
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektindstilling til: 

 

Danmarks VILDESTE 

kommune 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Faxe Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
 
Marie Nobis Israelsen 
Tlf.: 56202902 
Mail: maisb@faxekommune.dk 
 
Nick Juul Brandtberg 
Tlf.: 56203074 
Mail: njuul@faxekommune.dk  

Jeres VILDE projektside: 
Link: https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/natur/danmarks-vildeste-kommune  
 
Vores site har vi brugt som opslagsværk af de projekter vi har i kommunen. Derudover har vi 
samlet links til sites med vilde haver og artsbestemmelse af planter og dyr, som borgerne og 
virksomhederne kan bruge.   

Finaleprojektets titel/overskrift: NaturKultur for Alle  

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Hvad består projektet helt konkret i? Hvem er målgruppen? Hvilken udfordring er indsatsen 
rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten?  
(max. 2.400 tegn (med mellemrum) + mulighed for to siders bilag. (Send også 1 til 2 fotos) 
 
Projektet består i sin korte form af, at få formidlet den natur – og kulturhistorie der er 
forbundet med arbejdet med kalk gennem flere hundrede år i kommunen. Det har vi gjort 
ved, at der er blevet kørt mange tons kalk fra kalkbruddet i Faxe til et græsareal på havnen i 
Faxe Ladeplads. Et græsareal der ligger lige ud til udskibningspladsen af kalken og er 
central placeret ved ankomsten til byen. Græsarealet er ejet af Faxe Kalk og det er også 
dem, som har stået for levering og transport af kalken. Lokale spejdere har indsamlet frø fra 
planter ved kalkbruddet og spredt dem ud over det nye område (Kalkhaven) sammen med 
den lokale børnehave. Derudover har en pensioneret biolog indsamlet planter og genplantet 
dem i Kalkhaven. I projektet har vi inddraget lokale interessenter, herunder erhvervsliv (Faxe 
Kalk), fritidsklub (Rollo spejderne) og børnehave (Mælkevejen).         
 
Kalkbruddet i Faxe har/er en stor del af Faxe Kommune og er et unik sted både set med 
natur – og kulturbriller. Den kalkholdige jord rummer særlige levesteder for både planter og 
dyr. Bl.a. blev der i 2021 registreret bittermælk-gyvelkvæler, en snylteplante der ikke har 
været set siden 1970’erne. Formålet med indsatsen har været, at bidrage til videreformidling 
og skabe et udstillingsvindue, af hvilken natur Faxe Kommune bl.a. rummer. Derfor har 
projektet været tænkt som en måde, at skabe noget unikt natur og samtidig give ejerskab for 
projektet ved at inddrage de mange forskellige interessenter. Den centrale placering i Faxe 
Ladeplads har også stor betydning for formidlingen. Planen er, at Kalk haven med tiden skal 
udvikle sig til et nyt levested for især planter og insekter, der lever i eller i tilknyttet kalkholdig 
jord.   
 
Miljøministeren var også forbi Kalkhaven og i den forbindelse fik hun og Miljøministeriet 
udleveret en pose kalk og tilhørende frø, som kunne tages med tilbage til ministeriet. 
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Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
I Faxe Kommune har vores formål og tankegang til konkurrencen været at skabe ejerskab 
for de projekter der er udført/ og bliver udført i kommunen. Projektet med Kalkhaven er et 
godt eksempel på, hvordan lokale interessenter, kan være med til at drive et projekt. 
Kommunen har været tovholder på projektet, men det er alene velvillighed og frivillige der 
har båret projektet frem. Det betyder også, at projekterne ikke har været afhængig af 
økonomisk støtte og projekterne er alene betalt af dem der gerne ville bidrage.    
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme) 
 

 Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Det nytænkende ved Kalkhaven, har 
været, at koble Faxe Kalks historie med biodiversitet og formidle hvor vigtigt kalkholdig 
jord er for dyr og planter.  
 
 

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Vi har i projektet haft fokus på, at 
inddrage lokale interessenter og det er dem som har båret projektet og vist stort 
engagement.  
 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Kalkhaven er vedvarende, da projektet 
ikke har nogen udløbsdato og der vil tiden kunne udvikle sig mere natur på området til 
glæde for biodiversiteten og besøgende. 
 
 

 Stort (max 200 tegn med mellemrum):  
 
 

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Det intelligente skal ses i, at vi bruger Faxe 
Kalks kulturhistorie til at formidle om biodiversitet. Den form for formidling kan være med 
til at ramme flere og sprede budskabet bredt i kommunen.   
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? 
Den primære læring som konkurrencen har givet os, er at der nu bliver tænkt mere på 
naturen i kommunen. Her skal der især tænkes, når kommunens arealer skal plejes og 
retableres. Naturinteresser bliver prioriteret og Park og Vej har bl.a. i samarbejde med 
Naturteamet fået udarbejdet en lokal frøblanding, som bruges på kommunale arealer.   
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
(Max 1.000 tegn med mellemrum) + send 1 til 2 fotos. 
Vores bedste og billigste råd til andre kommuner, er at inddrage borgerne og virksomheder 
og andre organisationer i ens projekter. Der er flere fordele ved at inddragelse i projekterne. 
For det første kommer man langt med frivillige og velvillighed fra lokale organisationer. Når 
de er med til at drive projekter frigiver det også tid og ressourcer for kommunens 
medarbejderne til andre projekter. For det andet bliver formidlingen også skarpere ved, at 
der er borgere med fra starten af processen af et projekt og dermed er interessen der også 
fra starten af. Det betyder, at der skal gives plads til borgerne og andre der gerne vil bidrage. 
Vi har for eksempel en privat lodsejer der har opsat en rovfugleplatform til påkørt vildt i 
kommunen. Formålet er at bruge det vildt, som bliver påkørt som en naturressource i stedet 
for at blive kørt til destruktion. Vi har som kommune været inden over projektet, men selve 
udførelsen og økonomi har lodsejer selv stået for.       
 
 
 



Bilag 1 – Kalkhaven 
 
 

 
Figur 1. Formidlingstavle om Kalkhaven. 

 



 
Figur 2. Rundbælg fra Kalkhaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 2 – Rovfugleplatform 
 

 
Figur 3. Rovfugleplatform i Faxe Kalk. 
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