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Sagsfremstilling

Resume

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at Gladsaxe Kommune tilmelder sig den landsdækkende
konkurrence om Danmarks Vildeste Kommune. Konkurrencen blev sat i gang sidste år af
Miljøministeriet, og de seks kommuner, som i øjeblikket ikke deltager, er blevet kontaktet af
miljøministeren med mulighed for at være med. Forvaltningen indstiller, at kommunen
tilmelder sig.

Formål med kampagnen

Konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune blev sat i gang i 2021 af
Miljøministeriet, som en del af kampagnen: "Sammen om et VILDERE Danmark", som skal
motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur. Kommunerne skal konkurrere
om at udvikle de bedste biodiversitetsprojekter og skal komme med forslag til, hvordan de vil
gøre deres kommune mere vild. Projekterne bedømmes på bl.a. idérigdom, engagement, antal
omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om vild natur og naturens
egenskaber til borgerne. Kåringen af en vinderkommune sker i slutningen 2022.

Vi har tidligere takket nej til at indgå i konkurrencen

Miljøudvalget blev 12.04.2021, punkt 11, forelagt en sag, hvor forvaltningen redegjorde for,
hvorfor Gladsaxe Kommune ikke havde tilmeldt sig til konkurrencen. Begrundelsen var
blandt andet, at selvom konkurrencens temaer og formål er emner, som vi også i Gladsaxe
har høje ambitioner omkring, og som vi arbejder med i rigtig mange sammenhænge, var
timingen af konkurrencen ikke ideel for Gladsaxe. Især fordi det i forvejen var planlagt at
bruge ressourcer på en række andre initiativer for at fremme en grøn og levende by af mere
planlægningsmæssig karakter, f.eks. udarbejdelse af ny plejeplan for Radiomarken.
Vurderingen var på det tidspunkt, at der er masser af initiativer forude, men lige netop det år,
som lå foran os, var der ikke store projekter i støbeskeen, som oplagt vil kunne indgå i
Miljøministeriets konkurrence.

Ny mulighed for at tilmelde os

92 kommuner tilmeldte sig konkurrencen. Hele kampagnen har vist sig at have en stærk
branding-mæssig karakter med så mange kommuner involveret. Det skaber en fælles national
opmærksomhed og fortælling om, hvad biodiversitet er, og hvordan man arbejder med det



målrettet i hver enkelt kommune. De kampagne-sites med kommunale aktiviteter, som hver
enkelt kommune skal udvikle løbende i forbindelse med konkurrencen, er også stærke i
forhold til formidling og involvering af borgerne og som inspiration til de øvrige kommuner.

De seks kommuner, som ikke tilmeldte sig konkurrencen oprindeligt, er nu blevet kontaktet
af miljøministeren med mulighed for at tilmelde sig konkurrencen. Forvaltningen foreslår, at
Gladsaxe Kommune tilmelder sig konkurrencen, da vi allerede har mange initiativer, der taler
ind i den pågældende dagsorden, som vi løbende arbejder og udvikler på. Her vil det at
deltage i konkurrencen give os en ny mulighed for at styrke vores fortælling og formidling
om disse aktiviteter, koblet op til den fælles kampagne med resten af Danmarks kommuner.

Det gælder for eksempel vores initiativer om græsning med natur-heste i Høje Gladsaxe
Parken, Vild med Vilje-arealerne i byrummene, flere naturarealer der overgår til mere
naturvenlig pleje, plantningen af flere træer, en kommende separatkloakering med flere
grønne byrum og et særligt fokus på de rødlistede eller truede arter. Det handler også om
initiativer målrettet borgerne: for eksempel naturformidling til private søejere for at fremme
biodiversiteten i private søer (besluttet af Miljøudvalget 04.10.2021, punkt 1), mere Vild med
Vilje-formidling, og formidling i form af vores årlige Øje-for-naturen-ture.

Formålet med at deltage i konkurrencen vil derfor være, at vi kan styrke og samle vores
fortælling og formidling om de aktiviteter vi allerede arbejder med, udvikler på og skal i gang
med. Det kan være med til at synliggøre, løfte og inspirere vores indsats om biodiversitet
både overfor borgerne og andre kommuner, men også på tværs af organisationen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune tilmelder sig konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune.
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