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475 Stevns Skaber Liv - Biodiversitetsprojekt i Stevns
Kommune - Orientering
04.00.00-A00-1-21 – KriSchou
Resumé
Stevns Skaber Liv er et borgerinddragende biodiversitetsprojekt, hvor Stevns Kommune leder
an i ambition og handling om bedre biodiversitet.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller til PMT, at
1. tage biodiversitetsprojektet Stevns Skaber Liv til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Beskrivelse af sagen
Målsætning for projektet
Biodiversiteten lider i Danmark, og i verden generelt. Som kommune ønsker Stevns fortsat at
styrke biodiversiteten og skabe levesteder for flere insekter. Arbejdet med dette vil i udpræget
grad fokusere på eksisterende kommunale grønne arealer, og kommunen opfordrer alle i
kommunen til at bidrage. Kommunale og offentlige arealer, private haver, virksomheders
områder – disse og flere skal i spil for at nå længst muligt i skabelsen af mere liv på Stevns.
Alle biodiversitetsunderstøttende initiativer gælder og tæller med. Projektet er for alle som
ønsker at deltage.
Projektet er igangsat som led i budgetforliget for 2020, hvor forligspartierne ønskede at styrke
biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor blev naturpuljen
øget betragteligt i 2020 og ud i overslagsårene. Forberedelserne foregår i forvaltningen ultimo
2020/ primo 2021 og påbegyndes officielt den 15. april 2021.
./.

Projektet er retningsgivende for den fremtidige drift og tilgang til kommunens grønne arealer
og natur. Projektet rummer igangværende tiltag som fx bivenlig kommune og taler ind i den
eksisterende Naturpolitik for Stevns Kommune (vedhæftet), målsætninger for kommunens
ambitioner om mere natur samt kommende kommuneplan. Projektets hjemmeside er under
opbygning og lanceres den 15. april 2021. Følg med her https://stevns.dk/stevnsskaberliv.
Overordnede mål for projektet


Endnu bedre biodiversitet i Stevns Kommune.



Kultivere og understøtte den holdningsændring der skal til for at skabe mærkbare
biodiversitetsresultater.



Aktivere borgere og erhverv til at understøtte biodiversitet på Stevns.



Få udbredt kendskabet til Stevns som et sted, hvor man samarbejder om biodiversitet
og bæredygtighed.
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Konvertere kommunale, grønne arealer til biodiversitetsfremmende områder.

Logo (vedhæftet)
Markfirbenet er et spændende og flot dyr, vi er glade for holder til på Stevns. Markfirbenet er
centralt i logoet for ’Stevns skaber liv’ og er i projektet ambassadør og stemme for
biodiversiteten, som lider og er i tilbagegang.
Markfirbenet er en bilag 4 art, og er i tilbagegang. Det kan skyldes, at dens levesteder gror til.
Det er derfor essentielt at vedligeholde de tørre, lysåbne naturtyper.
Markfirbenet symboliserer en truet biodiversitet, som ikke er unik for Stevns men derimod
taler ind i en fælles national udfordring og indsats.
Kommunale arealer
Driftsplan for bedre biodiversitet i Stevns Kommune drift er under udarbejdelse.
Stevns Kommune omlægger arealer fra almindelig drift til biodiversitetsdrift. I skrivende stund
er foreløbige 16% af de kommunale grønne arealer udpeget til biodiversitetsfremmende drift,
og dette skift for foreløbigt 16% af arealerne sker inden for ét år.
Græsplæner
Vi har udpeget kommunale græsplæner over hele kommunen, som skal blive
biodiversitetsvenlige. Når vi udtager en græsplæne, så ”glemmer” vi den ikke. Vi klipper den
yderste kant ind til naboer og stier. Vi følger udviklingen på græsplænerne og bliver det kun til
tidsler, så slår vi græsset igen. Hvis det viser sig der ”kun” kommer græs, så slår vi det
muligvis én gang for at se, om der kommer noget mangfoldighed og spændende frem. Græs
og andet materiale bliver fjernet én gang om året.
Rabatter
Sikkerhed på veje og stier har højeste prioritet. Græsset i rabatterne kan godt være et oplagt
område, hvor der kan skabes mere liv. Vi vil slå græsset på nogle andre tidspunkter end
tidligere, og måske ikke lige så brede skår som vi plejer. På den måde fortsætter vi med at
skabe trafiksikkerhed, og samtidig drifter rabatterne på en måde, der i større udstrækning
tilgodeser biodiversitet.
Bede
Stevns Kommune vil over tid omlægge bede, så der kommer en længere blomstring til glæde
for både mennesker og insekter. Dette arbejde er omkostningstungt og vil blive tilpasset de
forskellige områder. Vej & Materielgård har fx i starten af 2021 anlagt et over 100 m2 store
bed i Krohaven i Rødvig.
Bedet har 12 forskellige stauder og mange løg, så man vil kunne opleve blomster over en
meget lang periode. I forbindelse med etableringen er der lagt 4-5 cm grus/småsten for dels at
skygge for ukrudt, der kommer nedefra dels for at reducere chancen for, at ukrudtsfrø kan
etablere sig i bedet.
Samarbejde
Samarbejde er afgørende for projektets succes. Derfor samarbejder Stevns Kommune med
Partnerprogrammet for Stevns Klint og Vild Med Vilje. Samarbejdet vil skabe rækkevidde i
projektet, og understøtte branding. Partnerprogrammet for Stevns Klint er en oplagt
samarbejdspartner i dette biodiversitetsprojekt. Momentum i turismeudvikling samt opførslen
af besøgscenter i Boesdal bidrager til Stevns som fremtidens bæredygtige turismedestination –
til gavn for både turister og os, der bor her. Partnerprogrammet arbejder i dette
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biodiversitetsprojekt med lokale aktører på Stevns, som vil gøre en fælles indsats for at skabe
mere vild natur og biodiversitet. Derudover deltager Stevns Kommune med projektet Stevns
Skaber Liv i Miljøministeriets konkurrence Danmarks VILDESTE Kommune, og Stevns
Kommune samarbejder internt på kryds og tværs i organisationen om at skabe mere liv på
Stevns.
Arrangementer
Projektet afholder løbende arrangementer for at inddrage borgere og understøtte
målsætningerne ovenfor. Samarbejdspartnere samt repræsentater fra Stevns Kommune som
projektleder, naturvejleder og udvalgsformanden for PMT vil være til stede.


