
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektindstilling til: 

 

Danmarks VILDESTE 

kommune 
 

 
 
 
 

  
Silkeborg Kommunes grønbog_”Rødlistede arter” 

  



Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Silkeborg Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Kirsten Primdahl, 89701492 

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
Skriv her https://silkeborg.dk/Borger/Natur/Naturbeskyttelse-og-
naturpleje/Danmarks-vildeste-kommune 
 

Finaleprojektets titel/overskrift: Rødlistede arter 

 
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) 
 
Udbrede kendskabet til rødlistede arter samt fremme forekomst og levesteder for rødlistede 
arter. 
Vi har lavet tiltag på egne og på private arealer for at fremme forekomsten af rødlistede arter 
og vi har inspireret til og deltaget i skabelse af en børnebog om rødlistede arter som 
biblioteket har gennemført. 
 
Vi har etableret vandhuller for strandtudse, stor vandsalamander, spidssnudet frø  
Vi har lavet nyt græsningsprojekt på arealer med bla. gul engblomme. 
Vi har lavet undersøgelser for at kortlægge forekomsten af flagermus i Silkeborg Kommune 
Vi har lukket grøfter i kommunale skove for at fremme forekomsten af fattigkær og andre 
våde områder i skoven. 
 
Målgruppen er alle borgere i Kommunen. 

 
 
 

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks 
VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
I Silkeborg Kommune har vi mange sjældne og udryddelsestruede (også kaldet 
rødlistede) arter som eksempelvis mariehøneedderkoppen, moseperlemorsommerfuglen 
og strandtudsen. Med vores høje naturkvalitet har vi stort potentiale til at blive hjemsted 
for endnu flere sjældne arter. 
 
Det er vigtigt, at vi ikke alene fokuserer på tiltag som tilgodeser alle de trivielle arter, men 
også hæver ambitionsniveauet, så vi reelt arbejder for at hindre tilbagegang for de 
allermest truede arter. 

 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme) 
 

 Nytænkende: Rødlistede arter er for alle og vi skal sætte ambitionsniveauet højt og 
også satse på at gøre noget for de sjældne arter. 

https://silkeborg.dk/Borger/Natur/Naturbeskyttelse-og-naturpleje/Danmarks-vildeste-kommune
https://silkeborg.dk/Borger/Natur/Naturbeskyttelse-og-naturpleje/Danmarks-vildeste-kommune


Silkeborg Kommune satser derfor på at udbrede kendskabet til de rødlistede arter samt 
lave tiltag for de sjældne arter. Det er nytænkende at engagere befolkningen i at fremme 
de sjældne arter. 
 
 
 

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum):  
-Vi engagerer grundejerforeninger og private via videoer på vores hjemmeside og får 
flere og flere henvendelser fra fok som gerne vil lave tiltag for biodiversiteten. 
-Vi har inspireret Biblioteket til at få viden om rødlistede arter, lave ture og nu en 
børnebog. 
-Vi fortæller om den beskyttede, sjældne natur og sjældne arter i forbindelse med 
kommende formidlingsspor (stier) i kommunen, hvorved vandrere i kommunen 
inspireres. 
- Gennem kommunens normale arbejde med pleje. Vi foretager i samarbejde med 
private lodsejere og dyreholdere pleje på ca. 650 ha. for at fremme biodiversiteten. 
-Vi etablerer i samarbejde med private lodsejere levesteder for bilag IV arter(vandhuller, 
rydninger, afgræsning). 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): 
Forandringerne forventes at være vedvarende og vi fortsætter arbejdet med etablering af 
levesteder. Vi forventer at have engageret mange grupper af borgere og forventer at 
fortsætte det gode samarbejde. 
 

 Stort (max 200 tegn med mellemrum):  
Gennem kommunens normale arbejde med pleje, skaber vi konkrete forandringer på 
650 ha. beskyttet natur 
Vi skaber løbende nye levesteder for rødlistede arter 
Vi skaber forandringer og nytænkning blandt mange forskellige grupper af borgere. 
 
 

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): 
Vi udnytter muligheden for via inspiration at sætte fokus på biodiversitet og sjældne 
arter.  
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
Vigtigheden og styrken ved at samarbejde med andre organisationer. 
Når man sætter fokus på biodiversitet, skaber det en opmærksomhed som vi kan mærke 
ved at vi får flere henvendelser fra borgere som ønsker at fremme biodiversiteten. 
 
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. 
Vigtigheden og styrken ved at samarbejde med andre organisationer.  
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