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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Roskilde Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Kate Bjerrum, katesb@roskilde.dk / 4046 1901 

Jeres VILDE projektside: 
 
https://www.roskilde.dk/da-dk/om-kommunen/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-naturen-og-
klimaet/biodiversitet/alle-tiders-vild-natur/ 
 
Oversigt over projekter i regi af DKVild. 

 
Finaleprojektets titel/overskrift: 
 
 ”Fra indkøbsvogn til vandrestøvler – porten til Roskildes vilde natur” 

 
Kort beskrivelse af projektet: 
 
”Fra indkøbsvogn til vandrestøvler – porten til Roskildes vilde natur” 
 
Projektområdet ligger centralt i Roskilde og skal fungere som port til naturens oplevelser for 
de lokale beboere. På den måde bindes land og by sammen og skaber let adgang til naturen 
i Roskildes Grønne Ring. Naturen trækkes helt ind i byens hverdagsliv. Nære 
naturoplevelser bliver en fast del af dagligdagen, når du handler, cykler i børnehave, går en 
tur med rollatoren eller dyrker motion, og du nudges til at komme ud i den bynære natur 
omkring Roskilde. Kommunens bynære landbrugsarealer tages ud af drift og omdannes til 
sammenhængende lysåben natur, der plejes med afgræsning, afbrænding og høslet, så der 
skabes et kludetæppe af forskellige biotoper og dermed øget biodiversitet. Dræn og grøfter 
bliver sløjfet og der graves vandhuller til gavn for bl.a. løvfrøer og andre padder, som kan 
sprede sig til området fra nærliggende naturområder som fx Hørhusene og Langengen. 
Grønne arealer ved veje, indkøbscenter, plejehjem og boligbebyggelse udvikles med fokus 
på at formidle naturens univers og samtidig binder de grønne stiforbindelser del 1 og 2 
sammen. Mellem Hyrdehøj plejecenter og Hyrdehøj skov skabes et mødested for flere 
generationer, hvor store stammer, sten og insekthoteller bidrager til 
biodiversitetsfortællingen.  
 
Målgruppen er beboere i lokalområdet samt plejecenter, dagtilbud, skoler og gymnasier.  
 
Projektet realiseres i tæt samarbejde med lokale aktører. Coop skaber blomstrende vej til 
supermarkedet - lokale børn plejer naturen – Roskilde Golfklub fyldes med fuglekasser, 
billebo, vandhuller og blomsterenge – Havementorerne og DN hjælper lokale med at skabe 
levesteder for planter og dyr og Boligselskabet Sjælland skaber stiforløb med 
biodiversitetsoplevelser på vejen fra bolig til natur. 
 
Bilag med uddybende projektbeskrivelse og kort er vedlagt, de markerede områder er cirka 
angivelser.  
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Fotos: 
Projektfoto1_Roskilde Kommune: Fotoet illustrerer naturen, som skal udvikles på området. 
Projektfoto2_Roskilde Kommune: Fotoet illustrerer brugerne af området, her tre damer fra 
Dansk Vandrelaug, som har en hyggelig stund i Rørmosen.  

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE: 

Fordi Roskilde Kommune gennem et bredt samarbejde på tværs af myndigheder, borgere, 
foreninger og erhverv, vil skabe, formidle og inspirere til et liv med vild natur for alle – både i 
de nære omgivelser i byen, hvor hverdagslivet beriges med naturoplevelser og i de 
omkringliggende bynære omgivelser, hvor landbrugsjord omdannes til natur. 

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 

 Nytænkende: Der arbejdes på tværs af kommunens siloer, for at nedbryde barriere og
sikre forankring, som f.eks. sundhedsforvaltningens forebyggende indsatser i naturen og
naturoplevelser for plejehjemsbeboere.

 Engagerende: Der samarbejdes med lokale foreninger, borgere og erhverv om både
planlægning, etablering og naturpleje i områderne, f.eks. blomstrende erhvervsarealer,
naturoplevelses-stier i boligområder og naturpleje på skoleskemaet.

 Vedvarende: Projektet er forankret i ”Grøn Blå Strategi”. Der er afsat midler til såvel
etablering som fremtidig drift og et bredt netværk af aktører er med til at sikre den lokale
forankring.

 Stort: Der skabes sammenhængende natur, hvor 60 ha. bynær landbrugsjord
omdannes til natur med et fremtidigt fokus på at øge arealet.

 Intelligent: Sammenkobling af projekter inden for natur, anlæg, park- og vejdrift,
undervisning, sundhed, frivillighed mm. – med et solidt strategisk fundament, der er
bredt forankret i kommunen.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
Nu samarbejder vi mere på tværs, både med andre forvaltninger som fx Sundhed og Skole, 
og i vores natur-, park- og anlægsteams. Vi har fået større indsigt i hinandens fagområder, 
og derfor er vi blevet bedre til at finde fælles løsninger og sammentænke projekter. 

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
For at sikre mere sammenhængende natur er det vigtigt med en klar strategisk satsning fra 
kommunens side, helt fra de økonomiske prioriteringer og den fysiske planlægning til de 
konkrete anlægsprojekter og drift af kommunale arealer. På den måde kan de forskellige 
ben i den kommunale forvaltning, understøtte det fælles mål om bedre biodiversitet og mere 
natur. Det kan f.eks. være at hjemtage forpagtede landbrugsarealer og konvertere dem til 
lysåben natur, opkøbe og omdanne landbrugsarealer til natur, eller forvilde allerede 
eksisterende grønne arealer, boligområder, veje og stier i byerne. 
Det er vigtigt samtidig at tænke i rekreative og formidlingsmæssige forbindelser, for på den 
måde at skabe – ikke blot en fysisk forbindelse – men også en mental sammenkobling af 
naturen i byerne og i det åben land.  

https://www.roskilde.dk/da-dk/om-kommunen/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-naturen-og-klimaet/gron-bla-strategi/udvikling-af-de-gronne-og-bla-vaerdier-i-roskilde-kommune/


Fotos: 
Vilde råd1_Roskilde Kommune: Fotoet illustrerer, at naturen får 60 ha nye levesteder, og 
den rødlistede løvfrø bydes særligt velkommen.  
Vilde råd2_ Roskilde Kommune: Fotoet formidler, at man kan ”swipe” og se ”før” 
(landbrugsjord) og ”efter” (ny natur) landskabet i del 2.  
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