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Jeres VILDE projektside: 

Link Hillerød vil være Danmarks vildeste kommune

Indholdet på kommunens hjemmeside beskriver de initiativer kommunen har taget under 
konkurrencen, samt info hvordan man kan komme i gang med at gøre kommunen mere vild. 

Finaleprojektets titel/overskrift:  ”Sjællands længste kvashegn” 

Kort beskrivelse af projektet:  
Borgere deltager i kommunens konkurrence om at bygge Sjællands længste kvashegn. 
Konkurrencen løber til oktober 2022. Der er uddelt 6 gratis stolper til de første 50 deltagere. 
Målgruppen er alt fra private borgere til foreninger mv. Projektet bidrager til at skabe viden 
om hvad man kan gøre konkret for at øge biodiversiteten hvor man bor. I stedet for at køre 
grene, afklip mv. på genbrugsstationen, kan de bruges til at etablere et kvashegn der kan 
skabe leve- føde- og overvintringssted for insekter, smådyr og fugle. Projektet har også 
være en god indgang til dialog med borgerne om hvad man kan gøre for at øge 
biodiversiteten hvor man bor eller færdes i sin fritid. Se bilag 1 med foto og eksempler på 
kvashegn hos borger, spejdere, bofællesskab og på et kommunalt areal samt bilag 2 med 
øvrige projekter under Vild Kommune dyst. 

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
Fordi kvashegn konkurrencen  er springbræt for at engagere borgerne til at gøre mere for at 
øge biodiversiteten. Samtidigt giver konkurrencen rum for dialog og vidensdeling om 
hvordan man som borger, familie eller gruppe kan gøre en forskel og give plads til ”vild 
natur” hvor man bor eller arbejder.  

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 

 Nytænkende
I platformen ”Sammen om Hillerød” lægger borgere fotos op af kvashegn. De inspirerer
hinanden, og følger med i hvor mange meter der samlet er etableret. Link: Sammen om
Hillerød - kvashegn

 Engagerende:
Borgere deltager aktivt i konkurrencen og viser stort engagement. Kommunen har uddelt
gratis stolper til interesserede borgere og haft god direkte dialog om hvordan man kan
øge biodiversiteten.

 Vedvarende:
Kvashegn vil blive ved med at stå og nye grene/kviste lægges på. Kommunen vil
fortsætte med at opfordre til at etablere kvashegn og indgå i dialog og samarbejde om at
øge biodiversiteten i kommunen.

 Stort:
1. juni 2022 er der i alt etableret 274 m kvashegn. Konkurrencen udløber i oktober 2022,
så mange flere meter kan stadig komme til - også efter oktober 2022.

https://www.hillerod.dk/service-og-selvbetjening/natur-miljo-og-klima/naturen-omkring-dig/vild-kommune/
https://hillerod.citizenlab.co/da-DK/projects/vaer-med-til-at-bygge-sjaellands-laengste-kvashegn
https://hillerod.citizenlab.co/da-DK/projects/vaer-med-til-at-bygge-sjaellands-laengste-kvashegn


Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
Vigtigt at formidle viden om hvordan biodiversiteten kan øges. Formidling for borgere, 
kollegaer, organisationer, virksomheder, skoler mv. Mange vil gøre en forskel, men har brug 
for rådgivning om hvordan. Vigtig læring at viden om arter er nødvendigt for at følge op på 
om naturindsatser virker. Viden om arter gør én nysgerrig og åbner op for naturens 
forunderlighed og giver oplevelser.   

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
At kortlægge vejrabatter og kommunale parkarealer, hvor der er en naturlig blomsterrigdom. 
Dernæst at ændre driften fra flere slåninger til én årlig slåning, når blomsterne har smidt frø. 
Bakke op om engagerede borgere og foreninger som gerne vil hjælpe kommunen med at 
registrere blomsterrige vejrabatter og parkarealer. Arealer som kommunen ikke selv har 
været opmærksom på.  
Kommunen er begyndt selv at producere vilde frø ved at indsamle frø i lokalområdet og så 
dem ud på et forberedt areal. Om et par år kan frø høstes af de fremspirede planter, og 
egen producerede lokale frø kan spredes ud på kommunale bynære arealer. F.eks. nye 
grønne arealer, hvor der i stedet for at sprede muld ud, kan sås blomsterfrø ud i råjord. 
Se bilag 3 med foto af blomsterrige vejrabatter og parkarealer der er taget ud af 
regelmæssig slåning og nu kun slås én gang om året samt foto af areal med produktion af 
egne frø (efterår 2021). 
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