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Filen skal afleveres i Word og navngives ud fra følgende systematik: 
X Kommune_grønbog_[overskrift på finaleprojektets titel]  

Fx: Slagelse Kommune_grønbog_Natur i børnehøjde  
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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Skive Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
 
Lisbeth Vestergaard Lauridsen 
livl@skivekommune.dk  

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
Vild med Skiveegnen 
Vi bruger VildMedSkiveegnen.dk som en inspirationskilde til borgere, virksomheder m.m., 
som gerne vil have idéer til hvordan de aktivt kan gøre en forskel.  

Finaleprojektets titel/overskrift:  
Viden gør verden vildere 

 
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) 
 
Viden gør verden vildere. Det er den præmis vi arbejder ud fra i Skive Kommune. Til daglig 
laver vi en masse med naturgenopretning, skovrejsning, naturnær pleje af arealer m.m., men 
i forbindelse med konkurrencen fokuserer vi på viden og nysgerrighed. Målgruppen er 
primært forældregenerationen og deres børn, som vi gerne vil have til at skabe højere 
biodiversitet hjemme i haverne. Udfordringen ligger i, at mange haver består af klippet græs 
og hæk uden så mange elementer, som bidrager til biodiversitet. Haverne er nemlig en vigtig 
naturressource. Med et andet plantevalg, hvor fokus ligger på hjemmehørende arter + at 
have blomstring i hele sæsonen, en naturvenlig havestruktur og naturnær havedrift kan de 
private haver få stor betydning som supplement til den vilde flora og fauna.  
 
Hovedelementet i projektet er etableringen af to permanente inspirationshaver, som på 
forskellig vis giver konkrete bud på biodiversitetsfremmende tiltag, som borgere og andre 
kan kopiere. Her er elementer som vand, brændestabler, kvashegn, skovhave, eng, uklippet 
græs, stendiger og blomstring gennem hele sæsonen i fokus. Dvs. at borgere m.m. får 
konkret og håndgribelig inspiration, samtidig med, at de kan tage hæftet Inspiration til højere 
biodiversitet med hjem, hvor der også er information og inspiration.  
 
For at udbrede inspirationen til flere dele af Skiveegnen, har vi etableret to flytbare 
showhaver, kaldet Keld og Yvonne, som tager på rundtur rundt i kommunen og inspirerer 
forbipasserende til konkrete tiltag for højere biodiversitet.  
 
Forud for og sideløbende med etableringen de to permanente inspirationshaver og de to 
flytbare showhaver har vi skabt hjemmesiden VildMedSkiveegnen.dk, holdt flere foredrag 
om hvordan man selv kan skabe højere biodiversitet, haft dialog med grundejerforeninger, 
private haveejere, skoler, virksomheder m.m. om deres konkrete biodiversitetsprojekter og 
udbredt viden om biodiversitet i børnehøjde. Vores pædagogiske personale i børnehaver og 
vuggestuer er klædt på til konkrete biodiversitetsfremmende tiltag med børnene, så de kan 
”skubbe til” deres forældre. Alle børn under seks år (dvs. med forældre i målgruppen), har 
fået vores biodiversitetshæfte med hjem. En række skoler og uddannelsesinstitutioner også 
skabt biodiversitetsfremmende tiltag.  
 

mailto:livl@skivekommune.dk
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Kort sagt har vi på forskellig vis påvirket tankegangen hos børn, unge og forældre og vækket 
deres nysgerrighed og viden. Når et menneske ser, hvor meget der kan ske ved at tage 
ansvar for sit eget jordstykke, bliver den person mere engageret i at det følges op med 
handling fra andre beslutningstagere.  
 
 

Elever fra 2. og 3. klasse på Friskolen i Skive har skrevet breve til vores stadsgartner Kent, 
om de måtte få et stykke jord, som de kunne lave mere biodiversitet på. Selvfølgelig fik de 

deres jord 😊 

 
Den ene af de to permanente inspirationshaver er ved at blive etableret.  

 
 



Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
Fordi projektet bygger bro mellem det traditionelle havesyn og det fremtidige havesyn, hvor 
vores haver i langt højere grad vil have fokus på at tage vare på naturen og skabe gode 
rammer for biodiversiteten. Når mennesker i deres dagligdag ser hvordan de konkret kan 
påvirke livet omkring dem, bliver de langt mere handlekraftige i forhold til at insistere på at 
også virksomheder og offentlige beslutningstagere beskytter naturen.  
 
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): Fordi det at give viden og konkrete 
handlingsforslag skaber en bølge af initiativer blandt folk som skaber mere værdi end 
blot kommunale tiltag. Giv en mand en fisk vs at lære ham at fiske-princippet. 
 
 

 Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Fordi viden ofte skaber interesse for, 
lyst og engagement til selv at gå i gang. Når folk oplever hvor stor effekt selv små 
ændringer medfører bliver de endnu mere engagerede. 
 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Fordi når borgere, boligforeninger m.m. 
først er begyndt at have interesse for og er initiativtager til biodiversitetsfremmende 
tiltag, forventes de at fortsætte. 
 
 

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): Når samfundet engageres i biodiversitet, bliver 
de private arealer til biodiversitet + der lægges pres på for politisk handling på flere og 
flere offentlige arealer.  
 
 

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Fordi det at give viden i befolkningen til selv 
at handle, giver mere biodiversitet end hvis det kun var på kommunale arealer. (Lær 
dem at ”fiske”) 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
At kommunikation og synlighed betyder så meget. I Skive Kommune har vi i mange år haft 
rigtig travlt med at skabe bedre forhold for naturen. Blandt andet med 
naturgenopretningsprojekter, skovrejsning, biodiversitetsprojekter i børnehaver m.m. Men for 
en del borgere er det ofte først ”sket”, hvis det aktivt er kommunikeret ud via SOME eller 
dagspressen og ikke kun på Skive.dk. Det er en øjenåbner.  
 
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. 
I Skive Kommune og i mange kommuner landet over, gennemføres der løbende tiltag, som 
gavner biodiversiteten og den vilde natur. Det skete før konkurrencen om at blive Danmarks 
Vildeste Kommune og det vil også ske fremover. En af forskellene, som vi oplever det, er 
den synlighed der er kommet på naturfremmende tiltag. Det gør i vores øjne en stor forskel, 
da det er med til at inspirere virksomheder, grundejerforeninger, haveejere m.m. til selv at 
gennemføre tiltag, der gør en forskel for biodiversiteten i Danmark. Ved at få skabt en endnu 
større synlighed om hvad der gøres og hvorfor, skaber vi afsættet for en bevægelse, der 
fremmer endnu flere tiltag til gavn for naturen. Stor cadeau til Miljøministeriet for at tage 
initiativ til at få skabt denne synlighed.  
 



Ved at vi landet over får prioriteret den ekstra tid det tager at tage et billede eller en kort 
video og skrive nogle få ord om hvad der sker og hvorfor, er vi med til at inspirere hinanden, 
udfordre hinanden og lære af hinanden.  
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