
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektindstilling til: 

 

Danmarks VILDESTE 

kommune 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  



Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Skanderborg Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Kim Aaen og Hanne Medum Lærke 

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/groen-skanderborg/det-sker-i-
kommunen/aktuelle-forsoeg-og-projekter/danmarks-vildeste-kommune 

Finaleprojektets titel/overskrift:  

Natur efter brandmandens lov 
 
 
 
Kort beskrivelse af projektet:  

 
 

 Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks 
VILDESTE:  
Vi har bidraget til naturpleje på mere end 25 områder, hvilket svarer til ca. 160 ha. 
Ved at sikre hensigtsmæssig drift f.eks. græsning sikrer vi kvaliteten og diversiteten 
på vigtige arealer med naturtyper som bl.a. overdrev og enge.  

 Vi har desuden ændret driften i vejkanter og på kommunens grønne arealer, særligt 
på lokaliteter, hvor jorden er mager og betingelserne for at kunne fremelske flere 
roseplanter som blåhat, håret høgeurt mv. samt f.eks. alm kællingetand er tilstede.  

 Endelig har vi netop udarbejdet og fået politisk opbakning til en skovforvaltningsplan, 
der har biodiversitet som tema.  

https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/groen-skanderborg/det-sker-i-kommunen/aktuelle-forsoeg-og-projekter/danmarks-vildeste-kommune
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/groen-skanderborg/det-sker-i-kommunen/aktuelle-forsoeg-og-projekter/danmarks-vildeste-kommune


Alle tre ”dots” taler ind i brugen af ”Brandmandens lov”, hvor den bedste natur og de 
vigtigste og sjældneste arter sikres først. 
 
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):  

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her 
Vi prioriterer at understøtte eksisterende naturarealer og arter, da de er allervigtigst at 
bibeholde -bl.a. for biodiversiteten skyld. Flere af de beskyttede naturtyper, er forudsatte 
af lang kontinuitet, så hvis disse naturtyper først går tabt, kan de ikke uden videre 
genetableres.  
 

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): 160 ha plus kommunens grønne arealer og 
vejkanter tæller alt sammen  
 

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
Kommunikation og formidling er en vigtig brik ind i arbejdet med naturindsatserne.  
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
”Brug brandmandens lov- sikr det bedste først”… 
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