NATURKAMPAGNEN

DET GODE
LEVESTED
I samarbejde med en følgegruppe af naturinteresserede borgere
er der i forbindelse med helhedsplanen udviklet en naturkampagne, der under titlen ”Det Gode Levested” har til formål at igangsætte en række initiativer og aktiviteter til fordel for en mere vild
og mangfoldig bynatur.
”Det gode levested” er baseret på en holdning om, at alle københavnere med fordel kan inkluderes og tage aktiv del i udviklingen af mosens biodiversitet. Forskning viser, at mennesker som deltager i naturprojekter kan opnå, øget velvære, og at naturoplevelserne kan være
med til at mindske negative følelser og følelsen af ensomhed. Det er
således kampagnens grundidé, at københavnerne kommer til at trives
ved at samarbejde om at gøre en forskel for naturens mange plante- og
dyrearter.
Målet er at gøre Utterslev Mose til et endnu bedre sted at opholde
sig og leve for både borgere, dyr og planter. Med udgangspunkt i 20
særligt udvalgte dyrearter, som lever i mosen, inviterer kampagnen
således til et bredt samarbejde mellem naboer, naturentusiaster, kommunale driftsmedarbejdere, skoler og andre aktører i lokalområdet om
at udbrede kendskabet til arterne og deres levesteder. På den måde kan
københavnerne i fællesskab gøre en mærkbar indsats for at fremme
arternes overlevelse og fremme forholdene for deres levesteder i mosen.
Kampagnen skal styrke og udvide rammerne omkring de naturbeskyttende aktiviteter i Utterslev Mose og samtidig generere en bred interesse i at deltage. Jo flere borgere og medarbejdere i driften, der er
fascineret af mosens natur og dyrearter, jo større engagement vil de
lægge i at lære, hvad de kan gøre for at beskytte og forbedre arternes

Det er kampagnens lokale partnere, der primært står for arrangementerne og deler viden og ideer og danner netværk med flere.
Det betyder, at kampagnen bliver rodfæstet i lokalmiljøet, hvorved
initiativerne har bedst mulige chancer for at fortsætte længe efter
kampagneperioden er slut.
ØKONOMI
Helhedsplanen lægger op til at ansøge om en løntilskudsstilling
hos Friluftsrådet til en naturvejleder, der i en 3-årig periode gennemfører naturkampagnen ”Det Gode Levested”. I en sådan konstellation skal forvaltningen finansiere halvdelen af lønudgifterne
svarende til 900.000 kr. fordelt over tre år. Socialforvaltningen har
vist interesse for at være med til at finansiere ansættelsen af en naturvejleder til projektet.
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Seks af kampagnes ialt 20 arter. Fra oven: Nældesilke, Det
hvide W, Svovlporesvamp, Snog, Pindsvin, Stor Flagspætte

