
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektindstilling til: 

 

Danmarks VILDESTE 
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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen, oltyj@fmk.dk, tlf: 72 53 20 53  

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
https://www.fmk.dk/borger/natur-og-miljoe/klima-og-energi/danmarks-vildeste-kommune/ 
 
Siden indeholder en mængde oplysninger om hvordan borgere og virksomheder kan skabe 
mere biodiversitet, med link til information om at blive vildere. 

Finaleprojektets titel/overskrift: Den vilde skolenatur 

 
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) 
Faaborg Gymnasium omlagde 2 hektar græs til naturareal ved skolen til Vild med Vilje den 
29. september 2021. Projektet var del af Naturvidenskabsfestivallen, hvor temaet var ”helt 
vildt”.  

Elever fra alle tre årgange på gymnasiet samt 10. klasse fra byens skole, var med i det store 
projekt, der indebar at der blev bygget insekthoteller, kvashegn, redekasser, fjernet græstørv 
og efterladt bar jord til nye planter. Udover praktiske opgaver, blev de kreative fag også 
inddraget, så der blev lavet skilte, der informerede om projektet. 
Målgruppen var først og fremmest elever og ansatte, men den store opmærksomhed 
projektet har fået, har givet det en stor gennemslagskraft. Projektets aktiviteter har gjort det 
muligt at gøre naturfagsundervisningen mere interessant, idet naturfagslaboratoriet er 
udvidet med 2 ha naturareal. Et eksempel på en afledt aktivitet er, at der kan laves 
forskellige forsøg, som gør undervisningen mere konkret og nærværende. 
Projektet har fremmet biodiversiteten i området omkring gymnasiet, som ligger ned til 
Sundsøen i Faaborg. Det er i forvejen et naturområde med mange gode biotoper, men 
skolens vilde projekt, har givet naturen på stedet et ekstra løft. 
 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
Den vilde skolenatur ved Faaborg Gymnasium har engageret elever fra alle skolens tre 
årgange til fællesskaber om at skabe bedre biodiversitet. Projektet har betydet, at eleverne 
har fået en daglig opmærksomhed på natur og biodiversitet, ligesom det har givet lærerne 
spændende muligheder for at inddrage lokale eksempler i undervisningen. 
 
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): Skriv her 
 
 

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Projektet engagerede alle elever og 
lærere på skolen, og den opmærksomhed, projektet har fået, har inspireret andre skoler 
og institutioner. At udføre mange små gerninger, kan have stor betydning. 

mailto:oltyj@fmk.dk
https://www.fmk.dk/borger/natur-og-miljoe/klima-og-energi/danmarks-vildeste-kommune/


 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her 
 
 

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her 
 
 

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Den vilde skolenatur betyder, at 
undervisningen i naturfag på skolen kan gøres mere nærværende og interessant. Måske 
vil flere elever blive inspireret og senere vælge naturfaglige uddannelser. 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
Det kan virke uoverskueligt at skulle ændre på al natur, men små skridt har stor betydning. 
Det at skabe bevidsthed om, at det er muligt, selv med små midler, at gøre en forskel for 
biodiversiteten har stor betydning.  
De små skridt, kan medvirke til at skabe en nødvendig holdningsændring, som er en 
betingelse for handling. 
 
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. 
At skabe rum for etablering af netværk og vidensdeling om natur og biodiversitet. Det kan for 
eksempel være en digital platform for vidensdeling og information om biodiversitet. 
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