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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Esbjerg Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Mikkel Frederiksen, MIFRE@esbjerg.dk, 76165146 

Jeres VILDE projektside: 
https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/natur/danmarks-vildeste-kommune 

Finaleprojektets titel/overskrift: 

Vilde Esbjerg 
 
Kort beskrivelse af projektet:  

Vi arbejder for at indarbejde fremme af biodiversitet i vores daglige arbejde. Biodiversitet 
bør være en naturlige del af driften af vores i kommune, vores planlægning og de 
projekter vi gennemfører. Vi vil også arbejde for at få biodiversiteten ind på de private 
ejendomme. Der skal også være plads til de organismer og levesteder, som ikke er 
beskyttede af lovgivning. 

Projektet er tiltænkt borgerne i Esbjerg kommune og alle ansatte i den kommunale 
forvaltning, som i hverdagen arbejder med projekter i byerne og det åbne land.  

I forbindelse med Danmarks vildeste kommune har vi: 

 I samarbejde med Danmarks naturfredningsforening vil Esbjerg kommune plante 
blomstrende buske flere steder i kommunen. I stil med blomsterstriberne vil 
buskenes blomster og frugter tilbyde føde til insekter og fuglelivet. Når buskene 
bliver større, kan de give redepladser og skjulesteder for dyr og fugle. Der vil blive 
indkøbt planter for 75.000 kr. til dette projekt. 
 

 Igennem de senere år har Esbjerg kommune tilsået flere større arealer med vilde 
urter. Alene i 2021 er der udsået ca. 10.000 meter bånd af blomster på 30 lokaliteter 
rundt omkring i kommunen, langs veje, stier og parker. Såningen er sket i 
samarbejde med Danmarks naturfredningsforening, Esbjerg. 

 

 Esbjerg kommune har i samarbejde med Danmarks naturfredningsforening udpeget 
fire evighedstræer på kommunens ejendomme. Træerne er dermed udvalgt til at stå 
urørt, selv efter at de engang er gået ud. De gamle træer tilbyder føde og levesteder 
til et bredt udvalg af dyr, planter og svampe. Efter de er gået ud, fortsætter de med 
at give næring og føde. 

 

 Esbjerg kommune tilbyder gratis naturvejledning til kommunens skoler og 
institutioner. Dette er en vigtig del af indsatsen for at fremme biodiversiteten i 
kommunen, da det styrker forståelsen for naturen og lysten til selv at gøre noget for 
det vilde plante- og dyreliv i egne haver. 
 

 MYRTHUE og Vej & Park har igangsat et forsøgsprojekt med Vitaskolen om 
biodiversitet og registrering af arter. Der er udpeget tre forsøgsområder, hvor 
skolens 8. og 9. klasser laver forsøg med plantning, såning osv. og følger 
udviklingen af biodiversitet. Hvis projektet bliver en succes, kan det evt. udvides som 
tilbud til alle skoler i kommunen. 
 

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
Vi arbejder for at indarbejde fremme af biodiversitet i vores daglige arbejde. Biodiversitet bør 

mailto:MIFRE@esbjerg.dk


være en naturlige del af driften af vores i kommune, vores planlægning og de projekter vi 
gennemfører. Vi vil også arbejde for at få biodiversiteten ind på de private ejendomme. Der 
skal også være plads til de organismer og levesteder, som ikke er beskyttede af lovgivning. 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 

 Nytænkende:  
Vi arbejder aktivt med at passe på naturværdier i vores daglige arbejde. Ikke bare den 
beskyttede natur, men også al den natur som findes uden for beskyttede og fredede 
arealer, i vores parker, langs veje, i byerne og i det åbne land. Vi har i dag en bredere 
opfattelse af hvor biodiversiteten kan høre hjemme.  
 

 Engagerende: 
Vores arbejde med biodiversitet gør biodiversiteten mere synlig for alle. Det skaber 
nysgerrighed på natur og motivation til at fortsætte med at skabe bedre vilkår for vilde 
dyr og planter.  
 

 Vedvarende: 
Vi har fået øjnene op for fordelene med at arbejde med biodiversitet og vil fortsætte 
vores indsats for at løfte biodiversiteten i kommunen i fremtiden. 
 

 Stort: 
Esbjerg Kommunes arbejde med biodiversitet omfatter forvaltningen af alle arealer, som 
vi varetager driften af.  
 

 Intelligent:  
Arbejdet med biodiversitet giver naturoplevelser og større trivsel. Samtidig kan der 
spares penge på driften af grønne områder og skabes levesteder for de vilde planter og 
dyr, som vi deler kommunen med. Det mener vi er intelligent.  
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
Konkurrencen har åbnet op for dialog med borgerne omkring biodiversitet. Mange har 
ønsket at samarbejde med kommunen om at skabe mere vilde grønne områder og der er et 
reelt ønske om at hjælpe de vilde dyr og planter. Desuden har fokus på projektet skabet en 
bedre dialog og mere målrettet indsats for biodiversiteten internt i kommunen. Biodiversitet 
indtænkes i dag i flere projekter og driften af vores grønne områder, mere end nogensinde 
tidligere.  
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
Det er ofte billigt eller gratis at tage hensyn til biodiversiteten i forskellige projekter, og i den 
daglige drift. Ofte kan biodiversiteten hjælpes ved at vælge hjemmehørende planter frem for 
indførte arter, eller ved at neddrosle driften af et areal. Der kan udlægges sand frem for 
muld, arealer kan efterlades til naturlig tilgroning frem for græssåning og gamle træer kan få 
lov at forfalde naturligt i stedet for at blive fældet og fjernet.  
 
Ofte behøver man ikke andet end at have fokus på biodiversitet tidligt i et projekt, for at få 
det indarbejdet på en hensigtsmæssig måde. Biodiversitet kan indarbejdet naturligt og 
ukompliceret i de fleste projekter, som vedrører brugen af det åbne land eller grønne 
områder og det bliver nemmere og nemmere for hvert projekt. 
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