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Jeres VILDE projektside:

Kommunens hjemmeside og #DKVild, hvor projekterne er beskrevet.
https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-miljoe/natur/dkvild/

Finaleprojektets titel/overskrift:

Planer og projekter skal sikre biodiversiteten i Aabenraa Kommune.
Kort beskrivelse af projektet:
Hvad består projektet helt konkret i? Hvem er målgruppen? Hvilken udfordring er indsatsen
rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten?
(max. 2.400 tegn (med mellemrum) + mulighed for to siders bilag. (Send også 1 til 2 fotos)
Projektet består af 4 delelementer:
1. Udarbejdelse af en biodiversitetsstrategi med tilhørende handleplan for fremtidig drift
af den kommunale arealer. Målgruppen er alle borgere i Aabenraa Kommune. Der er
tale om et virkemiddelkatalog med beskrivelse af udfordring samt konkret forslag til
styrkelse af biodiversiteten for alle arealtyper i kommunen. Det således muligt for
alle grundejere at søge inspiration til konkrete indsatser på egen grund.
Biodiversitetsstrategien omsættes til en kort, konkret ”pixi-udgave”, målrettet private
lodsejere. Arbejdet med at implementere strategien i driften af kommunens egne
arealer pågår, og skal ende ud i en plan for arealdrift med biodiversitet i fokus på alle
kommunalt ejede arealer. Endelig udspringer de 3 nedenstående projekter af den
nye strategi. Link: https://www.aabenraa.dk/borger/natur-ogmiljoe/natur/biodiversitetsstrategi/
2. Græsnings- og hydrologiprojekt i Bønderengene i Aabenraa. Et stort engareal
umiddelbart vest for Aabenraa er i dag delvis udnyttet til afgræsning. Kommunen
ejer størstedelen af arealet, men via opkøb og mageskifte samles ca. 45 ha, hvor
der etableres ekstensiv fællesgræsning. Gennem arealet løber Hesselbæk, som er
meget præget af erosion og sandtransport. Vandløbet hæves og restaureres med
grus, så vandløbsfaunaen forbedres, og der genskabes naturlig hydrologi i engene.
På engene afbrydes grøfter, så der genskabes naturlig hydrologi og trykvand på
arealerne. Arealerne i oplandet består primært af skov, så med det rette
græsningstryk kan der udvikles en blomsterrig engflora til gavn for insekterne.
3. Skovrejsningsprojekter i Varnæs og Kollund. De to mindre skovrejsninger på hver 2
ha etableres som et demonstrationsprojekt under Klimaskovfonden. Formålet er ud
over CO2-binding at skabe synergieffekter på andre områder. Projekterne ligger
således i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til vandværker, ligger bynært og
har derfor et rekreativt formål, og endelig styrkes biodiversiteten på arealerne, idet
intensivt dyrket landbrugsjord overgår til skov med insektvenlige bryn.
4. Reetablering af affaldsdepot med fokus på biodiversitet. Et affaldsdeponi på i alt ca.
20 ha ved Sdr. Hostrup syd for Aabenraa bliver lukket med udgangen af 2022.
Herefter starter reetableringen. Reetableringen vil ske, så den i størst mulig grad

fremmer biodiversiteten. Her tænkes bl.a. på, at der på den åbne del af deponiet
afsluttes med sandet råjord frem for muldjord, at der etableres arealer med skov og
småbiotoper og, at muligheder for afgræsning indtænkes.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
(max 5 linjer)
Vi mener, at Aabenraa Kommune bør kåres som Danmarks Vildeste Kommune, da vi tror, at
vi med den nye Biodiversitetsstrategi vil engagere og flytte kommunens borgere til at gøre
en forskel for biodiversiteten i hverdagen. Små hverdagsprojekter såvel som store projekter
med mange synergieffekter er alle nødvendige for at løfte Danmark ud af
biodiversitetskrisen.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme)


Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Det er nytænkende, at et nuværende
affaldsdeponi retableres med biodiversitet som det primære formål.



Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Hele biodiversitetsstrategien er
borgerettet mod alle grundejere i Aabenraa Kommune. Med projektet i Bønderengene
kan fremtidig naturpleje f.eks. gennemføres af lokale kogræsser- eller høslætlaug.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): De 3 konkrete projekter er vedvarende
forbedringer af biodiversiteten, og biodiversitetsstrategien understøtter mange fremtidige
naturforbedrende projekter.



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Planen rækker ud til alle grundejere i kommunen
og omfatter alle kommunens egne arealer.



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Konkrete naturprojekter gennemføres med
en række synergieffekter ud over forøget biodiversitet. F.eks. grundvandsbeskyttelse,
rekreativ udnyttelse, klimatiltag mv.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
Projektet har vist, at en velorganiseret konkurrence kan skabe meget stor interesse for vores
fælles natur og de udfordringer, den står overfor. Der er tale om en bred interesse blandt
borgere, politikere og interesseorganisationer som helt sikkert vil bidrage til at bane vejen for
mange gode naturprojekter i Aabenraa Kommune.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
(Max 1.000 tegn med mellemrum) + send 1 til 2 fotos.
Styr dit indre driftsgen. Lad naturen, haven mv. i højere grad passe sig selv uden vores
konstante indblanding. Vi bør alle bidrage til at skabe plads til mere natur.

