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Finaleprojektets titel/overskrift: STEVNS SKABER LIV
Kort beskrivelse af projektet:
’Stevns skaber liv’ arbejder ud fra en vision om at alle mennesker i Stevns Kommune kan
gøre en positiv forskel for biodiversiteten. Projektet omfavner biodiversitetsproblematikken
og sammen med borgerne skaber Stevns Kommune levesteder for planter og dyr.
’Stevns skaber liv’ er et biodiversitetsprojekt der skal skabe bedre levesteder for planter og
dyr i Stevns Kommune. Men det er også et bevågenhedsprojekt hvor et af formålene er at få
borgere, virksomheder og kommune til at mødes om den fælles biodiversitetsproblematik og
sammen skabe fælles løsninger og inspirere hinanden. I dag er ca. 350 private haver tilmeldt
projektet. Og flere kommer løbende til. Borgerforeninger og erhverv er ligeledes med på
vognen, og ca. 120 erhverv i kommunen er qua et partnerprogram tilmeldt projektet og
arbejder for bedre levesteder for planter og dyr.
Stevns Kommune som virksomhed har omlagt 16% af kommunens grønne arealer til
biodiversitetsfremmende drift. Biblioteker, plejecentre, børneinstitutioner og skoler i Stevns
Kommune har fået et styrket fokus på hvad der skal ske på deres arealer.
Tryggevælde Ådal har i konkurrencens levetid fået mærkningen Pilotnaturpark, og Stevns
kommune arbejder sammen med borgere og erhverv for at ca 450 hektar ådal skal blive
Naturpark og danne rammen om at pleje naturen og fremelske biodiversitet i området.
En strækning på ca. 20 km af Stevns Klint har opnået et 25 meter dybt fredningsbælte, og
den kommende plejeplan betoner den vilde natur og biodiversitet. Ambitionen er at naturen
ud til Stevns Klint får frie tøjler under supervision.
Med afsæt i udpegningen til UNESCO-verdensarv kommer det nye Besøgscenter i Boesdal
Kridtbrud til at arbejde for at omdanne området til en biodiversitetsperle. Det unikke fiskeler i
Stevns Klint vidner om den sidste masseuddøen der skete for 65 mio. år siden. Fiskelerets
fortælling danner omdrejningspunkter for det nye Besøgscenter sammen med fortællingen
om biodiversitets afgørende betydning for naturens tilstand.
Stevns Naturcenter biodiversitetsforvalter området ved Flagbanken og laver
biodiversitetsforløb for børn og unge. Afbrænding af bestemte områder har åbenbaret en
frøbank i jorden, som lige nu viser at eksempelvis afbrænding kan være et stærkt værktøj i
at fremme biodiversitet.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
’Stevns skaber liv’ er den VILDESTE udmelding, og det har vist sig at projektet rent faktisk
lever op til at være en af Danmarks VILDESTE kommuneprojekter. På ganske få måneder er
projektet nået langt i ambitionen om ikke blot at skabe levesteder for planter og dyr, men
også at skabe LIV. ’Stevns skaber liv’ er lykkedes med at forbinde borgerne, lokale
virksomheder og kommunen i et fælles fremstød og modsvar til den globale
biodiversitetskrise – og vi er kun lige begyndt.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
•

Nytænkende
’Stevns skaber liv’ formår at kombinere biodiversitetsfremme med individuelt ejerskab.
Borgere og virksomheder er i dag en væsentlig del af projektet, og det gavner
biodiversiteten

•

Engagerende
’Stevns skaber liv’ skaber bevågenhed om biodiversitet og går i tæt dialog. Projektets
skilte står i dag i over 350 haver og hos mange virksomheder, og vidner om stort
engagement

•

Vedvarende
’Stevns skaber liv’ og biodiversitet er skrevet ind i planerne for kommunens fremtidige
virke. Samtidig intensiveres ejerskabet hos borgerne og skaber fundament for et
langsigtet og vedvarende projekt

•

Stort
’Stevns skaber liv’ er blevet et stærkt brand i kommunen, og borgerne har taget projektet
til sig og gjort det til deres eget. Projektets fundament åbner for mange
handlemuligheder for kommunen

•

Intelligent
Inddragelse af borgere og virksomheder har været helt afgørende for projektets store
succes, og der har været stor fokus på værdiskabelse og værdikædetænkning. Det er
kommet biodiversiteten til gode

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
Det fysiske møde og samarbejde med borgerne og virksomhederne har været altafgørende
for projektets troværdighed. Samtidig har kommunens store engagement og åbenhed
omkring hvad vi gør, sat en tryg og effektiv ramme for de mange samarbejder, som vi er
lykkedes med i ’Stevns skaber liv’ – samarbejder som skaber liv og biodiversitet i Stevns
Kommune.

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
VILDE råd #1: Afbrænding

Afbrænding ved Stevns Rådhus

Afbrænding er en god og effektiv metode til at give plads til arter og levesteder, som normalt
ikke har en særlig stor chance. Det er meget nemt at afbrænde, når man lige har lært
hvornår det er optimalt at afbrænde, og man skal gerne læne sig op ad folk, der har prøvet
det før og som ved, hvad det handler om.
VILDE råd #2: Projektledelse
Når du går i gang med et biodiversitetsprojekt, så er det altafgørende at du har et godt
projekt samt en plan for, hvordan andre skal komme til at synes at det er et godt projekt.
VILDE råd #3: Synlighed

Skilte og logo i Stevns Kommune

Dit projekts succes afhænger i høj grad af at borgerne og deltagerne kan se meningen med
projektet. Målgrupperne skal kunne præsenteres for projektet og udviklingen. Det er derfor
meget vigtigt at du fra start af træffer nogle beslutninger om hvem der er primære
målgrupper, og så tænke på hvordan projektet bliver synliggjort.
VILDE råd #4: Den lange bane

Foto af daværende Borgmester Anette Mortensen og Flemming Petersen,
Formand i Plan, Miljø og Teknik Udvalget

Biodiversiteten bliver ikke hjulpet på vej af halve løsninger og kortsigtede strategier. Den
politiske opbakning er vigtig for at få mest vedholdende biodiversitet i kommunen.

