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Biodiversitetsfestival
Vilde Have Ambassadører
Biodiversitets Festival inviterer voksne og børn i Furesø kommune til en VILD dag i
biodiversitetens navn. De danske insekter og dyr har brug for plads og flere levesteder.
1.844 plante og dyrearter er truede og forsvinder med større hast end nogensinde. Vi
kan alle gøre en forskel i vores egne haver for at øge levesteder og føde for naturens
dyr. Og det er det som er målet, at alle går derfra med mod på, inspiration til og viden
om, hvordan man konkret kan gøre en forskel for biodiversiteten i vores egne have.
Beskrivelse
Generelt: Søndag den 12. Juni kl. 10-14 på Skolelandbruget i Farum. Gratis adgang.
Lækker mad, kaffe, juice m.v. kan købes på pladsen. Aktiviteter: Kom helt ned med
luppen i græsset på insekt safari. Udvid din viden om vores hjemmehørende blomster
med iNaturalist og BlomsterBingo. Lær havens fugle at kende og byg din egen
fuglekasse. Lær at slå din græsplæne med le og design dit eget pindsvin hjem. Du kan
også bio-score din have og købe hjemmehørende blomster, så der er ingen
undskyldning for ikke at komme igang selv derhjemme. Vi disker også op med en stor
videns buffet, hvor du kan opleve nogle af Danmarks dygtigste eksperter inspirere
voksne og børn til en mere levende og vild have. Vi har bl.a. Inviteret: - Havedesigneren
Signe Schrøder der giver sit bud på, hvad du selv kan gøre i din egen have - Niras til at
klæde folk på til hvordan de laver deres eget vandhul i haven - Sebastian Klein (TBC) til
at inspirere børn til at skabe levesteder for dyr i deres egen have - Vilde Rødder til at
give børn viden om naturen og lyst til at beskytte den - Danmarks
Naturfredningsforening, Vilde Haveambassadører, Vild Furesø mfl.
Fokusområder Stærke fællesskaber og livskvalitet / Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft
Uddybelse af
Oplevelser: Biodiversitets Festival understøtte ambitionen om at skabe et nyt møde,
fokusområder aktivitet og oplevelse på tværs af kommunens lokalområder. Stærke fællesskaber:
Fordybelse og viden om naturen, som en vigtig sammenhængskraft. Vilde
Haveambassadører har vist at der er et stærkt fællesskab og ønske om at gøre noget
mere for naturen. Vi bor tæt ved skov og sø, som minder os om at der er noget vi skal
passe på, Vi er 80 haveambassadører og flere hundrede fordelt på de 5 facebook
grupper alene i Furesø kommune og det bevidner om at der er en interesse for at gøre
en forskel. En interesse vi synes skal bredes ud til et større publikum og især også bringe
børn i spil, som har en instinktiv interesse i at undersøge naturen.
Sammenhængskraften er også symboliseret ved vores konstellation, som består af
lokale ildsjæle, Danmarks Naturfredningsforening, Furesø Kommune og
Skolelandbruget.
Målgruppe
Haveejere og beboere i grundejerforeninger i Furesø Kommune - Børn 0-15 år
Periode
12. juni 2022
Deltagerantal 1000
Ansøgt beløb
25000
Budget
Indlægsholdere - 35.000
Grafiker - 10.000
Skilte/flyers/print - 20.000
Annoncering - 5.000
Toiletvogne og praktisk - 20.000
Total: 90.000 kr

Bilag

Egenfinansiering: 50.000
Ansøger om: 25.000
ja

