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Finale grønbogen  

 
Kommunenavn:  
Holstebro Kommune  
 
Kontaktperson(-er).  
Torben Mølgaard  

Jeres VILDE projektside: 
www.holstebro.dk/dkvild  
 
Hjemmesiden er bygget op så den synligt henvender sig til forskellige målgrupper, hvor 
besøgende kan finde projekter, gode råd, inspiration.  

Finaleprojektets titel  

Flyt til Holstebro – også hvis du har mere end to ben 
 
Kort beskrivelse af projektet:  
 
I anledning af DKvild udvider Holstebro Kommune sin ”tilflytter-strategi”:  
’Flyt til Holstebro – også hvis du har seks ben’ er vores måde at udfordre kommunens 
borgere såvel som medarbejderne i deres tankegang om, hvordan haver og andre grønne 
arealer kan være rig natur med høj biodiversitet. 
 

Kender du typen? 
Henvendt til en bred målgruppe af især unge, skoleelever og spejdere startede vi 
kampagnen med en quiz. Den gik ud på at sætte navn på 30 arter - planter eller dyr -, der 
alle træffes i kommunens natur. I en fire uger lang periode på kommunens biblioteker kunne 
gammel som ung konkurrere på viden, hvorefter der blev udtrukket en vinder.  
Prøv testen på https://www.holstebro.dk/dkvild.  
 
 

Er vi klædt på til biodiversitetsfesten? 
 
I april inviterede DKvild Holstebro til temadag om insekter. Her fik kommunens medarbejdere 
samt private samarbejdspartnere – planlæggere, natur- og miljømedarbejdere, samt skov- 
og bydriftsfolk - tilegnet sig viden om, hvordan de på hver deres ansvarsområder kan skabe 
bedre vilkår for de flyvende, kravlende og farverige borgere i Holstebro Kommune.  
 
Dagen foregik midt i et byområde, som ligger op ad en kulturinstitution og en videregående 
uddannelse. Dagen blev faciliteret og inspireret af en lokal insektekspert. Eksisterende arter 
blev kortlagt, og arbejdsgrupperne kom med forslag til, hvordan man kan forbedre områdets 
biodiversitet.  
 

 
Fotos fra insekt temadag 
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Deltagercitater fra temadag om insekter på VIA og ”Slagteriet”: 
 

”Jeg fik brugbar viden om, hvordan jeg som planlægger kan bidrage til at vi får mere 
biodiversitet i byerne, og hvor vigtigt det er.”  
Jane, Team Plan; Holstebro Kommune 
 
”Det var et spændende forum at deltage i, da vi på tværs af faggrupper havde 
mange forskellige synspunkter om det fælles emne – det giver stof til eftertanke”  
Ulrich, Teamleder; Kaj Bech. 
 
 

Vi byder op til blomsterdans  
Som en del af kampagnen inspirerer vi til at skabe en farverig og smuk have, der samtidig er 
et godt levested for sommerfugle og insekter. 500 specialblandede poser med vestjyske 
blomsterfrø blev i april måned omdelt fra bibliotekerne i Holstebro, Vinderup og Ulfborg. De 
mange blomsterflor vil blive delt ved at kommunen i september opfordrer borgerne til at 
indsende billeder blandt andet via de sociale medier.    
 
 

En ny landsby for læring  
Ved Tvis Mølle Naturlaboratorium finder du en ny ”landsby”, hvor Holstebro Kommunes to-
benede borgere møder nye medborgere, der flyver, kravler, og spiser dødt ved. I anledning 
af åbningen af Tvis Mølle Naturlaboratorium søndag den 10. april var store og små borgere 
med til at lægge grundstenen til en insektlandsby, som vil komme til at huse og brødføde 
nogle af de nye ”beboere” i Holstebro. https://www.holstebro.dk/naturlab  
 

 

 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks 
VILDESTE:  
 
Fordi vi skaber en ny opmærksomhed og et fællesskab på tværs af kommunen med en 
kampagne, der prikker til vores natursyn. Med læringen fra DKvild-kampagnen samt 
kommunens hidtidige indsatser i natur og grønne områder, kan vi fremover rumme endnu 
flere skabninger med mere end to ben i Holstebro Kommune. 
 
