Vi er

Statusrapport efter 1½ år
2020

Forord
Hvor meget natur kan der skabes i en kommune, hvis hele samfundet bakker op?
Det har Hjørring Kommune sat sig for at undersøge. I marts 2019 blev den første spade stukket i
jorden og “Naturkommunen blomstrer vildt” sat i gang. Hjørring Kommunes naturpolitik har siden
haft fokus på at skabe levesteder for sommerfugle og insekter i haver, parker, rabatter, marker og
erhvervsområder.
Vi har aktiveret så mange borgere, virksomheder, institutioner og landbrug som muligt. De har
deltaget med små og store projekter, mens kommunen har gået forrest og udlagt natur i rabatter,
parker og flere store marker. Målinger fra før projektets start og nu viser tydelige resultater.
Gennem det første 1,5 leveår er projektet blevet tæt fulgt af produktionsselskabet ImpactTV.
Det er blevet til tv-programmet “Giv os naturen tilbage”, der blev sendt i fire afsnit på DR1 i løbet
af september med bonderøven Frank Erichsen i spidsen.
Naturkommunen blomstrer stadig vildt, og projektet kører videre for fuld damp i hele kommunen.
Næste skridt på vejen er at få resten af Danmarks kommuner med!
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Vilde resultater
- opgjort 15. september 2020

De 413 deltagere har udlagt ca. 896.000 m2 natur. Det svarer til 90 hektar eller næsten 200
fodboldbaner. Derudover har de 12 udvalgte landmænd lovet at ville undersøge, om de kunne
udlægge 3 % af deres agerjord. Det svarer til 790.000 m2 (79 ha)
Hjørring Kommune har gået forrest og har udlagt 50 ha som natur, hvor der før var intensivt landbrug. Det drejer sig om tidligere marker ved Rubjerg Knude, Slettingen, Vester Thirup og ikke
mindst i Hjørring Bjerge.
Mange kilometer rabatter bliver slået, så man tager hensyn til blomster og insekter. Så alt i alt er
der blevet udlagt mindst 220 ha eller 2.200.000 m2.

Deltagere i alt

413

Estimeret areal

Villaer og parcelhuse

240

Villaer og Parcelhuse

M2
24.000

Landbrug eller landsteder

79

Landbrug eller landsteder

Institutioner, foreninger, skoler o.l.

42

Institutioner og skoler o.l.

Lejligheder

21

Lejligheder

Sommerhuse

20

Sommerhuse

10.000

Virksomheder

11

Virksomheder

220.000

I alt

896.000

600.000
42.000
100

Blandt de private har der været store projekter hos følgende:
Boligselskaberne: Nordjyllands boligselskab, Domea og BoVendia.
Hjørring Kaserne
Novo Nordisk & Affaldsselskab Vendsyssel Vest
Landsbyråd, grundejerforeninger og borgerforeninger i Vidstrup, Astrup, Tårs, Vrå, Nr. Lyngby
og Lønstrup

