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Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Natur og Klima skal godkende, at forvaltningen indstiller projektet ”Græspleje for fremme af vilde
urter” i finalegrønbogen til konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune.
Sagsfremstilling
Furesø Kommune er, sammen med resten af landets kommuner, med i Miljøministeriets
konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Konkurrencen startede i 2021 og slutter til
september 2022.
Alle kommuner skal beskrive deres vinderprojekt i en finalegrønbog senest den 1. juni. Ligeledes
kan der indsendes en kort video af kommunens projekt senest den 15. maj. Grønbogen skal beskrive
ét projekt, som kommunen mener, er det allervigtigste at fremhæve i forhold til alle de
biodiversitetsindsatser, som kommunen har.
Forvaltningen foreslår at indsende projektet "Græspleje for fremme af vilde urter". Det er et projekt,
som bygger på en driftspraksis, som allerede startede for over 10 år siden, men som siden
konkurrencens start har fået endnu mere fokus. Det handler om at skabe en forbedring af
biodiversiteten på den lange bane, og ikke kun mens konkurrencen står på. Således kan Furesø
Kommunes fuldstændige integrering af biodiversitetshensyn i den kommunale arealpleje gennem
mange år være en inspiration for andre kommuner.
I 2021 blev rapporten "Græspleje af kommunens grønne flader og vejrabatter" udarbejdet, og den
giver netop en beskrivelse af den måde, kommunen plejer græsarealerne på, og giver gode råd til,
hvordan man plejer efter endnu mere biodiversitet. I 2022 bliver det derfor endnu vildere, f.eks.:






antallet af græsarealer plejet ved en forårsafbrænding er udvidet til flere arealer end
tidligere, bl.a. Rørmosen, arealer ved Perimetervejen og Nørreskovpark. I alt er afbrændt ca.
10 ha.
flere rabatter i byen overgår fra græsslåning 7 gange årligt, til kun 1-3 gange årligt
udvalgte rabatter og græsarealer i byen plejes ved høslæt
en mere ekstensiv drift i Kumbelhaven - fra kortklippet græs til højt græs
understøtte borgerinitiativ til at omlægge store græsflader i Ryget Skovby til ny drift med
fokus på biodiversitet.

Alle tiltag er med til at fremme antallet af vilde blomstrende urter, men er også med til at skubbe til
borgernes natursyn og sætte fokus på vigtigheden af at tænke på biodiversiteten.
Da projektet omfatter alle kommunens vejrabatter uden for byerne og i stor udstrækning også inden
for byerne samt hovedparten af græsfladerne i byen, er det et stort projekt, som er med til at binde
naturen sammen, og som er synlig for alle. Da det er kommunens egne arealer, kan vi også sikre, at
det holder på den lange bane.
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En styrke ved projektet, og hvor vi mener, at vi adskiller os positivt fra andre kommuner, er at vi
bygger på en praksis, vi startede for over 10 år siden, hvor Furesø har været en forgangskommune
for andre. Vores driftsafdeling er ikke først hoppet med på driften af vejrabatterne nu i forbindelse
med konkurrencen. I Furesø Kommune er vores egne gartnere i høj grad igangsættere og
samarbejdspartnerne med forvaltningen og frem for alt med borgerne. Det gør det netop ekstra
stærkt og langtidsholdbart, da viden hele tiden sikres blandt de udførende driftsfolk.
Øvrige projekter, som forvaltningen også har arbejdet med det sidste år, og som kunne komme i
spil, er 'Vild have ambassadør ordningen' og etablering af ny bypark ved NØ-stien i Farum. Disse
projekter har dog ikke lige så stor en udstrækning, nyhedsværdi eller betydning for biodiversiteten i
kommunen som driften af græsfladerne, og derfor er det dette projekt, der fremhæves i
finalegrønbogen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
At arbejde med mere biodiversitet understøtter kommunens 2030 mål 1. Mere natur og bedre
klimatilpasningsløsninger.
Borgerinddragelse
Borgerne inddrages i vid udstrækning med alt, hvad vi laver for at fremme biodiversiteten. Ikke
mindst gennem de vilde have ambassadører, dialog med frivillige, samarbejde med DN og Værløse
Naturgruppe. Det hele formidles på https://vild.furesoe.dk
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller til Natur og Klima,
 at udvalget godkender projektet ”Græspleje for fremme af vilde urter” i finalegrønbogen til
konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune.
Beslutning i Natur og Klima den 11-05-2022
Godkendt.
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