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Forslag til kommunale handlemuligheder for fremme af biodiversitet
– ikke udtømmende
For mange af de nedenstående muligheder vil det være nødvendigt med en proces,
der fører frem til et ”målbillede”, opsøgning af eksisterende erfaringer og praksisanbefalinger, samt oplæring af de udførende.
I driften af de kommunale arealer er der fx disse muligheder:
 Bevarelse samt skånsom og målrettet pleje/drift af vejrabatter, grønne områder og levende hegn, herunder store træer (insekter og anden fauna)
 Målrettet pleje/drift af kommunale arealer i tilknytning til institutioner
 Etablering af pollen- og nektarproducerende blomsterflader med hjemmehørende danske planterarter. Det kunne være langs infrastrukturen, men også i
byrummet kan der etableres blomsterressourcer på grønne arealer og evt. på
tagarealer. Mulig synergieffekt i forhold til klimatilpasning med grønne tage og
klimabassiner (insekter)
 Udnyttelse af blomstrende hjemmehørende træarter ved etablering af læhegn
og andre beplantninger (insekter)
 Krav om pesticidfri dyrkning på bortforpagtede kommunale arealer (flora og
fauna), kan evt. kombineres med krav om ”blomstrende randarealer”
 Tilmeld kommunen ”Giftfri have” og udled en kampagne for borgerne
 Skovrejsning på flere kommunale arealer (flora og fauna)
 (Endnu mere) naturnær skovdrift med fremme af dødt ved og veterantræer
(insekter og svampe)
 Etablering af vandhuller og andre vådområder (flora og fauna)
 Mere aktiv naturpleje af kommunale §3 arealer. Herunder oprensning af vandhuller af hensyn (padder og vandlevende insekter). Græsning af enge og overdrev (flora og insekter)
 Støtte lokale borgerinitiativer og fx bidrage med aftaler på kommunale arealer,
hvor borgerne sætter ind på private arealer
Muligheder, der ikke er begrænset til de kommunale arealer:
 Bekæmpe invasive plantearter (flora og fauna)
 Indarbejde biodiversitetshensyn i forbindelse med lokalplanlægning (flora og
fauna)
 Restaurere vandløb – flere projekter (vandløbsfauna)
 Skånsom vandløbsvedligeholdelse under behørig hensyntagen til regulativer
(vandløbsflora og -fauna)
Forslag og muligheder på (lidt) længere sigt:
 Indsats mod tiltagende befæstelse/bebyggelse af arealer
 Arbejde mere opsøgende og målrettet med biologiske korridorer
 Facilitering / kampagner ift. at udbrede ovenstående emner til private grudejere









Målrettede indsatser for de naturtyper og arter, hvor Aabenraa Kommune har
særligt vigtige arealer (se rapport om naturkapital)
Vælge fyrtårnsprojekter, hvor kommunen går ”all ind” – fx Hostrup Sø og dens
opland som rent naturområde + ekstensiv kulturlandskab
Bedrive indsatsen i Natura 2000-områderne mere målrettet og opsøgende
Indarbejde biodiversitet i kommuneplan / planstrategi
Erhverve arealer eller agere ”partner” med henblik på fremme af biodiversitet
(fx gennem multifunktionel jordfordeling)
Udarbejde undervisningstilbud om biodiversitet, som gøres forpligtende for alle
kommunens daginstitutioner og skoler
Målrettet kortlægning af og planlægning for struktur i landskabet (småskove,
levende hegn mv.)
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