
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Skive Kommune 

 

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer 

Lisbeth Vestergaard Lauridsen 

vild@skivekommune.dk  

 

*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer med 
informationer, billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres kommune for 
VILD. 

Vildmedskiveegnen.dk  

 

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  

Skive Kommune er en kommune, hvor landbohavens sirlighed stadig for mange er 
idealet for en have – også selvom det måske er flere generationer siden den enkeltes 
familie var tilknyttet landbruget. Sandsynligvis vil der derfor være behov for en 
overgangsfase i de kommende år, hvor de grønne områder bevæger sig fra plejede og 
”ordentligt” udseende områder, hen imod ”vildt pæne” arealer med konstrueret natur, for 
så efter en årrække at blive mere og mere vilde. Over tid vil der ske en ændring i 
opfattelsen af hvad en pæn have dækker over, hvilket kan medføre, at flere og flere 
engagerer sig i at skabe vildere områder.  

På en række af Skive Kommunes egne arealer er indsatsen for en reel vild natur dog i 
gang.  

Vi er allerede godt i gang med flere forskellige projekter, som også vil engagere børn og 
unge i, hvordan de kan være med til at gøre en forskel og skabe mere biodiversitet og 
hvorfor det er vigtigt at passe på den vilde natur. Vi mener nemlig, at der 
grundlæggende er behov for, at kommende generationer vokser op med en 
nysgerrighed til og interesse for biodiversitet. Det vil påvirke deres dagligdags 
beslutninger i en retning, hvor de tager vare på biodiversiteten og vores vilde natur.  

 

 

mailto:vild@skivekommune.dk


*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi arbejder sammen 

I Skive Kommune arbejder vi med grøn handling i fællesskaber for en egn i balance = 
RENT LIV. Konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune er en god mulighed for at sætte 
mere fokus på de grønne handlinger, der er med til at øge biodiversiteten og skabe 
bedre forudsætninger for insekter, fugle- og dyreliv og for en øget variation af flora. 
Skive Kommune opfordrer alle borgere, grundejerforeninger, børnehaver, virksomheder, 
skoler m.m. til at bidrage med områder, hvor der bliver givet plads til det vilde. Fra 
kommunal side, vil vi arbejde med vild natur på en række af de kommunalt ejede arealer 
og vi vil understøtte udviklingen på Skiveegnen blandt andet ved at skabe vidensdeling 
via hjemmesiden vildmedskiveegnen.dk og oplysning på andre platforme.  

På Skiveegnen har vi igangsat en række projekter og indsatser, som dels er med til at 
skabe viden om vild natur og biodiversitet og dels skaber flere områder, hvor vild natur 
og biodiversitet er i fokus. En række af projekterne fremgår herunder. 

Naturpark Flyndersø og Sdr. Lem Vig 

Skive Kommune arbejder med en række tiltag, som sikrer den vilde natur, blandt andet 
pilotprojektet Naturpark Flyndersø og Sdr. Lem Vig. Projektområdet rummer store 
naturrigdomme med fjorden mod vest og enge, søer, heder, moser, skove og vandløb 
mod syd. Flyndersø er Danmarks største hedesø. Det er et artsrigt område, som Skive 
Kommune ønsker at passe på.   

Naturvenlig drift af byggegrunde 

Skive Kommune indgår aftaler om naturvenlig drift på kommunale bygge- og 
erhvervsgrunde, der ikke er udlejet til landbrugsformål. Den naturvenlige drift giver 
mulighed for bynære fristeder for planter, dyr og mennesker indtil den dag 
byggegrundene skal anvendes. 

Biodiversitet på Slagterigrunden 

Læringsambassaden, som er Skive Kommunes fælles skoletjeneste, har igangsat et 
stort Vild med Vilje projekt, hvor den gamle slagterigrund bliver sået til med vilde 
blomster af en stor gruppe børn. På den måde får vi gennem grøn handling i 
fællesskaber, forvandlet et område, der lå livløst hen, til et insektparadis, der er med til 
at skabe en egn i biodiversitetsmæssig balance. Projektet skydes i gang sidst i april, 
hvor kommunens børnehaver er inviteret til at komme og hjælpe med så-arbejdet. 
Tanken med dette forsøg er at vise, hvordan man kan skabe liv, på en ellers øde 
byggetomt, når den nu alligevel står der. De børnehaver, som kommer og hjælper med 
så-arbejdet, får en pose blomster med hjem, som de kan så i deres børnehave og skabe 
mere biodiversitet dér. Den gamle slagterigrund ligger centralt i Skive by og tiltaget er 
således medvirkende til at skabe mere bynær biodiversitet.  

Naturvidenskabsfestival 

I uge 39 afholdes Naturvidenskabsfestival i området omkring Elværket og tæt på 
slagterigrunden. Festivalen har biodiversitet som tema og det nye vilde område vil give 
mulighed for at gå på bi-, insekt-, blomster- og plantejagt i området.  



Biodiversitet i og omkring Elværket Skive 

I uge 39 bliver der i forbindelse med tre projekter fokus på biodiversiteten i og omkring 
Elværket Skive, der er Skiveegnens innovations- og iværksættermiljø.  

Der er etableret Elværkskvarterets eng med vilde blomster, Naturvidenskabsfestivallen 
med biodiversitetseksperimenter (nævnt ovenfor) og Green Innovation Week hvor 
elever og studerende kommer med innovative løsninger på 
virksomheder/organisationers grønne udfordringer. 

Rene strande 

I Skive Kommune engagerer vi os i at passe på naturen, så den kan være noget for os. 
Derfor arbejder vi også for at beskytte hav- og kystmiljøet og oplyse borgere og turister 
om livet langs kysten og i Limfjorden ud fra devisen, at det man kender til, ønsker man 
også at passe på. Her i 2020 er der således to lystbådehavne og fire strande, der har 
fået tildelt det Blå Flag.  

Både store og små er engagerede i at passe på naturen langs Skive Kommunes 199 
km. lange kyststrækning. Således arbejder Skive Kommune, foreninger, skoler og 
institutioner sammen, for at holde kysterne pæne og rene, så vi i fællesskab passer på 
fisk, fugle og dyreliv. I projektet er ansat en naturvejleder, som formidler viden om 
naturen til borgere og turister.  

BigBlue og biodiversitet 

Det store byudviklingsprojekt i Skive, Big Blue, sætter også fokus på biodiversitet, ved 
på forskellig vis at skabe mere natur i hjertet af Skive. Se eksempel her: 

https://bigblueskive.dk/bigblue-skives-projekter/projekterne/4-ophold-ved-aen-

overfor-sondercentret/ 

 

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 

• plante hjemmehørende træer og anlægge områder med konstruerede bede med 
hjemmehørende arter eller lade den vilde natur indføre sig selv, ved alle 
plejehjem, skoler og daginstitutioner. På den måde ville vi opnå synergieffekter i 
form af positive gevinster for både naturen og for os mennesker, hvor trivsel og 
sundhed vil blive positivt påvirket af at være så tæt på naturen. 

• gerne formidle hvordan borgerne m.m. kan understøtte udbredelsen af vild natur 
på Skiveegnen. Vi vil forandre tankegangen hos borgere m.m på Skiveegnen, 
så egnen på sigt bliver markant mere vild på permanent basis.  

 

Spørgsmål markeret med * SKAL udfyldes.  Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.  
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