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Byrådet i Egedal Kommune har en vision om hverdag og fællesskab i bevægelse, der blandt andet
sætter fokus på naturen i Egedal .

med Egedal

EGEDAL KOMMUNE VIL
•

Udvikle en mangfoldig og rig natur .

•

Bremse tabet af arter og vende udviklingen til fremgang.

•

Bevare, udvikle og genskabe natur i kommunen gennem innovativ drift .

•

Involvere borgere, organisationer og virksomheder så vi sammen løser opgave

•

Gørre det nemt at bidrage ved at tilbyde
nemt tilgængelige foldere, som inspirerer
til en indsats .

”Vild med Egedal” skal bidrage til at realisere
byrådets vision. Fokus er på at arbejde med naturen
for naturen egen skyld .
I Egedal Kommune vil vi derfor gøre en indsats for
at styrke biodiversiteten, hvilket er en del af vores
strategi for en bæredygtig udvik- ling af
kommunen .
Vi vil i Egedal Kommune bremse tilbagegangen af
biodiversitet i kommunen med ”Vild med Egedal”,
og vi håber, at borgere, virksomheder og foreninger
vil være med .
Formålet med ”Vild med Egedal” er at beskrive
nogle af de handlinger, vi kan tage i brug for at give
naturen den plads og de gode livsbetingelser, som
er nødvendige for, at naturen kan klare sig selv .
Både i byen og på landet .
Med en øget opmærksomhed på kommunens natur er
det håbet, at flere vil involvere sig og bidrage aktivt til
at give den biologiske mangfoldighed bedre vilkår .

Det er godt for naturen – og til glæde for mennesker.
Blodrød Hedelibel han.
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BIODIVERSITET
– HVAD ER DET?
Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed
er et udtryk for variationen i den levende
natur, samt samspillet mellem arterne .

Introduktion til
BIODIVERSITET

Ordet ’biodiversitet’ anvendes i mange
sammenhænge, men i denne plan defineres det som beskrevet i FN´s konvention
om biologisk mangfoldighed, der blev
vedtaget ved Rio-konferencen i 1992 .
Rio-konferencen var startskuddet på verdenssamfundets fokus på det globale tab
af biodiversitet .

”Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås
mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på
land og i vand, samt de økologiske samspil som organismerne
indgår i. Biologisk mang- foldighed omfatter såvel variationen
indenfor og mellem arterne, som mangfoldigheden af
økosystemer.”
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NATUREN SKAL HJÆLPES
– OGSÅ I EGEDAL
Den vilde naturs mangfoldighed er trængt.
Hver dag forsvinder et antal plante- og dyrearter fra jordens overflade . Det vides ikke,
hvor mange, men studier indikerer, at arter
udryddes mellem 100 og 1000 gange hurtigere
end naturligt . Andre studier viser, at antallet
af flyvende insekter er faldet med cirka 60 %
på 30 år . Dette gælder ikke bare for Danmark,
men er en udvikling, som man ser i store dele
af verden .
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EGEDAL KOMMUNES PLANER OG
STRATEGIER
I kommuneplanen for 2017-2021 er der lagt vægt på
arbejdet med biodiversitet: ’Egedal vil være kendt
for at have en mangfoldig natur med skove, søer,
moser, ådale og åbne enge, som kommunen og
borgerne sammen udvikler, beskytter og benytter’ .

I planstrategien for 2019 er denne vision fortsat
gældende . En planstrategi er Byrådets strategi
for, hvordan kommunen skal udvikle sig og hvilke
overordnede mål, den kommende kommuneplan
(2022-2026) skal indeholde .
I planstrategien for 2019 er der sat speciel fokus på
ni af FN’s sytten verdensmål, navnlig verdensmål
nummer 15, taler ind i visionen for ’Vild med Egedal’ – nemlig ’Livet på land’:

M
ILJ

Biodiversitet er også et af målene i kommunens
naturstrategi fra 2014, hvor der er særlig vægt på at
arbejde med truede arter og efter principperne om,
at bevare den mest værdifulde natur først (Brandmandens lov, se mere på side 10) .
Herudover har Egedal Kommune i fællesskab med
nabokommunerne udpeget områder, hvor der kunne skabes større sammenhængende natur til det
landsdækkende ’Grønt Danmarkskort’ . Det lokale
naturråd har i 2018 udarbejdet anbefalinger til, hvor
og hvordan dette skal gøres . Det arbejde medtages
i den kommende kommuneplan .

Spille en aktiv rolle for at stoppe tabet af
biologisk mangfoldighed ved at beskytte
eksisterende naturområder og ved at gøre en
særlig indsats for
at fremme levevilkår for ’almindelige insekter’ på
vores grønne arealer.

Du kan læse meget mere ved at
scanne QR-koderne til højre, hvor du
bliver linket direkte over til de ønskede
sider.

Vedtaget

Egedal Kommunes
kommuneplan 2017-2021.
Scan QR-kode eller
KLIK HER

Egedal Kommunes
planstrategi 2019.
Scan QR-kode eller
KLIK HER

Grønt Danmarkskort – Egedal
Kommune var en del af naturråd nr . 12, der kan læses om
dette arbejde i denne rapport
på side 108 .

Scan QR-kode eller KLIK HER

GØR EN FORSKEL
Egedal Kommune strækker sig geografisk over
ca. 125.800 ha. Af disse ligger ca. 3.500 ha i
byzone.
Man kan lave et ‘vildt’ hjørne i sin have. Lave
fællesarealer (delvist) ‘vilde’. Og man kan lave
‘vild’ natur mange forskellige steder i byzonen.
Med meget mere.
Hvis vi går sammen, og ved fælles indsats når op
på 5 % ‘vild’ byzone, får vi 175 ha vild natur.
Det vil svare til 1,4 % af kommunens samlede
areal. Eller 245 fodboldbaner.
Handsken er kastet!

FRA EU-MÅL TIL EGEDAL-MÅL
Egedal Kommune vil med ’Vild med Egedal’ bremse tilbagegangen af biodiversitet i kommunen i tæt
dialog og samarbejde med kommunens borgere,
virksomheder og foreninger i byen såvel som på
landet .
Strategien støtter aktivt op om Danmarks og EU’s
målsætninger for at redde biodiversiteten . EU har
et 2020-biodiversitetsmål, som Danmark og de
øvrige EU-medlemslande har forpligtet sig til at
opfylde . Målet er at standse tabet af biodiversitet
og ødelæggelse af levesteder . Hertil skal ødelagte
levesteder forsøges genoprettet . EU’s strategi ligger i direkte forlængelse af de globale verdensmål
fra Biodiversitetskonventionen i 2010 .

Egedal Kommune forpligter sig med denne strategi
til at bevare, udvikle og genskabe, vores naturområder – både hvad angår den ”lille natur” i villahaven, til den ”store natur” i vores fredninger og
Natura 2000 områder . Der er i strategien fokus på
de kommunale og private arealer, da Naturstyrelsen står for naturforvaltningen på statens arealer .

Vi kan ikke bremse verdens nedgang i biodiversitet
med denne strategi, men vi kan gøre en lokal forskel og ikke mindst øge nuværende og kommende
Egedal-borgeres fokus på biodiversitet hjemme, og
når de færdes rundt i resten af verden .
’Vild med Egedal’ indeholder en række eksempler
på konkrete indsatser, Egedal som kommune vil
gennemføre, og nogle bud på, hvad du som borger kan gøre . Indsatserne vil foregå på kommunale
arealer såvel som private, i tæt samarbejde med
lodsejerne .

2-siders foldere skal gøre det nemt at komme i
gang – ethvert bidrag tæller.

