
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektindstilling til: 

 

Danmarks VILDESTE 
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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Vallensbæk Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Per Lysholm Kjærebye, 26 73 72 12, PLK@vallensbaek.dk 

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/byudvikling/biodiversitet 

Finaleprojektets titel/overskrift: Biodiversitet på Parkbåndet 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Hvad består projektet helt konkret i? Hvem er målgruppen? Hvilken udfordring er indsatsen 
rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten?  
(max. 2.400 tegn (med mellemrum) + mulighed for to siders bilag. (Send også 1 til 2 fotos) 
 
Vallensbæk Kommune udvikler Parkbåndet til en grøn oase, der skal indeholde en masse 
vild natur og oplevelser for borgerne. Parkbåndet etape 2 skal indeholde fem 
regnvandstekniske bassiner, der også skal kunne inddrages i den rekreative brug af 
området. Parkbåndet bliver et af kommunens ´Vild med Vilje´-områder, hvilket der også vil 
blive skiltet med. 
Projektets etape 2 er i udførelse, og vil stå færdigt i slutningen af 2022.  
Etape 1 stod færdig i sommeren 2021, og denne etape handlede om at skabe et mere vildt 
Parkbånd, som stadig kan benyttes af borgerne. Eleverne på den nærliggende skole lavede 
insekthoteller, som nu hænger på området.  

 
 

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/byudvikling/biodiversitet


Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
Vallensbæk er en lille kommune, men har et stort hjerte for at fremme biodiversiteten. Det 
afspejler sig i, at kommunen får afgræsset arealer i Vallensbæk Mose samt på andre 
naturarealer. Kommunen har skåret meget ned på græsslåningen, og der tages høslæt hvor 
det kan lade sig gøre. Der tænkes biodiversitet ind fx i projekter ift. håndtering af regnvand. 

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier 
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme) 

 Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum):

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Vallensbæk Kommune har bl.a. afholdt
gummistøvlemøder på Parkbåndet, hvor interessenter har haft mulighed for at komme
med deres input, også ift. hvordan biodiversiteten får bedre vilkår på Parkbåndet.

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Projektet er vedvarende, da det er et
permanent område, der fortsætter med at blive passet med respekt for biodiversiteten.

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): Hele Parkbåndet er på ca. 27.000 m2

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum):

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
At de fleste kommuner står på et vendepunkt ift. driften af kommunale grønne områder. 

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
(Max 1.000 tegn med mellemrum) + send 1 til 2 fotos. 
Man skal ikke være ikke bange for at kaste sig ud forsøg med at gøre naturen vildere, fx 
med at lade græsset blive længere. Men husk god kommunikation 
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