
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektindstilling til: 

 

Danmarks VILDESTE 

kommune 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Holbæk Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Majken Sundahl, maisu@holb.dk, 7236 3745 
Camilla Wikke, cawik@holb.dk 
 

Vores VILDE projektside: 
 
www.holbaek.dk/vild 
 
Sitet fortæller om finaleprojektets elementer, der er en ’’vild’’ overbygning på Holbæks lange 
tradition med at fremelske fællesskaber. 4 Vilde Havementorer fortæller om deres projekter 
og VILDE drømme. Vi præsenterer også idéen med vores havementorer og fortæller om 
borgernes udpegning af 100 nye kommunale ’’vild med vilje’’ områder og deres 
iværksættelse.  

Finaleprojektets titel/overskrift:  
 

Vilde i fællesskab 
 
 
Kort beskrivelse af projektet:  
 
Projektet er en ’’vild overbygning’’ på Holbæk Kommunes vision om ”Holbæk i 
Fællesskab” . Vi har i mange år via såkaldte ’’Fælles-skabere’’ faciliteret og fremmet 
fællesskabet i Kommunens. 
  
Den vilde overbygning har i 2021-22 budt på at uddanne Holbæks Vilde Havementorer og 
afholde en bred proces hvor borgerne udpegede 100 kommunale arealer vi går i gang med 
at omlægge til Vild med Vilje.  
 
Med en bred forankring i hele organisationen og med to nye fastansættelser dedikeret til at 

blive en vildere kommune, er arbejdet først lige begyndt 😊. 

 
Det overordnede mål med ”Vilde i Fællesskab” er, at vi gerne vil have borgerne på banen 
og hjælpe dem med at realiserer deres hjertesager. 
 
Holbæks Vilde havementorer har fået større viden om at skabe naturelementer i deres 
lokalområde og fået værktøjer til at fortælle den gode historie videre. På den måde styrker vi 
den direkte formidling mellem borgerne. Både mellem naboer i små og større bysamfund, 
men også via bredere kanaler iværksat af borgerne selv, fx brochurer, undervisningsforløb, 
events mv. Samtidigt har vi skabt et aktivt fællesskab, som vi fortsat vil inspirere og hjælpe 
med deres idéer. De 70 ildsjæle har med uddannelse sagt ja til at holde mindst et event og 
kan således være med til at få ’’snebolden’’ til at rulle og bistå os i uddannelsen af flere 
Havementorer på sigt. 
 
100 idéer til vildere kommunale arealer. Vi gav borgerne mulighed for at blive hørt direkte 
– og inspirere hinanden med deres forslag. De kunne pege på lige det kommunale areal de 
ville og komme med deres vilde idé. 20 idéer er ind til videre blevet vedtaget og udvalgt til 
realisering. De lokale borgere og de Vilde Havementorer inddrages i omdannelsen af 
arealerne sammen med vores egen drift og en relevant projektleder, fx en naturmedarbejder 
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eller landskabsarkitekt. På den måde giver vi projektet den største chance for at blive 
forankret. Udfordringen ved at skabe mere natur i det bynære og i små lokalsamfund, har 
typisk været, at folks æstetik bliver udfordret, når driften ændres. Vi tror på, at en kollektiv 
styrkelse af viden om natur blandt borgere i de eksisterende fællesskaber, kan give en 
positiv effekt på den generelle stemning i samfundet.  
 
Målgruppe: Holbæks borgere,  
Direkte målgruppe: De der i forvejen brænder for at gøre noget vildt i deres lokalområde. 
  
Sekundær (den største) målgruppe – og dem vi går efter, er dem, de engagerede borgere 
rammer, nemlig deres eksempelvis familier, naboer, kolleger eller elever.  
 
Vi er Danmarks vildeste kommune fordi… 
Vi har, efter det forhåndenværende søms princip, lykkedes med at tømre et nyt fællesskab 
og en solid borgerinddragelsesproces sammen – et projekt med stor bredde og gode 
forankringsmuligheder, der vil gøre kommunens borgere i stand til at omfavne og være del af 
at skabe et vildere Holbæk sammen med os. 
Danmarks VILDESTE byråd i Holbæk Kommune har afsat 1 mio. ekstra pr år til området 
Derfor har vi pr 1. maj mandet op med to ekstra (blivende) årsværk på området. Én i driften 
og én i naturteamet. Tænk bare hvad det kan blive til? 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 

 Nytænkende 
Vi griber vores borgeres nytænkende idéer. Et eksempel er Vild Havementoren Gitte’s 
flyer om vild haveæstetik til nytilflyttere. Den er er på vej i trykken og skal snart uddeles 
til huskøbere i kommunen. 
 

 Engagerende  
Projektet var intet uden borgernes engagement – om det er i den direkte snak med 
naboerne om vilde havers fortræffelighed eller undervisning af skoleklasser i at skabe 
naturelementer i lokalområdet. 
  

 Vedvarende  
Vi har en VILD kommunalbestyrelse i ryggen, fastansat to nye medarbejder til at gøre os 
vildere og med borgernes stigende ’’naturkløgt’’, forventer vi en endnu bedre og mere 
sikker fremtid for naturtiltag end nogensinde før. 
 

 Stort 
100 nye vilde projekter er på vej og 70 vilde havementorer spreder allerede ringe i 
vandet i hele kommunen. Vi er klar til at skalere yderligere og ramme bredere i 2022-23.  
 

 Intelligent 
Via de engagerede borgere når vi ud i lokalsamfund, skoler og på områder, der ellers 
kan vise sig svært fremkommelige. Det er VILD ’’Nabohjælp’’, der spreder sig som ringe 
i vandet. 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
 
Vores borgere engagerer og bekymrer sig om deres nære natur. Vi har nogle 
usædvanligt engagerede borgere, der ikke ’’bare’’ lader stå til, når der sker ændringer i 
deres nærområder – det er en energi vi skal være gode til at bruge positivt, så vi i højest 
mulig grad arbejder i samme retning. 
 
 
  



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

Viden blandt borgerne og inddragelse i de VILDE tiltag gør en verden til forskel. 
Det forpligter, for hvem gider engagere sig, hvis der ikke er styr på rammerne? Formår 
man at skabe den rette platform og bygger bro mellem borger og kommune, vil vi vove at 
påstå at der er størst mulighed for accept og forankring af de nye vilde områder.    
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