Vrensted landsbyråd
Formidling og involvering via: Facebookgrupper, hjemmeside, manualer, foldere til landbrug, Store Frøspredningsdag, ture, møder, radioindslag, avisartikler og meget mere.
På Facebooksiden ”Naturkommunen blomstrer vildt” er der
1503 følgere, og på gruppen for Naturkommunen blomstrer vildt er der 627 medlemmer, der er meget aktive med
opslag, hvor de deler erfaringer og oplevelser. Efter første
udsendelse steg tallet med næsten hundrede medlemmer
i løbet af få dage. I løbet af få dage kom der omkring 50 nye
deltagere, der har meldt sig til projektet.
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Økonomi
Projektet er gennemført uden ekstra omkostninger for kommunen. Projektet er støttet af
15. Juni Fonden, og de kommunale tiltag er tiltag, der alligevel skulle laves i forbindelse med
realisering af naturpolitikken. Mange af disse tiltag er rykket frem for at passe ind i tv-produktionen. Tiltagene og driften på de kommunale arealer har ikke været dyrere eller billigere end
sædvanligt.
Frank Erichsen og de tilkaldte eksperter (fx de vilde haveeksperter Lilli Gruwier og Katrine
Turner) er betalt af DR og produktionsselskabet. Det samme gælder nogle af de tiltag, som
kommunen ellers ikke ville have lavet – fx indkøb af vilde stauder til de haver, der har været
med i tv-optagelserne.
Undersøgelser af, om projektet har en effekt, er gennemført af Naturhistorisk
Museum, Aarhus Universitet med støtte fra 15. Juni Fonden.
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Her slår naturen rod
Kommunale projekter
Rabatter og vejkanter
Kommunen er i fuld gang med at ændre på den måde, vi slår græsset på langs kommunevejene.
Medarbejderne har været på et minikursus om planter og insektvenlig klipning, og der er lavet en
manual til naturvenlig klipning af vejkanter.
Om foråret bliver der kun klippet af sikkerhedshensyn. Dvs. for at sikre udsyn i sving og ved udkørsler o.l. samt for at sikre, at reflekser kan ses. Det er vigtigt at huske, at denne ene slåning skal
holde helt til september, hvor kommunen laver efterårsklipningen.
Vi har indført et nyt system med variabel slåning, hvor det bliver vurderet, om der de enkelte
steder kun kommer lave blomster, der ikke vokser op over reflekser i løbet af sommeren. Her
bliver klipperen løftet. Det vil typisk være steder, hvor der kun er engelskgræs, kællingetand,
rundbælg, gul kløver og andre nøjsomme små planter, der vokser i sandet jord. Desværre er de
fleste grøftekanter så næringsrige, at det kun er en lille andel, hvor dette kan lade sig gøre. Vi gør
med andre ord alt det, vi kan, for biodiversiteten uden at sætte trafiksikkerhed over styr.
Der er lavet en manual for klipning af rabatter om foråret. Ud fra denne vurderes det, hvor der
ikke skal klippes.
Rundkørslerne på Frederikshavnsvej er sået med tre forskellige frøblandinger. Den vestligste
er sået med ”kystnær blanding” fra frøfirmaet Nykilde, og efter to år er det den, der ser bedst
ud og har flest forskellige blomster der er gode ift. insekter. Rundkørslerne bliver fremover
klippet to gange om året. En gang om sommeren og en gang sidst på efteråret. Hele vinteren
og foråret vil de stå med lavt græs.
Udvalgte helleanlæg med meget engelskgræs klippes kun om efteråret - bl.a. ved Åbyen og
Vellingshøj.
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Udvalgte rabatter i byerne klippes fremover kun to gange om året. På de udvalgte steder er
der masser af vilde blomster i græsset, som blot ikke har fået lov til at blomstre. Med den nye
drift sikres en lav vegetation med mange blomster. Det sker bl.a. langs Oremosevej, Odinsvej
og Ulvegravene.
Græsarealer ved HTC Hirtshals klippes først om efteråret. Her er der mange vilde
blomster i græsset.
Forskellige frøblandinger udsået i rabatten ved Marktoften. Nogle af områderne
er blevet ret høje i løbet af sommeren. Fremover sikres en drift, så der sikres
et mere ensartet udtryk med gode oversigtsforhold. Der har været enkelte
meget kritiske røster og flere positive. Der er løbende dialog med de to
grundejerforeninger om driften.
Vejdirektoratet (VD) har plantet vilde lokale stauder på vejskråning mellem
Horne og Hirtshals. Det skete i samarbejde med Horne Skole. Projektet er betalt af VD.
Vejdirektoratet laver rundkørsel med gule og blå blomster
i Sindal – samme farve som byvåbnet. Det er sket i samarbejde med By- og landskabsplejeudvalget. VD har
betalt etableringen.
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Legepladser, parker og grønne
arealer omkring kommunale bygninger
Udvalgte parker har fået lov til at blomstre vildt
Thirup Park: Der er udsået blomster på både den 10 meter og den 15 meter høje
bakke. Rødkløver og kællingetand blomstrer nu over det hele og har lokket
mange blåfugle til området.
Legepladsen på hjørnet af Torsvej & Heimdalsvej: Et væld af vilde planter,
der får lov til at blomstre. Der laves høslæt om efteråret.
Folkeparken: De laves en klipning om efteråret. I løbet af sommeren er området gult af ranunkler (smørblomster).
Bejts Vænge: Der laves naturpleje med varieret høslæt for at udpine arealet og fremme blomsterplanter.
Femhøje: Der klippes kun to gange om året, så arealet kan blomstre.
Skt. Knuds Kilde: En forhenværende plæne med pinseliljer har gennem
de seneste år fået lov til at udvikle sig til en artsrig mose.
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Landbruget
En kampagne med landbruget (LandboNord og Jægerforbundet), der går ud på at udlægge 3
% af agerjorden som natur og samtidig kunne få landbrugsstøtte. Det passer nogenlunde med
de arealer, hvor det ikke kan betale sig at dyrke jorden som fx spidse hjørner eller meget små
isolerede marker.
Hjørring Kommunes totale areal er 930 km2 = 93.000 ha. Agerjord udgør ca. 64 % = 60.000 ha.
Hvis alle landbrug ville udlægge 3 % af deres marker, ville der blive skabt 1800 ha ny natur.
Det svarer til et areal lidt større end Saltholm, lidt mindre end Fur eller på størrelse med Hjørring By.

