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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Frederiksberg Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Susanne Viuf 
Camilla Thøgersen 
Nicolaj Hjortshøj 
 
vpm@frederiksberg.dk 
 
tlf: 38 21 42 20 

Jeres VILDE projektside: 
Det bæredygtige liv (frederiksberg.dk) 
Frederiksbergs ”Danmarks Vildeste Kommune” side ligger under fanen ”Bynatur og 
biodiversitet”. 

Finaleprojektets titel/overskrift: Guides til biodiversitet 
 
Kort beskrivelse af projektet:  
Hvad består projektet helt konkret i? Hvem er målgruppen? Hvilken udfordring er indsatsen 
rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten?  
(max. 2.400 tegn (med mellemrum) + mulighed for to siders bilag. (Send også 1 til 2 fotos) 
 
Frederiksberg Kommune har trods sit urbane miljø et stort potentiale for at forbedre 
biodiversiteten og især for at formidle og undervise borgerne om naturværdier i, og omkring 
byen. Derfor har Frederiksberg Kommune fået udarbejdet en kortlægning af kommunens 
biodiversitetspotentiale, og på baggrund af denne, såvel som kommunes ”Strategi for 
bynatur og biodiversitet” igangsat produktionen af et inspirationsværktøj. Dette værktøj 
består af fire pjecer, som er rettede mod fire målgrupper, og som indeholder gode råd, samt 
konkrete forslag til, hvordan man som borger, boligforening, institution eller bygherrer kan 
tænke biodiversiteten ind i drift, omlægning og anlæg. Pjecerne fungerer således som 
guides til, hvordan samlet set kan skabes mere biodiversitet på Frederiksberg.  
 
Bygherrer: 
Pjecen målrettet bygherrer indeholder inspiration til, hvorledes de eksisterende naturværdier 
kan bevares og understøttes inden et byggeri igangsættes, herunder hvordan ny beplantning 
kan tænkes ind i nye byggerier og det omkringliggende landskab. 
 
Institutioner: 
Pjecen til institutionerne skal inspirere til, hvordan der kan arbejdes med biodiversitet og 
natur i forbindelse med leg, brug af sanser og med udearealer med højt brugstryk. Pjecen 
indeholder også eksempler på konkrete tiltag og gode forslag til fx plantevalg med 
rekreative, sanselige eller spiselige kvaliteter.  
 
Haveejere: 
Pjecen til haveejere fokuserer på det biodiversitetspotentiale, som allerede findes i mange 
haver. Den indeholder forslag til, hvordan man selv kan undersøge sin have for værdifulde 
naturværdier, og hvordan disse kan bevares og understøttes. Derudover indeholder den 
også inspiration til konkrete tiltag, samt information om havens potentiale. Denne pjece retter 
sig både til villahaven, men også til borgere, der ønsker at arbejde med biodiversitet på 
deres altan. Ingen pladser er for små til at kunne gøre en forskel.  
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Boligforeninger: 
Pjecen til boligforeningerne har stort fokus på at skabe anlæg med gode naturværdier, 
samtidig med at det rekreative og æstetiske formål imødekommes samtidig med, at 
driftsomkostningerne også holdes nede. I samarbejde med flere af kommunens store 
boligorganisationer, har Frederiksberg Kommune pejlet os ind på hvordan kommunen bedst 
imødekommer både beboere og driftspersonale med denne pjece. 

Pjecerne bliver tilgængelige på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, ligesom de vil kunne 
fås i trykt form flere steder i kommunen f.eks. biblioteker og Borgerservice. I forbindelse med 
udgivelse af pjecerne vil der blive afholdt dialogmøder med borger, med relevante oplæg i 
forhold til den pågældende målgruppe.  

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE: 
(max 5 linjer) 

Frederiksberg Kommune er en bykommune med råderet over ganske få grønne arealer. 
Derfor har vi anerkendt vigtigheden i at indtænke de private arealer, når vi arbejder med 
biodiversitet på Frederiksberg. Borgere og virksomheder har stor indflydelse på mængden 
og kvaliteten af bynatur. Ved udarbejdelse af fire målrettede pjecer, vil vi inspirere og vejlede 
i, hvordan de private arealer bedst kan bidrage til at øge biodiversiteten i byen. 

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme) 

• Nytænkende/intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Med begrænsede grønne
arealer er der behov for at indtænke private matrikler hvis biodiversiteten skal forøges.
Målet er at inspirere bygherrer, foreninger samt have- og altanejere til at bidrage.

• Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Borgere, foreninger, institutioner og
virksomheder inspireres til at engagere sig i at skabe mere biodiversitet på deres
arealer. Konkrete tiltag overskueliggør opgaven at arbejde med biodiversitet.

• Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Pjecerne vil løbende være tilgængelige i
opdaterede versioner, som lever op til den nyeste forskning.

• Stort (max 200 tegn med mellemrum): Pjecerne henvender sig til en bred vifte af
målgrupper på Frederiksberg, således at vi når alle potentielle arealer i kommunen.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 

Konkurrencen har givet et indblik i, hvordan andre kommuner arbejder med biodiversitet, 
både i forbindelse med drift, anlæg og formidling. Dette vil inspirere til fremtidige tiltag i 
kommunen. Derudover har deltagelsen i konkurrencen skabt et værdsat fokus på 
biodiversitet blandt borgere og erhverv på Frederiksberg. 

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
(Max 1.000 tegn med mellemrum) + send 1 til 2 fotos. 

I Frederiksberg Kommune har borgerne som led i at øge biodiversiteten mulighed for at 
ansøge om en gade- eller nyttehave. Disse haver er placeret flere steder på Frederiksberg, 
og driftes udelukkende af borgerne selv. Disse haver giver stort medejerskab, er 
driftseffektive for kommunen, ligesom haverne også en stor social værdi. Borgerne mødes 
om en fælles interesse, hvilket skaber sammenhold og bidrager til en større trivsel. Haverne 
giver borgere, der bor i lejlighed, mulighed for at komme mere ud og en større forståelse for 
naturen. 
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