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Frederikshavn Kommune_grønbog_Natur i børnehøjde

Finale grønbogen
Kommunenavn:
Frederikshavn Kommune
Kontaktperson(-er).
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne.
Birthe Berg
Jeres VILDE projektside:

https://natur.frederikshavn.dk/ (under udarbejdelse)
Finaleprojektets titel/overskrift: Biodiversitet i børnehøjde
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)
Projektet har til formål at give kommunens yngste borgere bevidsthed om de særlige
naturværdier, der findes i kommunen. For at gøre det mere konkret er der udvalgt 3 arter,
som yngler i kommunen, og børnene har en chance for at se: hedepletvinge, trane og
myreløve. Skolelærere har været på en workshop og lært om arterne. Efterfølgende har
skolerne arbejdet med at lave en ”grøn sti”. Den grønne sti giver skolebørn og deres lærere
mulighed for at besøge hinanden og fremvise de stedbundne kvaliteter. Desuden uddanner
kommunen Junior Rangers, hvor unge lærer andre børn og unge om naturen.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
(max 5 linjer)
Projektet fortsætter efter konkurrencens afslutning og kommunen har noget vildt at bygge
videre på.
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): Ved at engagere skolebørn og deres
lærere, når projektet ud til rigtig mange af kommunens borgere via forældre og
bedsteforældre.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Der er etableret ”grønne stier” på
skolerne, som fortsætter med at lære børn om biodiversitet. Børnene skal lære om
naturen for at langtidssikre naturens værdier.



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her



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):

Alle borgere og politikere vil gerne bidrage til øget biodiversitet, men der er stor forskel på,
hvor meget viden, der findes om biodiversitet. I nogle tilfælde er lægmands opfattelse vidt
forskellig fra videnskabens konklusioner. Det tager lang tid og en bred indsats at ændre
naturopfattelser.
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.
Få samarbejde med lokale borgere og organisationer.