Figur. Tegning fra folderen, der viser de forskellige muligheder for at lave natur og beholde støtten.

Der er trykt en folder, der beskriver, hvordan man rent praktisk udlægger marker til natur. Der
er beskrevet, hvilke støtteordninger man skal vælge og hvilke arealer, der giver bedst mening
ift. at skabe god ny natur. Der er lavet aftaler med LandboNord, Jægerforbundet og Team
Miljø, der tager folderne med ud til landbruget.
Tolv store landbrug deltager i et pilotprojekt, hvor de skal undersøge, hvor meget agerjord,
som de kan udlægge. Der skal laves rapporter om naturindhold på deres arealer og forslag
til de bedste steder, hvor markerne kan udlægges til natur. Der er lavet fire rapporter om den
eksisterende natur på arealerne.
Udover de tolv har over 70 landbrug tilmeldt sig med større eller mindre projekter. Det er alt
fra etablering af blomsterstriber til etablering af natur på store arealer eller skovrejsning.
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Større kommunale projekter
Store Frøspredningsdag
I samarbejde med skoleforvaltningen blev der lavet en event i august 2019, hvor skoleelever
fra hele kommunen deltog i projektet. Over 900 skoleelever samlede og spredte frø i Hirtshals,
Horne, Tornby, Løkken, Hjørring, Sindal, Tårs og Vrå i august 2019. Frøene blev samlet ind i naturområder tæt ved hver enkelt skole og blev spredt ud i områder, der var klargjort til udspredning.
Flere skoler brugte dagen til opstart af et længere forløb omkring vilde blomster og insekter. Fx
har Bagterpskolen lavet et undervisningsforløb, som kan bruges til inspiration for andre skoler.
I Hjørring Bjerge var der samlet over 300 elever, som spredte frø på de tidligere marker neden
for Bellevue.

Nørlev Strandvej
Her er 7½ ha privat mark udlagt som
natur med støtte fra Den Danske
Naturfond. Arealet blev dybdepløjet
for at få sandet jord op til overfladen.
Der er flyttet græstørv, og skoleelever har udsået frø fra de omkringliggende naturområder. Efter to år
blomster arealet vildt, og der er observeret flere sjældne sommerfugle, bl.a. kommabredpande, som er
uddød i Østdanmark. Biolog Arne
Kiis laver frivillig undersøgelse af vilde bier og andre insekter i små fælder. Kommunen undersøger planter
og sommerfugle hvert år sidst i juli.