Vores hidtidige indsats i naturen er centreret omkring sikring af den eksisterende 
biodiversitet. Vi overvåger de 35 vigtigste lysåbne naturlokaliteter i en 4-årig kadence med 
særligt fokus på de sjældne og rødlistede arter, og vi har 6 større forsøg med 
helårsgræsning kørende. Herudover en omfattende indsats i vandløb, hvor genslyngning og 
naturgenopretning gør ensformige vandløb mere varierede. Som det første sted i Danmark 
er der opnået en selvreproducerende bestand af vildlaks.  
 
I byerne har vi enge og ny-såede arealer med margueritter, lupiner, kornblomster, blåhat og 
mange andre blomster og urter. Fx i Frøjkparken og omkring søen i Alstrup. Her klipper vi 
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kun en gang om året, efter blomsterne har smidt frø. Og her fjerner vi alt afklip, så 
næringsindholdet er lavt, og blomsterne kan holde overtaget. Desuden er flere græsarealer i 
vores parker omlagte, så de ikke længere slås. 
 
På https://www.holstebro.dk/dkvild er projekterne beskrevet.  
 
Skulle vindertitlen ikke gå til Holstebro, fortsætter vi ufortrødent med de mange 
naturprojekter, som vi har gang i eller har i støbeskeen. Det er derfor besluttet at bibeholde 
en redaktion, der løbende skal levere gode historier om biodiversitets-initiativer og resultater. 
 
Med de to nye Naturnationalparker Stråsø og Husby Klitplantage, får vi endnu et afsæt til at 
skabe mere biodiversitet i kommunen. 
 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 
 

 Nytænkende: Projektet pirrer borgernes forhold til natur ved at inddrage insekter og 
andre dyr og planter som en del af ”borgergruppen”. Vi får bedre forståelse for at 
acceptere samspil på naturens præmisser.  
 

 Engagerende: Når vi giver konkrete råd om biodiversitet, giver vi rum til at alle kan være 
med, også dem som bor i lejlighed eller i almen bolig uden have.  
 

 Vedvarende: Vi bygger erfaringerne fra DKvild ovenpå eksisterende indsatser, hvilket 
sikrer den kontinuerlige opmærksomhed. Derudover samarbejder vi med Tvis Mølle 
Naturlaboratorium, som formidlingssted. https://www.holstebro.dk/naturlab 
 

 Stort: Vores DKvild initiativer har både henvendt sig til borgere, men også til kommunale 
medarbejdere og private samarbejdspartnere, der kan påvirke området, når biodiversitet 
er en fælles opgave.  

 
Intelligent: Vi har indbudt til en fest, som alle kan være med til at bidrage til. På denne 
måde kan vi lykkes med at skabe mere opmærksomhed på de små indsatser, der 
skaber mere biodiversitet. 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
 
At biodiversitets-indsatser kan og skal tænkes sammen med øvrige projekter i kommunen. 
Ved at bringe folk med forskellig viden og engagement sammen tidligt i planlægningen, 
inspirerer vi hinanden og ser flere muligheder og nye veje. Ved uddeling af frøposer på 
biblioteket kom besøgende, som aldrig har været på biblioteket før og fik en rundvisning, så 
det har skabt værdi flere steder.  
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Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  

Gode råd til havejerne  Inspiration på tværs af fagfolk 

Vores bedste råd er at inddrage folk på tværs af forvaltningen (planlægning, drift, miljø) samt 
eksterne parter (landbrug, byhaver, uddannelsesinstitutioner, entreprenører), til temadage 
hvor der undervises og arbejdes med biodiversitet. Her faciliteres en proces med 
vidensdeling og ideudvikling, gerne med udgangspunkt i en specifik lokalitet i byen, hvor 
naturen har mindst plads.  

Derudover er vores råd at kommunikere omkring vores eksisterende naturindsatser, så 
borgerne hopper med på en bølge og ikke skal starte fra bunden.  
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