Input fra naturaften
Marbæk Strandpark 10. juni 2021 kl. 17-20
Deltagere
23 inviterede fra foreninger og andre interessenter i Frederikssund Kommune

Top 3 – på tværs af emner
•
•
•

Tænk natur ind i planlægning, udbud og anlægsprojekter
Inddrag borgere og lodsejere, inden planer bliver lagt frem
Fokus på de truede arter

NATUROMRÅDER
Metoder
Kortlæg status for hele Frederikssund Kommune, så planlægningen tager udgangspunkt i
opdateret data.
Pas godt på de nuværende naturområder – gerne bedre
Gør en særlig indsats for at sikre de lokale truede arter
Udvælg nye projekter efter deres naturmæssige betydning
Samarbejde
Kommunen skal være tovholder og inddrage alle interessenter
Grønt Forum kan spille en mere fremtrædende rolle

BYNATUR OG BIODIVERSITET
Metoder
Lav Miyawaki skove i samarbejde med skoler
Genåbn rørlagte vandløb
Vild natur på kirkegårde og ved gadekær
Genbesøg lokalplaner og tænk natur ind
Vild natur på lavbundsområder
Vild natur ved anlæg af veje og cykelstier
Samarbejde
Dialog, dialog, dialog ☺
Erhvervsforening – om vild natur ved virksomheder
Grundejerforeninger, kolonihaveforeninger og sommerhusforeninger
Fællesprojekt med at samle og uddele frø

NATUROPLEVELSER
Metoder
Afsæt flere midler til pleje og formidling af natur
Skelnen mellem naturnatur og natur med faciliteter
Mere natur ind i byerne – alle byer
Samlet formidling af muligheder og oplevelser i naturen
Kombiløsninger: Klimasikring og rekreative områder
Samarbejde
Tæt samarbejde med private lodsejere
Tidlig dialog med alle interessenter
Frivillige hjælper med formidling
Samle aktører, der formidler over for børn og unge

VAND OG KYST
Metoder
Tænk klima- og naturløsninger sammen i byerne
Dræningsfrie zoner
Genskab rørlagte vandløb
Beskyttelsesindsats i fjorden sammen med nabokommuner
Samarbejde
Inddrag lodsejerne som de første
Inddrag lokale ildsjæle og foreninger, som MEGET GERNE vil bidrage med viden og arbejdskraft
Rådgivning til lodsejere om ansøgning af fondsmidler
Fælles projekter med lodsejere og foreninger kaster flere fondsmidler af sig.
Nationalparken vil gerne bringe parterne sammen
Foreninger deltager gerne i overvågning og dataindsamling

