
Indsatser Bem. 2020 2021+

Temaside om biodiversitet på hjemmesiden Samlet inspiration til alle - samt budskaber om hvad kommunen gør. I L

Formidling til og samarbejde med 

erhvervslivet/landbruget om muligheder

Formidling vedr. ret til genopdyrkning mm. via eksisterende råd/kanaler og 

eksempler fra foregangsvirksomheder som Energinet og Ørsted - samt målrettet 

dialog med landbruget om muligheder for øget biodiversitet I L

Vild med vilje i private haver Temadag i Det grønne Rum og folder om indsatser der fremmer biodiversiteten i 

private haver og til grundejerforeninger. I L

Understøtte foreningers kampagner til fremme af 

biodiversiteten

F.eks.  Arter7000(artsambassadør) mm.

Gennemgang af beskyttede naturarealer (NBL §3) Når naturarealerne er gennemgået revurderes Naturkvalitetsplanen

Kortlægning af truede arter "Skrivebordsøvelse" mhp. overblik, der giver merværdi irt. myndighedsarbejde og 

fokuseret naturpleje. I

Nye naturplejeaftaler med private lodsejere F.eks. hegning af private naturarealer mhp. afgræsning/naturpleje

Naturpark Lillebælt Bredt tværkommunalt samarbejde med lodsejere og erhvervsdrivende om 

formidling, bevarelse og forbedring af naturværdier, herunder biodiversitet.

Forvaltningsplan for skovene Indeholder flere biodiversitetsfremmende tiltag

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Mindsker udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo i kommunen

Øvrige indsatser på kommunale arealer:

 - Pesticidfrie og naturvenlige kommunale arealer Opfølgning/sikring ift forpagtningsaftaler mm . Med udgangspunkt i de af byrådet 

(2016) vedtagne "Overordnede principper for driften af kommunale arealer mv." - 

samt fokus på vilkår om drift efter "økologiske principper"

 - Naturvenlige  naturarealer Lysåbne naturarealer (bortforpagtede naturarealer og græsarealer under egen drift) 

gennemgåes mhp. implementering af drift der øger biodiversiteten
I L

 - Bevaring af kommunale levende hegn Fokus på bevaring af levende hegn og fremme af diversitet/landskabelige hensyn på 

kommunalt ejede landbrugsarealer I L

 - Forøgelse af naturværdien på landbrugsarealer På udvalgte kommunale landbrugsarealer fokuseres på "at lade stå til" eller 

naturpleje - med udgangspunkt i en genopdyrkningsret; således at arealerne ved salg 

kan bebygges mm. I L

 - Blomsterbræmmer Drift af strækninger med blomsterbræmmer (pt. på delstrækninger langs Treldevej og 

Egeskovvej)

 - Biodiversitet i byerne Sikre og fremme biodiversiteten i bybilledet - herunder bevaring af gamle/døde 

træer, hvor de ikke udgør en risiko. Og generelt fokus på at fremme træer og deres 

levevilkår.

 - Pilotprojekt infranatur "Vejkantsprojekt" hvor udvalgte vejrabatstrækninger og parkområder udpeges til 

ekstensiv drift med henblik på inspiration og afklaring om arbejdsprocesserne kan 

overføres til øvrige 400 km vejrabatter og grønne områder.  Projektet er første skridt 

i retningen af at der er noteret følgende i budgetforliget 2020: ”Der udarbejdes en 

vedligeholdelsesplan for vejrabatter, grøftekanter og andre grønne områder i 

Fredericia med fokus på biodiversitet. Planen udarbejdes inden for udvalgets egen 

ramme.” Se bilag 2.

I (I)

 - Udbredelse af pilotprojektet Afledt af ovenstående pilotprojekt udbredes indsatserne på de øvrige kommunale 

arealer; herunder langs boldbaner, skoler mm. (I)

 - Anlægsprojekter Fremme af biodiversiteten ifm nyanlæg (cykelstier, klimatilpasningsprojekter, 

vandløbsprojekter mm). Pt. fokus på cykelstien langs Kolding Landevej

"L": Løbende fokus/indsats

"I": Ekstraordinær indsats
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