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Formål med Ellevilde Egne

• Give en større forståelse for, hvordan vi gavner den 
danske natur i lokalsamfundene. 

• Etablere flere lokale naturområder. 

• Give borgerne flere og større naturoplevelser helt tæt 
på.

• Oprette lokale fællesskaber omkring udvikling og 
oplevelser i den nære vilde natur.



Projektramme

• Projektejer – Det fælles udviklingsråd 

• paraplyorganisation for foreninger i lokalsamfund

• Kommunalt tilskud

• Ekstern faglig projektleder / facilitator

• Kommunal koordinator og kontaktperson

• Lokalråd / borgerforening – det lokale projektansvar

10 lokale forløb:

Oplæg Workshop Sparring



Projektramme

• Bruger eksisterende demokratiske strukturer

• Tilbud om faglighed og sparring

• Tilbud om kontakt og indgang til kommunen og
lodsejere

• En mulighed for at komme i gang med noget konkret

• Stor fleksibilitet i forløbet – lokalt tilpasset



Oplæg



Workshop







Praktiske udfordringer

• One size fits all – blomstereng er ikke altid den bedste løsning

• Timing – man kan godt ramme samfund på et dårligt tidspunkt

• Faktisk forankring – ikke bare en enkelt ildsjæl

• Formidling af processen – natur tager tid

• Klædt på til at sælge ideen videre, i det samfund de er en del af

• Konfliktløsning hvis det bliver nødvendigt – TIDSLER!

• Koordinering med kommunen – må ikke stå alene

• Skiltning

• Funding til tiltag

• Fællesskab i og på tværs af lokalråd og frivillige



Kommunale overvejelser

• Hvordan kan det lokale initiativ spille sammen med 
kommunens?

• Er kommunen gearet på tværs af teams og grundejerkasketten 
til at hjælpe de lokale?

• Tilladelse fra grundejer, økonomiske tilskud, videre forløb, etc.

• Hvor er der kommunale ressourcer som kan støtte den 
borgerdrevne indsats? Hvilke faggrupper er relevante og 
hvornår? 

• Hvad skal den kommunale rolle være? Tilbagetrukket eller 
aktiv medspiller?

• Hvordan er det løbende samarbejde mellem ekstern facilitator 
og kommune?



Hvad kan Ellevilde Egne?

• Starte en dialog og sætte tanker i gang – social change

• Finde, skabe eller bevare lommer til naturen tæt på os

• Styrke den lokale biodiversitet 

• Skabe og styrke sociale fællesskaber

• Skabe og styrke samarbejde på tværs af lokale aktører –
institutioner / lokale mf.

• Styrke og skubbe på den kommunale udviklingsproces for 
biodiversitet, og samarbejdet mellem lokale og kommunen

• Obs. på balancen mellem projektstyring og lokalt ejerskab
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