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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Køge Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Steffen Bagger Sørensen steffen.sorensen@koege.dk   

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
Det vilde Køge - vi har brug for hinanden - Køge Kommune (koege.dk)  
Borgerne og virksomheder får en samlet indgang til Køge Kommunes indsatser for en 
vildere kommune, naturstrategi og omlægning af kommunale arealer, samt forslag til tiltag. 

Finaleprojektets titel/overskrift:  
Danmarks VILDESTE transportcenter – vejen til naturlig vækst 
 
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) 
 
Erhvervsområdet Skandinavisk Transport Center (STC) i Køge Kommune er et af Danmarks 
største transportcentre. STC dækker over et 250 ha stort område i byzone med over 25 
hektar ubenyttede grønne arealer i privat eje, som virksomhederne primært drifter ved 
regelmæssig maskinel græsslåning. 
 
Køge Kommune har fået arealer i området besigtiget, for at afdække det eksisterende 
naturindhold. 21 arter af almindelige fugle blev registreret, heraf tre arter rødlistet som 
næsten truet (husrødstjert, mursejler og sanglærke). Generelt er områderne domineret af 
høje urter af relativt almindelige arter, bl.a. fredede orkidéer formentligt af arten 
skovhullæbe. Vegetationen understøtter et rigt insektliv, om endnu uden, at 
bemærkelsesværdige insektarter blev registreret. Tidligere i 2013 blev enkelte truede arter af 
natsværmere dog registreret (bl.a. østlig hætteugle med gråbynke som værtsplante). 
Konklusionen er, at med den rigtige pleje kan de mange områder i STC med lav og spredt 
vegetation udvikle sig i retning af et overdrev, der har stor betydning som levested for mange 
arter, og som derfor potentielt på sigt kan øge biodiversiteten lokalt. Fortsatte næringsfattige 
forhold forudsættes. Derudover kan indsatser imod de tilstedeværende invasive arter 
(kæmpe-bjørneklo, japansk pileurt og vild pastinak) give mere plads til den oprindelige 
biodiversitet. Forekomsten af invasive arter kan overvåges på arealerne og indberettes til 
Danmark Miljøportal. 
 
Målgruppen er især virksomheder, der ved at ændre drift og indretning af sine gerne større 
sammenhængende arealer, kan bidrage til at give væsentligt bedre plads til de vilde arter af 
blomster, insekter og andre dyr. Målgruppen er også andre kommuner, der vil facilitere 
samarbejde mellem eksterne for at skabe mere plads til natur på private arealer. Derudover 
kan projektet globalt inspirere virksomheder til at få fokus på potentialet for forholdsvis 
simpelt at skabe plads på sine ubenyttede grønne arealer til naturlige processer og/eller 
mere natur. 
 

Indsatsen er rettet mod udfordringen med at give plads til vild natur på områder udlagt til 

industri i byzone. Projektet bidrager til mere natur ved, at Køge Kommune har faciliteret 
samarbejdet mellem virksomhederne i STC om at ændre driften og udvikle naturen på de 
ubenyttede grønne arealer. STC har fået et projektforslag. Derudover bidrager projektet til 
Køge Kommunes naturstrategi. 

mailto:steffen.sorensen@koege.dk
https://www.koege.dk/borger/Natur-miljoe-og-energi/Natur/Danmarks-vildeste-kommune.aspx


Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
Fordi vi er vilde ved at vælge at udvikle vildskaben på et voldsomt stort virksomhedsområde, 
hvilket virker som forbillede for flere samarbejder med private om at samskabe ny vild natur 
et unaturligt sted. Køge Kommune vil være på forkant med fremtiden ved at bevare og 
udvikle natur- og biodiversitetsværdier via vidtgående samarbejder med virksomheder og 
borgere om vildskab på private arealer og frivilliges velvilje til pleje af natur.  
 
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):  
STC er et spændende, stort og utraditionelt sted at sætte ind for at gøre Køge Kommune 
mere grøn ved at bruge eksisterende arealer. Projektet kan inspirere andre 
virksomheder til samarbejde for natur. 
 

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum):  
STC’s bestyrelse engagerer sig i og profilerer sig med projektet. Godt samarbejde med 
STC gør, at Køge Kommune gerne vil facilitere mere samarbejde mellem virksomheder 
og borgere til gavn for naturen. 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum):  
STC’s bestyrelse har forankret sit ejerskab over projektet med udgangspunkt i et forslag 
fra Køge Kommune om at udvikle en mosaik af forskellige naturtyper og ved at vise 
interesse for naturnær drift. 

 
 Stort (max 200 tegn med mellemrum):  

STC giver plads til naturen på over 250.000 m2 ubenyttede grønne arealer. Projektets 
vildskab har potentiale til at sprede sig til både virksomhedernes andre afdelinger og 
andre virksomheder i verden.  
 

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum):  
STC kan fungere som grønt åndehul og bidrage til at udbrede arter. Pleje af natur 
kræver færre ressourcer end hyppig græsslåning. Ved at inddrage virksomhederne 
skaffes nye ambassadører for naturen. 

 
Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 

 Engagement virker positivt – også overfor forvaltning og politikere 

 Internt samarbejde er etableret på tværs af fagområder i arbejdet med naturindsatser 

 Succes med at opsøge et etableret fællesskab (grundejerforeningen) 

 Erfaringen kan indgå i drejebog for dialog med virksomheder med interessere i 
naturindsatser 

 Mulighed for at formidle projektet til og inspirere borgere, erhverv og kommuner 
 
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. 

 Vis og væk vild vilje - vejled ved vordende vildskab 

 Inddragelse og samarbejde virker - og giver mere natur 

 Saml og formidl lokale initiativer, som der nok er rigtig mange af – f.eks. på egen 
hjemmeside til fremme af biodiversitet 

 For at kunne gennemføre vilde projekter, skal forvaltningen sikre sig politisk opbakning 
til projektet og adressere barrierer for gennemførelse, f.eks. behov for ændret lokalplan 

 Nationalt ser Køge Kommune et stort potentiale for, at kommuner faciliterer samarbejdet 
mellem både borgere og virksomheder for at forbedre naturindholdet på private arealer 



 Kommunen bør huske at udbrede nye naturindsatser til betydningsfulde 
borgere/virksomheder, der ikke deltager aktivt i f.eks. foreningers møder 

 Kommunikér om at ensarte driften ved naturindsatser på private arealer grænsende til 
kommunale arealer  

 Indsatsers gennemførelse kan bero på opfølgning, f.eks. ift. tilbudsindhentning, 
virksomhedsbesøg og inddragelse af NGO’er såsom Danmarks Naturfredningsforening 
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