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Finaleprojektets titel/overskrift: Biodiversitets-ege 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Projektet består i at få de store træer tilbage på de kommunale, grønne arealer. Projektet er 
endnu ikke udført, men vil blive gennemført i 2022. 
 
Vi vil på udvalgte kommunale arealer plante egetræer til eftertiden. Vi ser ikke, at der findes 
et quick-fix til biodiversitetskrisen, og der er derfor et behov for at skabe vedvarende tiltag, 
som ikke blot bidrager i vores egen generations livstid. Store træer, som er vigtige for utroligt 
mange arter, er jo i sagens natur en hel del år om at nå den gode effekt for biodiversiteten. 
 
Formålet er, at træerne dels kan have en rekreativ funktion på arealerne – fx muligheden for 
at sidde i skyggen på en varm sommerdag, men også kan benyttes i en fortælling til børn 
om, at man skal kigge og planlægge fremad. 
 
Træerne vil med tiden kunne bidrage til biodiversiteten ved at kunne være hjemsted for en 
myriade af fugle, insekter, svampe og edderkopper. 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
Der er et behov for at skue længere ud end vores egen generation. Denne gren af krisen 
adresseres sjældent, da projekter ofte skal skabe en effekt på en kort årrække for at vende 
en truende krise. Behovet for fx langsigtede tiltag er dog også bydende nødvendigt – et 
egetræ vil potentielt stå i mange århundreder, mens en afgræsning kun foregår så længe, 
man kan holde økonomien i projektet – via fonde, tilskud osv. 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 
 Nytænkende: Der ses sjældent tiltag, der adresserer de langsigtede problematikker. Vi 

vil gerne se ud over at lade græsset gro og skabe nytænkende generations-tiltag. 
 
 

 Engagerende: Træerne har mulighed for at være samlingspunkt i lokalområdet, og kan 
på den vis benyttes til at være engagerende for lokalbefolkningen – ung som gammel. 
 
 

 Vedvarende: Der kan vel knap findes et tiltag med levende skabninger, som varer ved i 
længere tid end egetræer. 
 
 

 Stort: Vi kan dårligt forestille os noget, der er så stort og ikonisk i den danske 
selvopfattelse, som de store træer – bøg og eg. Træer vil altid symbolisere 
vedholdenhed og visdom. 
 
 

https://www.nordfynskommune.dk/borger/natur/vildere-nordfyn/


 Intelligent: Træer er et billigt tiltag, som varer ved i lang tid. Vi synes, det er intelligent,
at få mest for pengene – og fordeles udgiften til et træ ud over dets levetid, ja så er der
jo tale om peanuts.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
Vi har især draget erfaringer ift. borgerinddragelse på de bynære områder, der kan have en 
rekreativ funktion – her tænkes på græsflader. Første år var uden forudgående inddragelse 
af naboer og reaktionerne var negative, andet år var med forudgående inddragelse, og 
reaktionerne var meget positive. Det er en læring, vi vil tage med videre. 

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  

- Tænk langsigtet og planlæg flere år frem.
- Inddrag de lokale tidligt i processen. Ejerskab giver succes.
- Tænk i træer, buske og ændret drift.
- Gør det klart, hvad man vil opnå – er det sjælden natur? Er det bynær natur? Er det

formidling?
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