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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Fredericia Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
 
Annemette Bargum, tlf. 41139023, e-mail: annemette.bargum@fredericia.dk 

Jeres VILDE projektside: 

På vores DKVILD side: https://www.fredericia.dk/dkvild findes generelle råd til vilde 

projekter og mulighed for at tilmelde sig vores FredericiaKort (kortinfo.net), der giver et 

overblik over indsatser. Vi har en særskilt side til virksomheder, hvor vi giver inspiration og 

råd til hvordan virksomheder skaber mere natur på deres grunde Natur på 
virksomhedsgrunden | fredericia.dk  

 

Finaleprojektets titel/overskrift: ”Vilde virksomheder i Fredericia” 

 
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) 
Skriv her 
 
Vi har arbejdet med at få flere virksomheder til at omlægge deres udearealer eller på anden 
måde bidrage med at skabe mere natur i kommunen. Mange virksomheder råder over store 
udendørs arealer med græs, der bliver slået intensivt. Her ligger der store potentialer for at 
skabe mere natur ved at ændre måden arealerne bliver forvaltet. Vores målgruppe er først 
og fremmest de virksomheder, der har store udearealer. Sekundært også øvrige 
virksomheder, som kan bidrage økonomisk med at understøtte biodiversiteten i konkrete 
områder i kommunens natur. 
Vejledning og særlige driftsaftaler 
Når en virksomhed henvender sig til os, tilbyder vi råd og vejledning, eller et 
virksomhedsbesøg til at omlægge grønne arealer. Det handler ofte om frøblandinger, 
trævalg og slåningshyppighed. I nogen tilfælde donerer vi dødt ved i form af træstammer, fra 
kommunale arealer, hvor de af sikkerhedshensyn er fældet. 
Afhængig af størrelse og placering af virksomhedsgrunden, tilbyder vi fx at indgå en aftale 
om ”særlig driftsform”. Med en ”Aftale om særlige driftsformer” bliver naturtyper, der er 
dannet, fordi der i en periode er gennemført en særlig driftsform, undtaget fra 
bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 i indtil 1 år efter aftalens udløb. Herved 
fremmer vi incitamentet for virksomheden, at gøre en indsats. 
Temadage om biodiversitet 
I samarbejde med organisationen ”Business Fredericia” har vi afholdt to temadage for 
virksomheder i Fredericia med oplæg om biodiversitet og mulighed for erfaringsudveksling 
om biodiversitet på virksomhedsgrunde. 

 Vild natur på en virksomheds arealer – det skaber både bundlinje og en 
bedre biodiversitet. - Business Fredericia 

 Skal din virksomhed gøre en forskel? Gør som Ørsted – skab mere vild natur 
på jeres arealer - Business Fredericia 

 

https://www.fredericia.dk/dkvild
https://drift.kortinfo.net/map.aspx?site=fredericia&page=dkvild
https://www.fredericia.dk/borger/trafik-vej-natur/rig-natur-i-fredericia-vaer-med/natur-paa-virksomhedsgrunden
https://www.fredericia.dk/borger/trafik-vej-natur/rig-natur-i-fredericia-vaer-med/natur-paa-virksomhedsgrunden
https://businessfredericia.dk/arrangement/vild-natur-paa-en-virksomheds-arealer-det-skaber-baade-bundlinje-og-en-bedre-biodiversitet/
https://businessfredericia.dk/arrangement/vild-natur-paa-en-virksomheds-arealer-det-skaber-baade-bundlinje-og-en-bedre-biodiversitet/
https://businessfredericia.dk/arrangement/hvordan-arbejder-oersted-med-biodiversitet-kom-til-morgenmoede-i-energi-og-klimaforum-og-faa-inspiration-til-at-goere-jeres-virksomhed-attraktiv-ved-at-skabe-mere-vild-natur-paa-jeres-groenne-are/
https://businessfredericia.dk/arrangement/hvordan-arbejder-oersted-med-biodiversitet-kom-til-morgenmoede-i-energi-og-klimaforum-og-faa-inspiration-til-at-goere-jeres-virksomhed-attraktiv-ved-at-skabe-mere-vild-natur-paa-jeres-groenne-are/


Hvilken udfordring er indsatsen rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget 
til at fremme biodiversiteten?  
 
Fredericia er en bykommune, dvs. byninger, bebyggede områder, veje fylder mere end 
dobbelt så meget end som gennemsnittet i resten af landet (Fredericia: 31,08%; Danmark: 
13,78 % [:Danmarks Statistik]).  
Store erhvervsarealer er koncentreret i en zone mod vest (DanmarkC) og i nord. Og her 
giver det mulighed for at etablere ”grønne korridorer” i landskabet fra Elbodalen og ind mod 
Fredericia syd. 
Flere større virksomheder har omlagt deres græsarealer. Det gælder virksomheder som 
Energinet, Arla og Ørsted. Det betyder noget lokalt, idet det er forholdsvis store dele af 
området er lagt om, eller bliver løbende udvidet. Mange af de store virksomheder har 
desuden anlæg andre steder i landet eller i udlandet, hvor der også arbejdes for mere 
biodiversitet. Det gælder fx Energinet, som har implementeret hensyn til biodiversitet i alle 
deres tekniske anlæg. Ørsted har et klart mål for biodiversitet i koncernen. 
Vi mærker en stor interesse fra virksomheder til at gøre en indsats for biodiversitet; der er 
startet en bevægelse og udviklingen fortsætter. 
 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
Virksomhedernes indsats er meget synlige og kan have afsmittende effekt på 
virksomhedens ansatte, andre lokale virksomheder og det øvrige samfund.    
 
 
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): Skriv her 
 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): De nye driftsformer / anlagte vilde 
områder er som udgangspunkt en vedvarende indsats.  
 
 

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her  
Fredericia Kommune har mange virksomhedsgrunde, derfor er der stor potentiale for at 
omlægge flere grunde og hermed gøre kommunen endnu mere grøn og etablere grønne 
korridorer. Indsatsen smitter også af på virksomheders afdelinger/anlæg, der findes i 
andre dele af landet eller verden.  
 
 

 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): 
Skriv her:  
Vi har lært, at der ligger en stor formidlingsopgave i at få flere med til at hjælpe naturen på 
vej - i egen have, på legepladsen, i skolegården, vejkant eller på en virksomhedsgrund. For 
hvordan gør man det i praksis? Vi oplever, at der ofte mangler viden, og at en kultur ”sådan 
plejer vi at gøre” står i vejen for at skabe mere natur. 
 



Der ligger et kæmpe potentiale på virksomhedsgrunde, hvor der ikke har været fokus nok på 
natur. Konkurrencen har skubbet os i gang med at samarbejde med erhvervet om skabe 
mere natur. 

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. 
Skriv her 
Partnerskaber / samarbejder med en erhvervsorganisation er en god måde at komme i 
kontakt med virksomheder for at italesætte biodiversitet. 

Domicilernes velplejede plæner viger for naturen: "Virksomhederne er vågnet nu" 
(borsen.dk) 

https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/domicilernes-velplejede-plaener-viger-for-naturen?fbclid=IwAR1OyFmTkBUfUyYiC2gHKx-x8fC-joZ87ykB7w0lYBjQQK5rHh6oOxb2wPU
https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/domicilernes-velplejede-plaener-viger-for-naturen?fbclid=IwAR1OyFmTkBUfUyYiC2gHKx-x8fC-joZ87ykB7w0lYBjQQK5rHh6oOxb2wPU
B120434
Udstregning
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