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Kort beskrivelse af projektet:  
 
Overalt hvor vi kan komme til, arbejder vi meget mere bevidst med plantevalg og 
omlæggelse af driftsmetoder, for at understøtte biodiversiteten. Vi har særlig fokus på 
træernes biofaktor, og har plantet ca. 300 nye træer, hvoraf en stor del er blomstrende 
frugttræer. Vi har stor fokus på inddragelse af borgerne og erhvervslivet, så vi også får 
biodiversitet ind i haverne og på erhvervslivets matrikler. Foruden en masse mindre 
projekter, arbejder vi også med begrønning langs de større gennemskærende veje; dels for 
at forskønne det visuelle udtryk, men også for at skabe spredningskorridorer mellem 
Vestvolden, Damhusengen/Damhussøen og Vigerslevparken. 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE: 
 
Målet for os er ikke at blive den vildeste kommune, men at blive en langt mere naturrig og 
biodivers kommune end vi er nu. 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier:  
 

 Nytænkende: Valhøj Skole skal udvides over de kommende år, og får i den forbindelse 
helt nye udearealer. Vi har i projektet arbejdet nyskabende med plantevalg og placering, 
for at understøtte leg og udendørs aktivitet. Det bliver den vildeste skolegård! 
 

 Engagerende: De pibler frem med engagerende tiltag. Skoler og børneinstitutioner 
bidrager med udbredelsen af mere biodiversitet, som f.eks. den kommende Miyawaki-
skov på Tinderhøj Skole, hvor engagement og frivillighed understøtter den inkluderende 
proces. 
 

 Stort: Det bliver stort når Gartnerbyen – Rødovres kommende nye bymidte, står færdig 
med et grønt, biodivers og klimatilpasset strøg. Det bliver flot! 

 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens naturindsatser?: 
 
At omstilling fra det traditionelle velplejet og klippet udtryk til det vilde og biodiverse udtryk, 
kan tage tid at få implementeret driftsmæssigt, da økonomi også er en vigtig faktor. 
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
 
Klip mindre græs! Lad nogle områder stå og lær at holde af mælkebøtter 
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