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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Hedensted 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Per Nørmark 29275033 eller e-mail per.normark@hedensted.dk 

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
Vi har ikke nogen site for ”et” projekt. Vi understøtter/faciliterer processen sammen med 
borgerne, der hvor de gerne vil at der sker noget og med info om andre områder/viden. 

Finaleprojektets titel/overskrift:  SVAMP er opskriften på sikring af biodiversiteten.  

 
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) 
 
Filosofien i Hedensted Kommune er, at med lokal forankring kan man som myndighed flytte 
mere. Alle skal lære/kende grundprincipperne for at skabe mere blivende biodiversitet, og 
omstille sig til at rod godt kan være pænt. M i SVAMP er den mentale omstilling, den skal 
være klar hos alle (SVAMP, S = sammenhæng, V = variation, A = arvesølvet, M = mental 
omstilling, P = plads).  
SVAMP modellen er en væsentlig del af Hedensted Kommunes Biodiversitetsstrategi, som 
er blevet lavet i tæt samarbejde med Grønt Råd. SVAMP modellen skal bruges som 
prioriteringsværktøj for alle initiativer og projekter.  
Med en ny kommunikationsstrategi er Hedensted Kommunes bæredygtighedshus, 
COMPAS, i gang med at tilskynde lokale initiativer via Facebook (De Naturlige Hedensteder) 
og Grøn Kage (mødested for lokale der vil arbejde med biodiversitet eller måske bare er 
nysgerrige). Lokalt er initiativer støttet, både i lokalråd (vi er som forsøg ved at lave 
udviklingsplaner sammen med rådene) men også blandt borgerforeninger, virksomheder og 
andre. På denne måde sker den mentale omstilling samtidig med, at der konkret sker noget 
lokalt og i deres tempo. Vi har i denne del af processen fokus på alle elementerne i SVAMP 
og håber ikke mindst på denne måde, at der skabes noget, som er lidt mere blivende. 
Som et eksempel her i konkurrencen, så har borgerne i Daugård taget bolden op, hvilket vi 
med denne indmelding gerne vil støtte ekstra. De har selv på flere måder sat noget i gang, 
men det kan i den grad understøttes og være et godt eksempel til efterfølgelse. At der så 



også er noget at gå efter understreges ikke mindst af de to billeder, der er medsendt. 
Konkret mangler de penge til at opskalere deres initiativer. Flere initiativer som dette er sat i 
gang, men flere/mere areal skal med. Lokalt er man ved at søge eksterne midler og hvis 
denne konkurrence vindes, vil de i den grad blive løftet. 
Hedensted Kommune har via tilskudspuljen Fælles Natur stillet penge til rådighed lokalt, 
som folk har budt ind på og de er blevet brugt.  
Opskrift på biodiversitet: Alle skal være med til at skabe mere Sammenhæng og Variation i 
naturen, passe på det værdifulde, Arvesølvet, skabe motivation hos hinanden ved Mental 
omstilling og give mere Plads til naturen. Det er Hedensted Kommunes opskrift på at 
mindske tabet af biodiversitet 

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
Det skal kåres, fordi der arbejdes lokalt og på sigt med en blivende omstilling, M for den 
mentale omstilling. Vigtigheden af at øge biodiversiteten forstås på denne måde bedre og er 
i fokus. 

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): Det sker hvor og hvornår folk vil det og
man skal have hovedet med, M for den mentale omstilling. Vi faciliterer processen.

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Det er frivilligt og folk elsker frivillighed
og ikke mindst, at det er dem selv, der skaber det.
Hvis man på en åben måde tager folk med ind i maskinrummet og tager dem alvorligt, er
de med.

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Folk får ”ejerskab” over det og passer
derfor mere/bedre på det, de tror mere på dem selv og bliver modige, P i plads

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): Man må være lille før man bliver stor og al vækst
tager tid og plads

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Folk er generelt mere intelligente end de
selv tror

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
Der er flere kræfter i det lokale og lyst/evne end vi troede og de vil meget gerne være med, 
medindflydelse er vigtig, men så skal folk også gives plads og tid. 

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. 
Hvis man viser engagement/indlevelse/glæde der smitter, så vil folk gerne være med. 
Åben op for maskinrummet på en ærlig måde. 
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