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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
 
Slagelse Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
 
Michael Marcher, micsm@slagelse.dk 

Jeres VILDE projektside: 

 
www.slagelse.dk/vildkommune 
 
Eksempler på borgernes og kommunens indsatser viser historier man kan spejle sig i. 
Borgerne kan dele deres Vilde Ide på interaktivt kort, ligesom inspiration kan hentes.  

Finaleprojektets titel/overskrift:  
 
”Vildere Natur Rigere Liv – Mere natur i egen drift” 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
 
”Vildere Natur Rigere Liv” symboliserer vores indsats for at styrke biodiversiteten og 
forståelsen for levende organismers samhørighed. I marts 2021 vedtog Byrådet en ambitiøs 
strategi, som understøtter en bæredygtig udvikling i kommunen. Biodiversitet udgør et af tre 
temaer i strategien. Temaet Biodiversitet indeholder fem indsatsområder. 
 
Indsatsområdet ”Mere natur i egen drift” er en del af ”Vildere Natur Rigere Liv”. Vi har sat 
vores egne arealer i spil. Vi vedligeholder mange parker, grønne områder og arealer langs 
infrastruktur. Vi ejer skove og landbrugsjord.  
 
Projektet er mere en rejse end et enkelt tiltag. Der er afsat ressourcer og økonomi til rejsen. 
 
Det er blevet en naturlig del af arbejdet i Slagelse Kommunes Entreprenørservice at give 
plads til vildskab og et højere naturindhold på kommunens arealer. Når man skal forandre 
noget, skal man vide hvorfor. Derfor har 80 engagerende og nysgerrige kollegaer været på 
et to dages kursus om biodiversitet. Det er også dem, der har føling med, hvad der sker 
derude. Det har også betydet, at de er klar til at forklare borgerne om de tiltag, der sker.  
 
Der er sat mange initiativer i værk rundt omkring – her er nogle få eksempler:  

 I parkerne er der omdannet 11.000 m2 græsplæne til blomsterrige bede 

 Der skabes mere dødt ved i skovene ved sprængning, fældning og ringning 

 27 km vejrabatter udpines løbende og på andre strækninger afhøvles græstørv uden 
at de tilsås 

 Landsbyvandringer med fokus på biodiversitet i nærmiljøet 
 
Vi arbejder allerede på: 

 At skabe mere urørt skov  

 At omdanne 35 ha bynær landbrugsjord til lysåben natur og skov 

 At omdanne tre grønne områder i byerne til naturperler sammen med naboerne 

 Og meget mere… 
 

Indsatsen er rettet imod at skabe en fælles forståelse for hvad biodiversitet er og skabe 
engagement og ejerskab til indsatsen for mere vild natur i kommunen. Vi har sat os selv i 
spil og vil gerne dele vores viden med andre. Det var naturligt for os at arrangere en ERFA-
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dag om ”Biodiversitetsfremmende drift i praksis” med deltagelse af 100 personer fra 33 
kommuner. 
 
Vi arbejder også med at omdanne vores arealer ved de kommunale institutioner. Fx i Slots 
Bjergby omdanner vi sammen med skole, daginstitution, lokale borgere og foreninger et 
kommunalt areal til et krible-krable eksperimentarium med vild natur - ”Livshaven”. 
”Livshaven” skal for hele kommunen skabe rammer for læring om biodiversitet. 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
 
Vi er lykkedes med at sætte biodiversitet på dagsordenen i den udførende del i kommunen.  
Kollegaerne har taget ejerskab ved at gennemføre en lang række og forskelligartede tiltag 
på kommunens mange udearealer. De ser nye veje, er nysgerrige og prøver ofte selv noget 
nyt af derude. Det er for alvor dem, der sætter kommunens arealer i spil. De er med på, at vi 
ej er færdige. Vi er kun lige begyndt, og vi har stadig meget, vi skal nå, og at det tager tid.  
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 

 Nytænkende 
Når nogen i organisationen hører noget om biodiversitet er de opmærksomme og 
nysgerrige – kan vi samtænke? er der synergi? Som ringe i vandet opstår nye 
samarbejder på tværs i organisationen. 
 

 Engagerende  
Ejerskab og nysgerrighed er nøgleord, der gennemsyrer de nye arbejdsgange. 
Uddannelse, vidensdeling og anerkendelse støtter op om dette. Der er rum til at tænke 
anderledes og nyt.     
 

 Vedvarende  
Indsatserne er politisk forankrede og ressourcesatte. Igangsatte indsatser, der virker, 
skal blive en naturlig del af den løbende drift. Vidensdeling, optimering og opfølgning er 
vigtige parametre. 
 