Hjørring Bjerge: I alt 22 ha
konverteres til natur
Skolebørn har hjulpet med spredning af frø. Afslutningen på det første år blev afholdt her, hvor
Miljøminister Lea Wermelin holdt tale og sprængte 40 sitkagraner i luften for at skabe levesteder
til insekter, der lever i udgåede træer. Begivenheden fik fin dækning af landsdækkende medier, bl.a.
TV Avisen. Der er lavet en helhedsplan for driften.

Mark bag Fyrvejsplantagen
Denne kommunale mark ligger lige øst for Rubjerg Knude. Her er 10 ha udlagt som natur. Kommunen får fremover selv støtten hjem og mister ikke penge på udlægningen. Her er der lavet en
transplantation af græstørv fra eksisterende natur, hvorved der er skabt nye levesteder for den
sjældne engblåfugl. Derudover er der lavet en fugtig lavning længst mod øst med støtte fra 15.
Juni Fonden.
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Slettingen
Pløjning og spredning af hø med frø på
mark ved Slettingen ifm. fleresommerfugle.dk, der har givet midler til projektet. Det er et område på i alt 9 ha, hvor
planter og insekter undersøges fremover.

Vrå nye skole
Legepladsen bliver naturen omkring skolen.
Plantning af træer og buske og etablering af
bakker og søer. Undersøgelse af forskellige
træarters skygger. Var med i Store Frøspredningsdag.

Trappen i Hirtshals
Kunstværk, hvor en vigtig del er vilde blomster fra klitterne omkring Hirtshals som fx
blodrød storkenæb.

Den svenske Sømandskirke i Hirtshals
Plantning af vilde blomster fra klitterne omkring Hirtshals.

Vrensted Skole – medborgerhus
Plantning af buske og stauder samt udsåning af frø fra vilde
plantearter.

Blomsterkummer med vilde blomster
I Hirtshals er der lavet blomsterkummer med vilde blomster
fra området. Disse planter kan klare vejret i Hirtshals og er
vigtige for sommerfugle og andre insekter i området.
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Produktion af vilde
stauder og frø
Hjørring Kommune har fået frøfirmaet Nykilde til at lave den optimale frøblanding ift. sommerfugle og andre insekter, der lever af nektar.
Blandingen består af hjemmehørende danske planter, som er produceret i Danmark. Om to år vil
det også være muligt at få frø fra lokale planter, hvor frøene er indsamlet i kommunen.
Naturkommuneblandingen kan bestilles fra nykilde.dk, hvis man bestiller et kilo eller mere. Blandingen koster 1.900 kr. / kg.
Hvis man kun skal have få gram, har vi lavet en aftale med AVV, så man kan købe små portioner
i genbrugsbutikken.
Frøene skal sås fra juli til oktober og blomstrer næste sommer eller sommeren efter. De kan
også sås om foråret, men de er tilpasset til at smide frøene i efteråret. Når frøene først er sået,
vil planterne komme igen år efter år og lokke sommerfugle og vilde bier til haven. Frøene skal
sås i mager jord og i fuld sol. Hvis de skal sås i plænen, skal man enten fjerne græstørvene eller
sprede et ca. 20 cm tykt lag bakkesand ud over græsset, før man sår.

Andre tiltag med frø og planter
Produktion af vilde lokale stauder i drivhusene i Horne Gartneri. Der er produceret ca. 1000
stauder. De er brugt af COOP, P&U og Vejdirektoratet.
Samarbejde med COOP – crowdfunding – salg af lokale vilde stauder. De 24, der har valgt en
”reward” i form af stauder, har kunnet hente dem hos brugsen i Tornby. Der blev samlet 32.000
kr. ind igennem crowdfundingen.
Samlekort med spændende insekter. Design og udvikling sammen med Natur- og kulturformidleruddannelsen. Projektet udsættes til næste år i april/maj.
15. Juni Fonden har støttet en produktion af lokale frø og stauder de næste år.

