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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Ikast-Brande Kommune 
 
Kontaktperson:  
Anne Jul Kristensen 

Jeres VILDE projektside: 
https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur-vand-og-miljoe/danmarks-vildeste-
kommune  
Her er der inspiration til en vildere have, mulighed for at indberette egne vilde tiltag og en 
beskrivelse af kommunens initiativer. 

Finaleprojektets titel/overskrift: Vildere tankegang 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Projektet har til formål at inspirere vidt og bredt til at lave biodiversitetsfremmende tiltag, 
både på private og på kommunens egne arealer. Konkurrencen om at blive Danmarks 
VILDESTE kommune har sat fuld kraft på en forandring i kommunens tankegang i 
forvaltningen, hos politikere, blandt borgere og virksomheder. Det betyder, at der bliver 
tænkt biodiversitet ind i langt flere sammenhænge end tidligere. 
 
Rygraden i projektet er konkrete tiltag og forandringer i driften af de kommunale arealer, der 
fremmer biodiversiteten. Forandringerne bliver fulgt op af formidling, så alle har mulighed for 
at få inspiration til at forvilde deres egne arealer.  
 
De kommunale arealer bidrager nu i et større omfang til at støtte de hjemmehørende arter. 
Der er bl.a. plantet hjemmehørende og egnskarakteristiske træer og buske ved flere 
boligudstykninger og udsået blomsterblandinger med hjemmehørende arter. Hækklipning 
sker nu kun én gang om året mod tidligere to og først i august af hensyn til småfuglenes 
yngleperiode. Der er lavet en zonering af græsarealerne, så noget slås ofte, så det kan 
bruges til eksempelvis boldspil, mens andre områder slås 1-2 gange om året.  
 
Efter sommerferien i 2022 starter en lokal konkurrence - Et vildere Ikast-Brande - om 
forvildning af arealer, der afsluttes 1. juli 2023. Konkurrencen bliver delt op i to kategorier: En 
for virksomheder (herunder også skoler og institutioner) og en for private (inklusiv 
grundejerforeninger og alment boligbyggeri). Alle kommunale skoler og børnehaver har i 
foråret 2022 fået tilbuddet om besøg af en naturfaglig medarbejder. Besøgene har taget 
udgangspunkt i institutionens arealer og de muligheder, der er det enkelte sted for at lave 
vildere natur. Børnene har i den forbindelse også været med til at så en frøblanding af 
hjemmehørende plantearter, der kan fungere som føde- og levesteder for insekter, som kan 
studeres i løbet af året.  
 
Vi har i samarbejde med Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og 
Bæredygtig Herning holdt inspirationsarrangement for virksomheder, hvor DILLING viste 
deres fantastiske, vilde virksomhedsarealer frem og to biologer kom med gode råd og gav 
inspiration. 
 
I forbindelse med konkurrencen vil der blive tilbudt formidling på de kommunale arealer, så 
man kan få inspiration og hjælp til at komme i gang på sine egne arealer. 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
Fordi det er en grundlæggende forandring og en vedvarende indsats, der involverer både 
forvaltningen, politikere, borgere og virksomheder. Der er ingen grænser for, hvad den 
vildere tankegang kan resultere i på lang sigt. 
 

https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur-vand-og-miljoe/danmarks-vildeste-kommune
https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/natur-vand-og-miljoe/danmarks-vildeste-kommune


Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 

 Nytænkende: Dybden af samarbejdet på tværs af organisationen er nyskabende. En
vildere tankegang sammen med vores entreprenante tilgang kommer helt sikkert til at
resultere i nytænkende tiltag.

 Engagerende: Vi har formidlet eller kommer til at formidle viden til virksomheder,
skolebørn, børnehavebørn, politikere og borgere. Indsatserne er fordelt over hele
kommunens geografiske område.

 Vedvarende: Det er en blivende forandring i kommunens tankegang, der gennemsyrer
hele organisationen. Det er derfor kun de spæde vårskud, der kan ses nu – alle
frugterne af konkurrencen kan først høstes senere.

 Stort: Vi har ændret driften på Ikast-Brande Kommunes egne arealer og mange private
har allerede bidraget. Den lokale konkurrence kommer til at skabe flere forandringer på
private arealer i hele kommunen.

 Intelligent: Alle lag i organisationen er med, inklusiv folkene hos det firma, der i foråret
2022 overtog driften af de kommunale veje og grønne områder.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
Betydningen af et godt samarbejde særligt mellem naturfaglige medarbejdere og 
driftsmedarbejdere. Det skaber forståelse, engagement og fælles fodslag. Det ligger i Ikast-
Brande Kommunes DNA at få ideer til at spire, løsninger til at gro og drømme til at blive til 
virkelighed. 

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
Flyt grøftekantsslåningen – på strækninger hvor det ikke er til fare for trafiksikkerheden - til 
efteråret. Der slås i ét skår langs befæstet kant, mens den resterende rabat kun slås hvert 
tredje år. Forandringen bygger på et godt samarbejde mellem forvaltning og entreprenører, 
hvilket også skaber forståelse og engagement i forhold til at fremme biodiversiteten på en 
lang række andre kommunale arealer. 
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