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Jeres VILDE projektside:
https://soroe.dk/affald,-kloak-og-miljoe/beskyttet-natur/danmarks-vildestekommune?via=dropdown
Indeholder tips, tricks og links til information om naturforbedringer, om hvordan haveejere,
foreninger og virksomheder kan invitere naturen ind på deres matrikel/ give plads til mere
natur.
Man kan man få sit vilde initiativ/projekt på ”det vilde Sorø” kort via app’en ”Tip Sorø”.
Desuden er der information om, hvad gør kommunen selv iværksætter af initiativer fx.
naturvejledningens ”Sorø Summer” og kommunale ”Vild Med Vilje” græsplæner.
Finaleprojektets titel/overskrift: ”Sorø Summer”
Kort beskrivelse af projektet:
Naturvejledningen i Sorø har med ”Sorø Summer” lavet et aktiverende formidlingsforløb om
vilde bier i Danmark, som tilbydes alle Sorøs daginstitutioner og skoler på indskoling og
mellemtrin.
Der er udarbejdet og rundsendes materialer til fire missioner (på tre niveauer) – én ny
mission om ugen, med konkrete opgaver og links til leg og viden på nettet, som inddrager
børnene i de vilde biers levesteder, livscyklus, fødegrundlag m.m.
Alle daginstitutioner og skoler arbejder aktivt med at skabe levesteder til de vilde bier. Alle
børn får mulighed for at få projektet med hjem i egen have (med et diplom på viden og
frøposer til såning).

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





Sorø Summer gør biodiversitet vedkommende for børn og voksne.
Vi zoomer ind på en lille del af det store biodiversitetspuslespil for at gøre det nemmere
at forstå.
Børn og voksne engageres i at hjælpe de vilde bier på legepladser, skolegårde og
hjemme i de private haver.

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende: Biodiversitet gøres konkret og nærværende. Med enkel og let forståelig
kommunikation til børn og voksne formidles, hvordan de selv kan hjælpe de vilde bier,
og bidrage til større biodiversitet.



Engagerende: børn (og deres voksne) får konkrete erfaringer med, hvordan de kan
hjælpe netop deres vilde bi både i institutionen og hjemme. Alle får flotte
adoptionsbeviser/ diplomer, når de har adopteret en bi.



Vedvarende: Sorø Summer tænker langsigtet. Vi giver børn og voksne indsigt i og
erfaring med, hvordan de sikrer levesteder, mad og vand til de vilde bier. Desuden, de
gode argumenter til at give plads til den vilde natur, som der kan bygges videre på.



Stort: over 800 børn og voksne har adopteret en vild bi i 2021, fået flotte
adoptionsbeviser, frø der matcher deres bi og info om hvad bien har brug for. Vi
forventer at 2000 børn og voksne har adopterer en vild bi i efteråret 2022.



Intelligent: Det er personligt og vedkommende, når børn kommer hjem med et billede
af dem selv, på et flot adoptionsbevis, og med den viden der skal til for at gøre haven
derhjemme mere vild. I ”Bi-fotomaten” tages polaroid-foto af barnets hoved på bi-krop,
som kan sættes på adoptionsbeviset - et sikkert hit (se fotos nedenfor og indsendt film)

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?:
Oplysning er afgørende - for borgernes såvel som politikernes engagement.
Det er nødvendigt at formidle betydningen af ”de vilde tiltag” i parker, haver mv. for den
lokale biodiversitet, således at ændringerne bliver accepterede og dermed en varig ændring.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Bedste råd: Gør biodiversitet vedkommende for den enkelte fx ved at få en ansvarsart.

Billigste råd: Del budskabet om at ”rod i haven” er godt for naturen og biodiversiteten.