Naturkommuneblandingen
består af kællingetand, liden skjaller, blåhat, almindelig gyldenris,
lancetvejbred, rødkløver, rødknæ,
harekløver, rundbælg, gul snerre,
liden klokke og engelskgræs.
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Sig det videre
Der er lavet en udførlig manual til natur i haven. Her kan man trin for trin få at vide, hvordan
man kan lave mere natur i sin have. Hvordan får man en blomstrende græsplæne? Hvilke
stauder er gode for insekter? Hvordan sår man vilde blomster? Og meget mere. Manualen
blev givet til alle, der tilmeldte sig, og kan frit hentes på bibliotekerne i Hjørring Kommune.
Skilte til alle, der deltager. Der er både A5 skilte, der kan hentes på bibliotekerne, som en del
af velkomstpakken og specialdesignede A3 og A2 skilte, som vi har givet til større projekter (fx
Bagterpskolen, Greenway, Hjørring Kaserne, boligforeningerne m.m.). Støttet med midler fra
15. Juni fonden.
Der har jævnligt været udsendt nyhedsbreve til alle de tilmeldte. Her stod beskrevet status for
projektet og relevante nyheder og kommende begivenheder.
Der arbejdes på at lave et opslag om ugen på den officielle Facebookside for projektet
facebook.com/naturkommunen I corona-perioden blev der lavet flere, da vi ikke kunne mødes med borgerne. Det er især videoer, hvor tovholderne eller deltagere fortæller, hvordan
man kan etablere vild natur eller hvilke oplevelser, man kan få.
Opstartsmøde på spejdergården Højvælde med info fra Søren Smalbro, Frank Erichsen og
tovholderne. 350 deltagere.
Landlyst Plantecenter har i samarbejde med Laus og Dorte etableret en informationsstand
i plantecenteret, hvor man samler nektarrige og insektvenlige planter. Der bliver salg af ”Naturhaven” og andre gode bøger som Dave Goulsons ”Den kriblende have”.
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Frøposer og infohæfter til alle kommunens 0. kl. skolebørn ved
skolestart.
P4, P1 og Radio4 har lavet flere radioindslag om Naturkommunen.
Samarbejde med Lars Høj fra Nordjyske.
Tips fra Frank Erichsen til en vildere have. Fin artikel i Vendelboposten i starten af juni.
Bøger om natur i haven. Vi samarbejder bl.a. med Katrine
Turner og Lilli Gruwier, der har skrevet en naturhavebog.
Åben have hos Lise og Kenneth med live-streaming.
Altankasse-event med borgere i Domeas lejligheder på
Nordbovej.
For frivillighedspuljen er der indkøbt et naturplejesæt med
hø-leer og river, som private kan låne.
DR Viden har lavet gratis undervisningsmateriale til flere klassetrin med afsæt i viden, erfaring og aktiviteter
i Hjørring.
Projektet Naturkommunen Blomstrer Vildt er brugt som case i
en innovationsworkshop på UCN for studerende på
Offentlig administration og Natur- og kulturformidling.
Diverse oplæg om projektet, fx for
borgerforeninger og boligselskabsbestyrelser.
Besøg hos diverse
projektdeltagere, som har ønsket sparring om, hvordan de
kan øge biodiversiteten
på deres areal (foretaget af projektlederne
og naturmedarbejdere
fra Team Natur).
Der afholdes efterår 2020 en
dag, hvor kommunens erfaringer med projektet formidles til
andre kommuner.
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Tallene taler for sig selv
Både hvad sommerfugle, bier og svirrefluer angår, ses i projektområderne en voldsom fremgang fra 2019 til 2020. Sommerfuglenes antal er næsten firedoblet, bierne er mere end fordoblet, og for svirrefluernes vedkommende ses en tidobling. Der er næppe nogen tvivl om, at tiltag
med vilde blomster tiltrækker store mængder af de insekter, som er i tilbagegang. Optællinger
fra Rubjerg Knudes naturarealer i 2019 og 2020 viser til gengæld ingen fremgang - måske snarere tværtimod. Dette afspejler, at 2020 ubetinget har været et rædselsår for insekterne. Det er
med til at sætte en endnu tydeligere streg under, at projektets tiltag tilsyneladende har gjort en
stor forskel.

