
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektindstilling til: 
Danmarks VILDESTE  

Kommune 
  



Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Favrskov Kommune 

Kontaktperson(-er).  
Vibe Søndergaard, Heidi Brixen, Nguyet Le og Mathilde Agger Rasmussen på e-mail: 

natur@favrskov.dk 

tlf.: 8964 1010 

Jeres VILDE projektside: 
Hjemmesiden indeholder beskrivelse af hvordan alle kan skabe mere biodiversitet, såvel på 
landet som i byen. Mål og visioner. Favrskov arterne, omtale af vores toplokaliteter. 
Registrering af alle Vild med Favrskov tiltag. Og selvfølgelig: Vild med Favrskov – 
Biodiversitet for alle. 
https://favrskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#/6414 
 
Kampagnesiden viser og beskriver nogle af de ting vi har gang i: 
https://express.adobe.com/page/3COn8TMnjhk2P/  

Finaleprojektets titel/overskrift:  Vild med Favrskov - Biodiversitet for alle   
 
Kort beskrivelse af projektet:  
Billedcollage allersidst 
Hvad består projektet helt konkret i?  
Projektets overordnede formål er at formidle biodiversitet til alle kommunens borgere. 
Alle skal opleve hvad biodiversitet kan og hvordan vi alle helt enkelt inviterer dyr, 
planter og svampe indenfor. Hvordan vi alle kan gøre en forskel.  
 
Vi har designet vores eget logo af fire arter, der repræsenterer biodiversiteten i Favrskov 
Kommune. Hvor logoet er – arbejdes der med at forbedre biodiversiteten. Logoet går igen på 
vores muleposer – et ”gør det selv kit” med eget ”Her vokser det vildt” skilt, havefolder, 
årshjul, planteliste og det bedste en frøpose med 28 forskellige hjemmehørende arter til at 
så i egen have! På hjemmesiden registreres alle ”Vild med Favrskov” tiltagene! 
 
Vi har formidlet til:  
 
Børn fra foreløbig 4 skoler og 4 institutioner. De bliver indført i biodiversitetens 
forunderlige verden, i praksis! Sammen med skolebørnene gennemgår vi en tretrinsraket:  

1. Vi bioblitzer os sammen til et referencepunkt og lærer om de mange lokale arter. 
Dernæst giver vi den gas med: 

2. Biodiversitetsforbedrende tiltag:  
a. graver murbaljer ned, etablerer vandhul,  
b. samler sten til dynger i solen - ”insektradiator”  
c. bygger kvashegn 
d. sår vilde hjemmehørende arter  
e. planter insektvenlige stauder  
f. udleveret frøposer og muleposer til børn og forældre 

 
3. Har det hjulpet? Året efter bioblitzer vi igen, evaluerer og overvejer flere tiltag (et af 

stederne går vi fra 52 til 67 arter!) 
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Sammen med børnehavebørnene leges forståelsen af biodiversitet ind. Og børn, 
forældre og bedsteforældre skaber biodiversitetsforbedrende tiltag på legepladserne. Vi 
planter krydderurter og etablere kvashegn. Også her udleveres muleposer. 
 
Og via: 
Demonstrationsarealer med biodiversitetsvenlige tiltag på kommunale arealer til 
inspiration for borgere: 

• blomsterenge m vilde danske planter foreløbig 7 stk. I alt 1 ha. Engene slås med 
opsamling. Og følges med før- og efter monitorering af planter og dyr. 

• Vilde kommunale græsarealer på 3,6 ha, der kun slås med opsamling en gang årligt! 
• Naturens - og Skovens dag afholdes på sportspladser hvor flere hundrede 

besøgende sammen med lokale har skaber et mekka for smådyr, planter og 
svampe!  

 
Gennem:  
Udlevering af mere end 700 stk. af vores helt egne Vild med Favrskov - muleposer ved 
aktivitetsdage / arrangementer eller på Favrskov Bibliotekerne.   
 
Hvilken udfordring er indsatsen rettet mod: Biodiversitetsørknerne på egne lokale arealer 
som sportspladser, daginstitutionernes legepladser og ved skoler.  
 
På hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten? Vi har skabt 
forandringer hos vores borgere, der har fået erfaringer med, hvordan de kan skabe 
forandringer hjemme hos sig selv blandt andet via det ”gør det selv kit” de får med hjem! 
 
En gruppe borgere har oprettet Facebookgruppen Borgerne har selv oprettet en fb gruppe: 
Vild med Favrskov med over hundrede medlemmer! 
https://www.facebook.com/groups/1198795177168178  
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
 
Fordi projektet ”Flytter” folk og lader dyr, planter og svampe flytte ind! 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 
• Nytænkende:  

Vi tænker mere i at skabe en bevægelse hos mennesker frem for i naturen samtidig med 
at vi skaber forandring og forankring hos mennesker - og i naturen! 
 

• Engagerende:  
• Projektet beror udelukkende på at engagere deltagerne – intet projekt uden deltagere! 
• Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Alle forandringerne er så blivende som 

muligt - i en evigt foranderlig natur – Vi ejer selv arealerne! Vi laver aftaler lokalt så 
projekterne forbliver som de er og passes af beboerforeninger, skoler og institutioner. 
 

• Stort: De store forandringer sker hos borgerne. Arealerne i sig selv imponerer nok 
ingen, men vi forbedrer DK’s samlede biodiversitet, ved at få danskerne med os. 
Sammen flytter vi Danmark.  
 

• Intelligent: Det intelligente er helt enkelt: Start med de små og deres forældre og gør 
det til en fest lokalt. Vi har skabt en model som andre kan kopiere i hele DK. Sæt i gang! 
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Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
 
Lokalt engagement er altafgørende for succes med forandringerne.  
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
Se fotocollage nedenfor. 
Involvér de lokale – vend dem fra at være i mod eller skeptiske til at være med. Så flytter vi 
sammen grænser og giver’ plads til liv! 
• Pilotprojekter på kommunens skoler og daginstitutioner: 

o Opstartsmøde hvor der forventnings afstemmes – hvad mangler der her og hvad 
vil I gerne lære? Typisk:  

 bioblitz,  
 etablerings aktiviteter: kvashegn, vand lokalt, stendynger, blomstrene 

arealer, dødt ved, variation i jordtype, plante ”dyrevenlige” arter osv. 
 Gentage Bioblitz, kredsløbsøvelse, ressourceleg, supplere med flere 

etableringsaktiviteter 
o Evaluering 

• Afholde større begivenheder hvor lokale og andre gæster involveres og engageres i at 
skabe levesteder for dyr, planter og svampe og får udleveret mulepose med ”gør-det-
selv kit” til egen have.  

• Udlevering af ”Vild med Favrskov” muleposer fra Favrskov Bibliotekerne med ”gør-
det-selv kit” til egen have samt registrering af borgernes egne projekter på Favrskov 
Kommunes hjemmeside. 
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