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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) 
 
Kontaktperson(-er).  
Per Høgh (afdelingsleder af Kultur, Natur & Fritid). Mobil: 20 41 87 81  
Mail: per.hoegh@rksk.dk 

Jeres VILDE projektside: 
rksk.dk/voresvildevestjylland 
 
Projektsiden indeholder overblik over samtlige projekter gennemført i forbindelse med 
Danmarks VILDSTE kommune-konkurrencen samt udgivne pressemeddelelser.  

Finaleprojektets titel/overskrift: Uhæmmet i Hemmet 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
 
Uhæmmet i Hemmet er et pilotprojekt, som understøtter Hemmet sogns ønske om at 
arbejde bredt med biodiversitet samt landdistriktsudvikling. Ønsket er endvidere, at den 
opnåede læring og viden om projektet skal kunne inspirere andre sogne og borgere i og 
uden for Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet har således følgende mål: 
 

- at arbejde forsøgsvis og i fællesskab for øget biodiversitet på sogneniveau  
- at skabe lokal udvikling og naturoplevelser – bl.a. gennem omdannelse af et 

gammelt stadion i Hemmet  
- at sætte Hemmet på landkortet som et sogn, der arbejder for øget biodiversitet 
- at lade projektet indgå som et pilotprojekt under Vores Vilde Vestjylland samt 

understøtte kommunens vision om at være Naturens Rige. 
 
Projektet har fokus på samskabelse, borgerinddragelse og fremme af et natursyn med øget 
fokus på biodiversitet ved bl.a. at inspirere borgerne til selv at gøre en indsats på egne 
arealer/i haverne. 
 
Projektets omdrejningspunkt er omdannelse af det gamle stadion i Hemmet til et lokalt aktiv, 
hvor glæden ved naturen opleves af borgere i alle aldre. Stadions lave græsdække med lav 
biodiversitet omdannes til et område, hvor naturen får mere plads - og hvor det bynært 
samtidig er muligt at gå en tur og høste frugter og bær. Det bliver således til et lokalt 
naturområde med gangstier, bakker, frugttræer af gamle sorter, løvtræer, bærbuske, vilde 
planter og generelt øget biodiversitet med vand og sten med gemmesteder for dyr. 
 
Hemmet Borger- og Erhvervsforening henvendte sig til kommunen for at høre, om vi var 
interesserede i at samarbejde omkring øget biodiversitet i Hemmet. Idéen opstod, efter det 
kommunalpolitisk blev besluttet at stoppe med at slå græsset på Hemmet stadion. En 
gruppe borgere foreslog, at afviklingen af stadion kunne medføre ny udvikling og anvendelse 
af arealet. Desuden passede projektet med kommunens deltagelse i Danmarks Vildeste 
Kommune-konkurrencen. 
 
Målgruppen er dels borgerne i Hemmet sogn og dels arbejdes der konstruktivt for at udbrede 
projektet i kommunens landdistrikter, således at Hemmet fremstår som rollemodel for andre 
landsbyer. 
 
Borgerne og erhvervslivet i Hemmet har bidraget med både penge og frivillig arbejdskraft. 
Ringkøbing-Skjern Kommune har støttet med 50.000 kroner og vejledning. Projektet har 
desuden fået 148.000 kroner fra Nordea-fondens ”Her bor vi”-pulje. 

https://rksk.dk/voresvildevestjylland


Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
 
Uhæmmet i Hemmet er et pilotprojekt med fokus på samskabelse, borgerinddragelse og 
fremme af et natursyn med øget fokus på biodiversitet. Hemmet skal være rollemodel for 
andre landsbyer. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder derfor konstruktivt for at udbrede 
projektet i landdistrikterne. Desuden er det et bottom-up projekt, der næsten udelukkende er 
drevet af de lokale ildsjæle i Hemmet Borger- og Erhvervsforening. 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 
 Nytænkende: 

At omdanne et stadion til et rekreativt område med fokus på biodiversitet er nytænkende 
for borgere i Hemmet. Afviklingen blev vendt til noget positivt i form af udvikling og ny 
anvendelse af arealet. 
 
 

 Engagerende:  
Lokale ildsjæle har påbegyndt og båret hele projektet. De står for planlægning, 
etablering og drift af området. Kommunen vejleder. Havetjek med forslag til vilde haver  
skulle inspirere sognet. 
 
 

 Vedvarende:  
Det er et pilotprojekt, som er drevet af borgere til gavn for borgere. Det uhæmmede er 
kommet for at blive i Hemmet – måske spreder vildskaben sig, så Hemmet bliver 
rollemodel for andre landsbyer.  
 
 

 Stort:  
1,5 ha på stadion omdannes. Mange bække små gør en stor å. En hel landsby går 
sammen om at sprede vildskab på hhv. et stadion, i haver og på kirkegården. På sigt 
kommer vandværket og landbruget med. 
 
 

 Intelligent:  
De lokale borgere gentænker anvendelsen og fællesskabet omkring et areal til nye 
fællesskaber, så arealet er til gavn for en bredere skarre som f.eks. den lokale 
børnehave, plejehjemmet og turister. 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?: 
 
Borgerinddragelse og netværk er afgørende for, at konkurrencen får en langsigtet effekt. Det 
er nødvendigt at bruge ressourcer på formidling, hvis kommunen skal lykkedes med at 
fremme et vildt natursyn. I opgaven med at forvilde driften af kommunens grønne arealer, 
har vi opdaget et potentiale i vores tomme byggegrunde. Her vil vi over en periode omdanne 
disse til blomstrende fourageringsområder. 
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af: 
 
I Vestjylland er jorden sandet, nærringsfattig og udpint. Det bedste råd er her, at lade de 
grønne arealer vokse vildt i stedet for at udså frøblandinger. Et ’vildt resultat’ sås ved alléen 
ved Gjerager i Tarm. Blandt egetræerne er der, efter en sommer uden gentagen 
græsslåning, fundet ca. 80 individer af orkidéen, skov-hullæbe. Se nedenstående fotos. 



Vi fandt ud af, hvor der var velvilje til et biodiversitetsprojekt på sogneniveau og 
understøttede borgernes egne ideer i Hemmet. 

Afhold borgermøder for de grupper af borgere, der ønskes engageret. Med fokus på bl.a. 
landbrug og haver har RKSK dels afholdt et møde med landmænd, jægere og andre 
lodsejere og dels ét for Haveselskabets havekredse samt kommunens frivillige, grønne hold, 
hvor Katrine Turner fortalte om vilde haver og grønne områder. 

”NaturHelt”-hæftet giver børn og voksne inspiration til at opdage naturen samt få en 
forståelse for alle de ting, man kan foretage sig i naturen. Hæftet kan hentes gratis på 
kommunens biblioteker.  