Der er undersøgt 6 forskellige parcelhushaver, to for
skellige erhvervsområder (Novo Nordisk og Hjørring
Kaserne) og tre marker, der er udlagt som natur (en
ved Rubjerg Knude, en ved Skallerup Indlandsklitter
og en i Hjørring Bjerge). Alle steder er der sket en vold
som fremgang i både antal insekter og antal af arter.
Undersøgelsen er foretaget med standardiserede metoder med fangstbakker og transektundersøgelser.
Undersøgelser viser altså med al tydelighed, at der
kan skabes bedre levesteder for sommerfugle og andre insekter på bare et år både i byer og på landet, hvis
man laver de rigtige tiltag.
Det har især gavnet de mere almindelige insekter,
men der er også skabt levesteder til sjældne arter som
klokkehumle midt inde i Hjørring by.

Naturhistorisk Museum
har lavet en afsluttende
rapport med resultaterne.
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Private græsgange
Der er 413 tilmeldte den 15.09.2020.
Hjørring Kaserne: Vildt mange blomster (bl.a. den sjældne bakkenellike) og sommerfugle (blåfugle og ildfugle). Varieret drift. Høslæt, hvor det afklippede samles op.
Greenway, Tolne: Mange vilde blomster på arealerne, godt med sommerfugle.
Virksomhederne langs Ringvejen: Fem var med fra starten. Dårbak og Hjørring Dækcenter er
stadig med.
BoVendia og Nordjyllands boligselskab har mange ting i gang i Hjørring, Hirtshals og Sindal.
Domea: beplantning af altankasser og udplantning af vilde stauder ud mod vejen. Planer om
mindsket slåning på de fleste af deres arealer.
Bistrupkirken: Frøblanding. Vilde planter i plænen.
Nr. Lyngby: To store søer er etableret. Vilde blomster sås ude på markerne og langs stierne på
volden.
Skagen Landevej: Blomsterstriber.
Kolonihaven Eriksminde.
Nordsømuseet og forskerparker: Vilde blomster mellem bygningerne (mange sjældne).
Fuglsig Gård (gammel hovedgård): Ældgamle bøge, fine enge hvor skovrejsning er fejlet.
Sommerhusgrundejerforeninger i Tversted og Kjul har lavet naturpleje (høslæt + rydning af
nåletræer).
Hjørring Varmeforsyning (udsåning af vilde blomster).
Naturpleje Kildeengen (Skt. Knuds Kilde i Hjørring) to gange årligt foretaget af en
borgergruppe.
Æblelund i Vidstrup med vilde blomster mellem træerne.
Gruppe i Tårs.
Blomsterstriber i Astrup sammen med skolebørn.
AVV – fantastisk bakkelandskab. Træer, buske vilde frø.
Novo Nordisk: Stort område, hvor græstørv er pillet op, og der er sået frø.
Regionshospital Nordjylland – Hjørring: Gartnerne er gået i gang med nogle ”vilde tiltag”.
Plantning af insektvenlige buske og træer omkring Bispetorvet (Føtex, Elgiganten og Harald
Nyborg).
Kornets Hus laver marker med markblomster (hør, kornblomst, klinte og kløver).
Grundejerforeningen Hjørring Erhvervspark vil lave store områder med blomster.
4H – efter ombygning er der planlagt mindsket slåning og andre tiltag.
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Rapport udarbejdet 20.10.2020
Af Laus Gro-Nielsen,
Dorte Reinholdt og Karin Krogstrup

