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Jeres VILDE projektside:
Aarhus Kommune har ambitiøse mål for det grønne og biodiversiteten, bl.a. i politikken ”Et
grønnere Aarhus”. Eksempler på kommunale og private indsatser er samlet på
https://vild.aarhus.dk/.
Finaleprojektets titel/overskrift:

Fra asfalt og græs til vild bynatur

Kort beskrivelse af projektet:
For at blive Danmarks Vildeste Kommune, er det ikke nok kun med kommunale indsatser.
Derfor samarbejder Aarhus Kommune med borgere, lokale foreninger og virksomheder om
at skabe en grønnere og mere naturrig kommune. I vores finaleprojekt har vi samlet nogle af
de initiativer, som er søsat i konkurrenceforløbet, samt nogle af de initiativer, som er på vej.
Et initiativ, som vi har haft stor succes med, er uddelingen af vilde blomsterfrø. Frøene er
uddelt til grundejerforeninger mm., som har offentligt tilgængelige områder, de ville omlægge
til vild blomstereng. Over tre omgange er der uddelt 60 kg blomsterfrø, som nu er blevet til
blomstereng i kommunen. Læs mere om initiativet her:
https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhusblomstrer-vildt/
Af øvrige indsatser kan nævnes; vejhjørner, som er omdannet til naturbede, etablering af
vandhuller og så har DN Ungdom naturplejet et af kommunens værdifulde engområde til stor
glæde for biodiversiteten.
Et af de initiativer, som vi har taget hul på, er et styrket samarbejde med virksomhederne i
kommunen. De har nemlig ofte store græsarealer, som kan få en stor biodiversitetsmæssig
værdi. Flere virksomheder i Aarhus er på eget initiativ i gang med at skabe vild natur, og
potentialet er meget stort, da virksomhederne i byen råder over 400ha græsarealer.
Her kan vi som kommunen byde ind med anbefalinger og ideer til, hvilke tiltag, der kan give
værdi i området, levere dødt ved i form af risikotræer, der er fældet langs vejene, samt
mindre økonomisk støtte.
En andet nyt initiativ er etableringen af et nyt Naturnetværk. Netværket skal bruges til
vidensdeling og inspiration, både for etablerede organisationer og for lokale ildsjæle, som vil
gøre en forskel for biodiversiteten.
Vi tror på, at borgerinddragelse er afgørende, for at vi lykkes med at øge biodiversiteten i
bynære omgivelser. For at engagere borgerne vil vi derfor også give dem ejerskab over
nogle af kommunens arealer. I et nyt initiativ kan en boligforening eksempelvis ’adoptere’ et
kommunalt område, som de får lov til at udvikle og gøre vildt. Samarbejdet kan også foregå i
andre konstellationer, eksempelvis mellem borgere og virksomheder eller mellem
virksomheder og kommunen.

Deltagelsen i projekter, hvor vi omdanner døde arealer til arealer fyldt med liv, giver ofte
deltagerne lyst til at lære mere om naturen. Det giver samtidig viden til at forstå behovet for
at bevare de store, sammenhængende naturområder længere væk fra byen. Netop en
udbredt viden og forståelse for vigtigheden af den vilde natur, er afgørende for, at vi lykkes.
Foto: Fra restareal til vild natur- Regenburgs Plads
Foto: Vildt blomsterareal - frøblanding
Foto: De RE-kreative i Stavtrup ”Vild med Stavtrup”
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
I Aarhus er vi sammen om det grønne, og vi går nye veje i samarbejdet med aktører, der vil
vild natur. Adoption af kommunale arealer og fællesskab om de lokale virksomheders
grønne arealer kan løfte nye projekter og inspirere andre til selv at gøre en forskel.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende: Det er nytænkende, fordi vi ikke kun fokuserer på, hvad vi kan gøre fra
kommunal side, men i højere grad fokuserer på, hvordan vi kan få virksomheder og
borgere til at interessere og involvere sig.



Engagerende: Borgerne har længe været i gang med naturtiltag og her igangsættes nye
typer af samarbejder, et Naturnetværk og flere virksomheder inspireres til at komme i
gang. Sammen kan vi gøre en tydelig forskel.



Vedvarende: De nyes samarbejder, som bliver skabt, vil forhåbentlig give en
vedvarende lyst til og interesse for at bidrage til at skabe mere vild natur.



Stort: Ved blandt andet at engagere virksomheder, som råder over 400 ha græsareal i
Aarhus Kommune, er der potentiale at gøre en reel forskel når det kommer til vild natur.



Intelligent: Engagerede borgere og virksomheder kan med lidt facilitering og medvind
indgå i nye samarbejder og skabe vild natur til ophold for mennesker og naturens
beboere

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Vi tager med os, at det store fokus og kommunikationen om konkurrencen har været med til
at skubbe på en stigende interesse hos folk og virksomheder i at engagere sig og lære mere
om naturen og hvad den kan og indeholder. Mindre økonomiske tilskud, gratis frøblandinger
og andre konkrete tiltag har vist, at folk meget gerne vil bruge deres fritid til at styrke
biodiversiteten i deres lokale område.
Det er samtidig en fortsat opgave at facilitere nye samarbejder og stille muligheder til
rådighed fra kommunens side, men også at øve sig i at give slip på kontrollen, som vi
forsøger med vores finaleprojekt.
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.
I Den Vilde Brevkasse svarer vores naturformidler på spørgsmål fra borgerne om vild natur.
Brevkassen er et kort videoformat, som på let vis både formidler om vild natur og opfordrer
borgerne til at deltage ved at stille spørgsmål. De korte videoer handler blandt andet om,
hvordan dyr overlever om vinteren, hvordan man får en vild altankasse og hvordan man kan
genkende forskellige bier. Alle afsnittene kan findes her: https://vild.aarhus.dk/faainspiration-til-mere-vildskab/den-vilde-brevkasse/. Den Vilde Brevkasse kan også findes via

Facebook-siden ”Natur & Miljø i Aarhus”, som i øvrigt rummer en masse nyheder om naturen
i Aarhus. Den kan findes her: https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/
Foto: Den Vilde Brevkasse_Et take
Foto: Den Vilde Brevkasse_Vild altankasse

