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Det Grønne Frejlev - grøn byudvikling der giver mere plads til natur og bedre 
livskvalitet til alle  
 
Et byomdannelsesprojekt med mål om at skabe mere natur i byen, hvor naturen 
kommer tættere på borgerne og hvor vi udvikler naturen og byens rum i fællesskab. 
Frejlevmodellen 
 
Kort beskrivelse af projektet:  
 

Projektet skal sikre mere natur i og omkring byen, så naturen kommer tættere på 
borgerne. Indsatser og delprojekter udvikles i fællesskab med borgerne, så vi 
sammen skaber en ny grøn identitet for Frejlev. Det sker via information, dialog og 
gennemførelse af konkrete projekter. Målgruppen for projektet er alle borgere. 
 
Der arbejdes strategisk for at optimere påvirkningen af borgerne med forankring, 
målrettet fokus på nøgleelementer i proces, samarbejdspartnere som kan sikre 
størst impact samt udførsel af så bred en vifte af projekter som muligt. 
 
Alle er inviteret til at bidrage til projektet og være med i en ide- og inspirationsfase 
bestående af borgermøder og byvandringer. Efterfølgende er der i og omkring 
Frejlev kortlagt for naturpotentialer og kvaliteter.  
Det er der kommet Den Grønne Visionsplan ud af, som er prioriteringsværktøjet til 
udvælgelse af projekter og nedsættelse af arbejdsgrupper. 
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Delprojekter 

- Etablering af velkomstportal med biodiversitetselementer som en del af 

vandreruten omkring Frejlev 

- Byhaveportal med biodiversitetselementer i byens rum 

- Etablering og udvikling af naturområde ved skole og hal. Skolen har nu en 

naturskov med oplevelsessti, med inspirerende læringsmiljøer og legerum 

med biodiversitetsfokus. Omkring skolen er der etableret elementer med 

dødt ved, kvas, sten, skovbryn og overdrev 

- Grønne boligområder hvor der arbejdes med biodiversitet på fællesarealer 

med urter, sten, vand, buske, græssende dyr og ved at lade græsset gro 

- Græsningsprojekter som understøtter naturarealerne omkring byen. Frejlev 

er omsluttet af overdrev, grusgrave og skove, med stor biodiversitet 

- Et omsluttende stinetværk som binder byen sammen hvor alle borgere let 

kan komme ud i naturen 

Delprojekterne indvies sep.21/ 3.sep. 22. 
 
Alle vil gerne mere natur, bedre adgang og for at sikre den bedste udvikling og 
sikring af naturen fremadrettet omkring vores oplandsbyer, skaber vi opbakning via 
inddragelse, udvikling og forståelse i samspil med vores borgere. Derfor arbejder vi 
på den store skala med hele bysamfundet for at sikre en omfattende, vedvarende, 
smart og nytænkende inddragelsesproces, som sikrer borgere, byer og biodiversitet 
i fremtiden. 
Biodiversiteten er formidlet gennem viden og inspirationsoplæg af bl.a. Rasmus 
Ejrnæs, Sebastian Klein og kommunens formidlere, konkretiseret gennem projekter 
og oplevet gennem vandreture og oplevelser i området. 
 



Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE: 

Det Grønne Frejlev skal gøre det nemt, lettilgængeligt og replicer bart for alle at 
skabe mere natur og sikre plads til naturen i nærhed til borgerne, så de kan opleve, 
se og være i god natur hver dag. Dermed vil Aalborg Kommune sikre en bedre 
forståelse, viden og nærhed til natur blandt borgerne. 

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 

 Nytænkende:

Det Grønne Frejlev er foregangsmodel for alle vores oplandsbyer. Sådan vil vi
sikre plads til rig natur i og omkring vores byer med inddragelse og udvikling af
områderne i samspil med vores borgere.

 Engagerende:

Borgersamarbejdet har fordret en proces der stimulerer nysgerrighed, lyst til
mere natur og ejerskab til grøn byudvikling. Fra dag 1 har der været
inddragelsesmøder, udvikling og nyskabelse med borgerne.

 Vedvarende:

Det brede samarbejde i byen, de realiserede projekter med græsning,
biodiversitetsrum og stier i området samt kommunens fortsatte fokus vil sikre at
forandringerne i Frejlev er vedvarende.

 Stort:

Projektet omhandler hele Frejlev. I fremtiden bliver det modellen for, hvordan vi
arbejder med alle vores oplandsbyer for at sikre plads til naturen. En inspiration
vi vil dele med resten af Danmark.

 Intelligent:

Modellen arbejder med proces fra ide til drift med en bred vifte af
samarbejdspartnere og projekter for maksimal effekt, påvirkning og forankring.
Naturværdier udvikles med plads til både natur og by i fællesskab.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?: 

Det kan give fokus, midler og være et springbræt for allerede eksisterende arbejde 
og ønsker fra borgerne. Men tidsperspektivet er meget længere, og derfor skal vi 
bevare fokus på det solide og gode arbejde med det langsigtede perspektiv. 
Kommunerne arbejder allerede med udvikling af natur, og denne konkurrence lærer 
os, at vi skal holde fast i det lange perspektiv. Natur er ikke et hurtigt fix. 

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

Det Grønne Frejlev er et koncept for en grøn identitet og mere natur i mindre 
bysamfund. 



Vores erfaring er, at vi skal sikre klare rammer om vision og formål som en rød tråd 
gennem hele udviklingsprojektet. Det er essentielt, at borgerne skal have reel 
medindflydelse, for at vi kan opnå en reel samskabelse. 
Det tager tid at udvikle - der er ingen hurtige genveje. Der skal være tid til læring, 
inspiration og modning.   
Det tværfaglige samarbejde internt i kommunen kan flytte bjerge, og det ser vi her. 
Når vi arbejder med en bred vifte af projekttyper, der giver mere natur og som 
bringer natur og mennesker sammen, så giver det stor værdi for alle og 
synergierne bliver større. 
Det er essentielt med en bred vifte af samarbejdspartnere, så både den lokale 
forankring sikres samtidig med at entreprenører er med til at sikre muligheder for 
udvikling af lokalsamfundet - også i det bredere perspektiv hvor ny viden opbygges 
og bruges i andre sammenhænge 


	Jeres VILDE projektside:
	Finaleprojektets overskrift:

