
Projektgruppemøde i Vild med Tårup 

Dato: onsdag den 26. maj 2021 
Tid: kl. 19 – 21.30 
Sted: Tårup Byvej 4 
Deltagere: Stine Laybourn, Arne Nielsen, Arne Roymondt Buhrkall, Steen Jensen og Pernille Albertus  
 
1: Referat fra sidste møde blev godkendt. 
 
2: Udarbejdelse af langsigtet strategi - brainstorm 

• Hvordan får vi en holdningsændring? Bolius temanr m. vilde haver og problematikken omkring 
holdninger. Lær at nyde tingene på naturens præmisser. Kan artikler hjælpe med at påvirke 
gennem at spejle sig i andres oplevelser? 

• Foredrag på fællesarealer med Morten DD (9000 kr) 
• Hvordan holder man motivationen oppe? 

o Gør det cool at være vild – Tårup kan brand'e sig som vild og frodig 
o Familieudflugt/-aktivitet, forbinder klokkefrøer med Tårup (man plejede at køre til Tårup 

for at opleve klokkefrøer) 
o Blomsterstriber ifm landbrugsarealer kan øge tolerancen overfor nogle af de gener 

landbruget medfører (trafik, jord på vejene, lugt) 
o Øget biodiversitet giver bedre naturoplevelser og kan motivere 
o Faglig sparring, motiverende at snakke med folk, der ved noget om det, støtte hinanden 
o Hvordan indgyder man mod i folk? 
o Kan ros motivere? Opmuntre de små tiltag? 

• Hvordan fastholder man interessen?  
o Byg videre på de første tiltag med beplantning på fællesarealer f.eks. træstammer, 

kvasbunker, stenbunker med skilte på til vidensformidling/forklaring 
 QR-kode der linker til portalen – billede, video, tekst 

• Hvordan belønner man den der går med på idéen, belønning fremmer motivation 
• Forslag om foredrag af forfatterne til bogen "Landmanden som naturforvalter" (Anne Erland 

Eskildsen og Heidi Buur Holbeck). Foredragsforeningen er positivt indstillet. 
• Fremvisning af haver med vilde islæt 
• Artsbingo til flere målgrupper 
• Indmelde flora og fauna i vores eget system 
• Oplysning hjælper med at ændre holdninger 
• Forklare, at det ikke er enten eller, at en lille indsats er okay og at man godt kan ha' både 

græsplæne og vilde elementer 
• Fælles frivillige projekter gi'r ejerskabsfølelse 

Opfølgning på næste møde: sortere og kategorisere ift målsætninger og konkretisere hvad vi gør 
 
3: Etablering af vilde bede på fællesarealerne Under Egen. 

• Gruset lagt i for tykt et lag, minigraver blander og så fræses der bagefter 
• Tilsåning: ons d. 9/6 efter kl. 17 (ca 1 times arbejde) 

 
4: Lokalskilt. 
Forslag: Magnetskilt til postkassen kan uddeles såfremt man kan dokumentere vilde tiltag på egen matrikel. 
Steen undersøger priser hos Majbritt.  



 
5: Deltagelse i Petanquebaneindvielsen 20/6. 
Stine og Pernille mødes inden for at gennemgå vores oplæg. 
 
6: Eventuelt 
 
7: Næste møde 
Onsdag den 30. juni hos Arne N. i Brandgaden 11 


