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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Greve Kommuner 
 
Kontaktperson(-er): 
Line Sandholm Hermansen lsn@greve.dk  4397 3914 
Pernille Fabricius Rosfort pefa@greve.dk 4397 3188 
Karen M. Knudsen kmk@greve.dk 4397 9405  

Jeres VILDE projektside: 
Naturprojekt i Olsbækeng – Det nye naturareal midt i kommunen. 
Danmarks vildeste forstadskommune | Greve Kommune 

Finaleprojektets titel/overskrift: Olsbækeng – Det nye naturareal midt i Greve Kommune. 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Naturprojektet Olsbækeng blev indviet i sommeren 2021 af Borgmester Pernille Beckmann. 
Til stede ved indvielsen var også Miljømininister Lea Wermelin som udtalte: ”Det er dejligt at 
opleve natur og en vild oase midt i byen og det er den udvikling vi gerne vil understøtte 
fremadrettet*. 
 
Projektet er udført af Greve Kommune og styret af kommunens Natur- og Miljøråd. Det er 
finansieret af kommunes naturpulje fra 2019 og består af en ny sø, et tudsevandhul, en 
blomstereng med frugttræer, en kvægfold, adgangsforhold til gæster samt natur- og 
motionsredskaber. Alt dette giver liv for natur og mennesker. 
 
Engen var oprindeligt landbrugsområde og er derfor næringsrig, men vil fremover vil køer 
afgræsse den, vandhuller vil give nye muligheder, og nye planter og dyr vil kunne leve på 
området. Så i de kommende år vil vi se naturen udfolde sig mere mangfoldigt end 
nogensinde på Olsbæk Eng. 
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Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE: 

Fordi Greve Kommune har været gode til at udnytte kommunens begrænset areal til at 
skabe mere vild og varieret natur i nært samarbejde med kommunes borgere og grønne 
organisationer.  

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 

 Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her
Der er mange aktiviteter på et forholdsvis lille areal. Sø, paddevandhul, boardwalk,
græsningsfold, udsigtsbakke, frugtlund, balanceredskaber og blomstereng med
hjemmehørende insekter, der er særligt egnede til insekter.

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her
Området indbyder til leg og aktivitet. Der er fiskesø, boardwalks, blomstereng,
balanceredskaber og en lille frugtlund.

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her
Olsbæk Eng ligger i en grøn kilde, så den vil være vedvarende.

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her
Der er tænkt mange aktiviteter ind på et forhold vis lille areal.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
Den har lært os at det er vigtigt med borgerinddragelse fra en start af også ved små 
projekter. 

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
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