23. maj (søndag) kl. 10-12 Solgårdsparken



27. maj (torsdag) kl. 15-17 Boesdal



05. juni (lørdag, Grundlovsdag) kl. 10-12 Strøby Kirkestien



10. juni (torsdag) kl. 15-17 Flagbanken



17. juni (torsdag) kl. 15-17 Hårlev Byskov

Programmet for hvert arrangement:


Velkomst, program for dagen og præsentation af Stevns Skaber Liv



Tale



Præsentation af aktiviteterne Bioblitz og Frøbomber



Aktiviteterne Bioblitz og Frøbomber



Samling ved området, resultater, videre dialog og afrunding

Kommunikation
Overordnet set produceres og samles simple budskaber, eksterne henvisninger til ’Tips og
Tricks’, videomateriale, case historier fra Danmark, arrangementskalender og kortmateriale i
et website, som bliver projektets primære kommunikationskanal.
Det tilsigtes at der laves egne korte videoklip fra biodiversitet hotspots, og at disse deles på
website og Facebook.
På forsiden af websitet ligger et ’live’ kort over biodiversitetsprojekter i kommunen, og som
flere og flere deltagere melder sig til projektet, vil kortet vise flere og flere arealer, og mere og
mere deltagelse og opbakning.
Viden om biodiversitet og partnernes indsatser kommunikeres internt i partnerprogrammet.
Dertil kommunikeres partnernes indsatser til lokale og ud i den øvrige offentlighed.
Kommunikationen har kontinuerligt et element af verdensarvens kernefortælling.
Politik for brug af logoer
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Logoerne i projektet (Stevns Skaber Liv, Stevns Kommune, Partnerprogrammet, Vild Med
Vilje) skal optræde sammen i det omfang det grafisk og meningsfuldt lader sig gøre.
Markfirbenet er projektets logo og fortæller historien om projektet. Dette logo er det visuelt
bærende. Genkendelig og tydelig. De tre organisationslogoer (samarbejdspartnerne) vises i
sort/hvid og illustrerer samarbejdet i projektet. Samarbejdet er en væsentlig styrke i
projektet, og de tre logoer skal sammen med projektets logo derfor optræde ens og sammen
så ofte som muligt.
Kampagneinitiativer


Folder/Flyer online og print. Sendes via e-boks med kort beskrivelsesbrev 1. maj.



Plakater produceres og fordeles i kommunens organisation (biblioteker, sportshaller
m.v.).



Beach flag, T-shirts og klistermærker med logo til arrangementer.



Tavler/Skilte på 20 biodiversitet hot spots.



Website Stevns Skaber Liv på https://stevns.dk/stevnsskaberliv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Skiltning på udvalgte biodiversitet hot spots samt arrangementafvikling og diverse
kommunikative tiltag dækkes af Naturpuljen, og forventes i 2021 ikke at overstige kr.
150.000.




Bilag
Logo for Stevns Skaber Liv
Naturpolitik for Stevns Kommune
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