 Stort 
Alle kommunens egne arealer er i spil. Med igangværende og fremtidige indsatser 
spredt over hele kommunen vil vi inspirere andre til at give mere plads til naturen og øge 
biodiversiteten. 
 

 Intelligent  
Vi er altid nysgerrige på det stedlige udgangspunkt og skaber levesteder ud fra det. I det 
simple findes ofte en stor værdi og fin natur at arbejde videre med. 

 
Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
 
For at få ændret arbejdsgange er vidensdeling, erfaringsudveksling og åbenhed vigtige 
parametre, opbakning og tid ligeså.  
 
Det er også vigtigt at gribe borgernes ideer og engagement og have mulighed for at bakke 
op om lokale projekter. Endelig er det vigtigt at få kommunikeret ud til borgerne, hvis der 
sker nogle ændringer i deres lokalområde. 
 
 
 
 
 



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

Tilså ikke afhøvlede vejrabatter. 

På en del af kommunens vejrabatter eller mellemrabatter afhøvles græstørven hvert 10. til 
15. år. Det sker for at sikre afvandingen fra vejene og cykelstierne. Traditionelt er 
vejrabatterne blevet tilsået med robuste græsfrøblandinger, som hurtigt dækker fladen.

Et eksempel: 
Vi har valgt at lade være med at tilså rabatterne mellem vejbanen og cykelstierne på 
strækningen mellem Skælskør og Kobæk. Strækningen er 1,75 km lang og 
mellemrabatterne på hver sin side af vejen er 2 m brede. 

Der er derfor ikke udgifter til græsfrøene og til udsåningen. Det efterfølgende vedligehold vil 
blive det samme.  

Men naturen vil kvittere med det samme. 

Der vil ske en naturlig indvandring på de blotlagte flader. Underlaget består af en gruset og 
sandet råjord som i udgangspunktet er næringsfattigt. Ovenikøbet ligger strækningen nær 
kysten. På den 7.000 m2 langstrakte flade får vi forhåbentligt alle et flor af engelskgræs og 
vejbred. 



Bilag: 

”Vildere Natur Rigere Liv – Mere natur i egen drift” er en del af noget større. 

I marts 2021 vedtog Byrådet i Slagelse Kommune en Bæredygtighedsstrategi med tre 
temaer: 

 Klima

 Biodiversitet

 Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

De tre temaer indeholder strategiske indsatser med et langt sigte. 

Strategien indeholder en række indsatsområder med i alt 50 handlinger. Temaet 
Biodiversitet indeholder 12 handlinger. En tværgående indsats har 2 handlinger og 5 
indsatsområder har tilsammen 10 handlinger.  

Indsatsområdet – ”Mere natur i egen drift” er et strategisk fokusområde, og igangsatte 
aktiviteter skal blive en naturlig del af den løbende drift – de skal være bæredygtige.  

Her følger en liste over bæredygtighedsstrategiens 12 handlinger inden for temaet 
Biodiversitet:     

Tværgående indsats 

 Handling 22: Tværgående facilitering

 Handling 23: Tværgående formidling og inspiration

Indsatsområde - Mere natur i egen drift 
Vi giver mere plads til naturen i drift og pleje af kommunale arealer 

 Handling 24: Mere natur i vejkanterne

 Handling 25: Mere plads til naturen i byernes parker og grønne områder

 Handling 26: Mindre brug af pesticider på kommunalt ejede arealer

 Handling 27: Mere natur i landsbyerne

 Handling 28: Mere natur i de kommunale skove og flere arealer til natur og skov

Indsatsområde - Mere natur i kommunens planlægning 
Vi tænker naturen med fra start, når vi planlægger i Slagelse Kommune 

 Handling 29: Naturen som et aktiv i kommune- og lokalplanlægningen

 Handling 30: Natur langs nye veje og cykelstianlæg

Indsatsområde - Naturen som gevinst for velfærdsområdet 
Flere borgere skal nyde godt af naturens ro og vildskab  

 Handling 31: Dialog med forvaltning og institutioner om ændring af de grønne
arealer

Indsatsområde - Mere natur i det åbne land  
Vi øger biodiversiteten i naturområderne i det åbne land 

 Handling 32: Mere natur i det åbne land

Indsatsområde – Et bedre havmiljø  
Vi sætter øget fokus på et bedre havmiljø ud for kommunens kyster 

 Handling 33: Konference om et bedre havmiljø
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