis de blot bliver klædt tilstrækkeligt på.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Indkald målrettet borgere som er ildsjæle, foreningsforpersoner, lokale bestyrelser mm. og
tilbyd dem viden om natur. Mange er interesserede. Giv dem viden om arter, økosystemer,
lokale naturområder, kommunens planer i området, og lad dem være kommunens biologers
forlængede arme ud i kommunen. Så får man samlet kræfterne og kan engagere folk i deres
eget lokalområde om deres egen natur. På denne måde får man gjort de RIGTIGE ting på
hver en stump af fællesarealer og små naturområder. Kommunens biologer kan fungere
som bindeled imellem Teknik og Miljø og borgernes ønsker.
Gør gruppen af nye videnspersoner (naturambassadører) selvkørende ved at facilitere en
facebookgruppe, hvor borgerne kan vidensdele og inspirere hinanden.

