Deltagelse i konkurrencen: ”Bedre hverdag – mere innovation”:
Forslaget til konkurrencen er lavet i samarbejde med kolleger i Naturgruppen i
afdelingen for Miljø, Vand og Natur

Titel:
Countdown 2010 for hele Brønderslev Kommune
Formål og beskrivelse:
Naturgruppen i afdelingen for Miljø, Vand og Natur ønsker at møde borgeren i kommunen og have
gode og fremadrettede oplevelser sammen.
Miljøministeren har opfordret landets kommuner til at underskrive Countdown 2010 erklæringen
(yderligere info: http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/BFA98785-F0B4-455A-A68CC9B882710D99/0/countdown.pdf).
Underskrivelse af erklæringen i den enkelte kommune skal bruges som løftestang til stoppe den
nedgang, som den biologiske mangfoldighed gennem mange år har gennemlevet. Underskriver
Brønderslev Kommune Countdown 2010 erklæringen forpligter kommunen sig samtidig til at
opstarte projekter, som vil sikre biodiversiteten i kommunen.
Naturgruppen vil indstille for Teknik- og Miljøudvalget, at Brønderslev Kommune skal skrive under
på dette forpligtende dokument.
Hvordan kommer budskabet ud til borgerne i Brønderslev Kommune og hvordan kan Naturgruppen
komme i en positiv dialog med borgerne?
Overvejelser:
Naturgruppen ønsker at bruge underskrivelsen af Countdown 2010 erklæringen til at give
kommunens borgere et større indblik i de store naturværdier kommunen indeholder og ikke mindst
give borgerne redskaber til hvordan lige netop de kan gøre en forskel i hverdagen, som forbedrer
levevilkårene for kommunens dyr og planter og som samtidig giver borgerne skønne
naturoplevelser.
Naturgruppen vil sammen med kommunens gymnasier, skoler og frivillige organisationer lave en
temadag som skal give oplevelser og viden omkring biodiversitet og kommunens smukke natur.
Tiltaget er godt fordi:
Temadagen vil blive en sjov og lærerig oplevelse for alle dem der ønsker at deltage og naturen vil
på længere sigt blive mere righoldig i kommunen.
Naturgruppen forventer at komme i dialog med borgerne og derved opbygge et fundament til
samarbejde i fremtiden.

Inddragelse i projektet og metoder til udvikling af temadagen omkring Countdown 2010:
På Det Grønne Råds møde d. 16/9 2009 holder Naturgruppen et oplæg omkring Countdown 2010
erklæringen, herunder at forvaltningen vil indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at de skal lægge op
til Byrådet at denne skal underskrive erklæringen for kommunen.
Naturgruppen vil også lægge op til afholdelse af en temadag, hvor hele kommunen har mulighed
for at deltage i arrangementer omhandlede biodiversitet i kommunens naturområder. Naturgruppen
vil opfordre de frivillige organisationer som er medlemmer i Det Grønne Råd til at deltage.
Forventningen er, at der nedsættes en arbejdsgruppe blandt Rådets medlemmer som vil arbejde
frem mod afholdelse af en temadag i maj-juni måned 2010.
Naturgruppen vil også tage kontakt til kommunens folkeskoler og gymnasier med henblik på et
samarbejde omkring afholdelse af en temadag omkring Countdown 2010. Naturgruppen vil gerne
undervise de biologihold, som er på højt niveau i gymnasierne. Tanken er så at gymnasieeleverne
skal ud og undervise folkeskoleklasserne omkring biodiversitet bagefter. Dette skal munde ud i
afholdelse af en temadag omkring biodiversitet, hvor de frivillige organisationer hjælper til med at
lave nogle sjove tilbud til folkeskolen, gymnasiet og de borgere som ønsker at deltage i
temadagen.
Temadagen kunne eksempelvis indeholde:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formidlingsture i skov, ved strand, så, å, eng -> interessante lokaliteter som gerne
må ligge tæt på en given skole.
Større klasser kan rydde gyvel, japansk syre, rynket rose i naturområder
Samle affald
Adopter et vandhul (DN)
Lave kasser til fugle, flagermus, sommerfugle, pindsvin osv. som hænges op
hjemme, på skolen eller i nærliggende naturområde.
Lave naturforbedrede tiltag på den enkelte skole
Hjælp en landmand med at plante træer eller andet.
”Skoven er din” aktiviteter
Pleje fredede områder i kommunen
Medarbejdere i Miljø, vand og natur fortæller om, hvordan de i deres arbejde laver
mere diversitet i kommunen
Undersøgelse af hvordan der kommer størst diversitet i vejrabatten
Løgfrø projekter
Osv.

Tids- og faseplan for projektet:
Et af kravene til et givent vinderprojekt på hjemmesiden er, at projektet kan afvikles inden 2010.
Projektet afsluttes først i 2010, men opstartes i midten af september 2009.
Organisering af projektet:
Projektet skal styres af naturgruppen og især af arbejdsgruppen som forventes nedsat på Det
Grønne Råds møde d. 16/9 2009.

Merværdien for brugere og ansatte:
Afdelingen for miljø, vand og natur vil få en bedre og tættere kontakt til borgerne i kommunen.
Borgerne vil få oplevelser i kommunens natur, og vil bidrage til mere biodiversitet i fremtiden i
kommunen.
Hvordan involveres offentligheden i projektet:
Gennem medierne og kommunens hjemmeside. Billederne og beskrivelser af diverse tiltag vil blive
lagt ud på kommunens hjemmeside.
Hvad skal pengene bruges til:
Pengene vil blive brugt i opstartsfasen til at lave reklame for projektet og evt. til indkøb af
materiale.

