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Jeres VILDE projektside:
I Grøn Uge får kommunens børnehaver og FO’er én på opleveren med lokale vilde
naturoplevelser, arrangeret af kommunens grønne, frivillige foreninger – og til Grøn Lørdag
inviteres alle kommunens borgere og besøgende på et hav af naturoplevelser og får
udfordret deres naturforståelse.
www.gribskov.dk/grønuge og www.gribskov.dk/grønlørdag
Finaleprojektets titel/overskrift: Grøn Uge og Grøn Lørdag – Vilde naturoplevelser!
Kort beskrivelse af projektet:
Grøn Uge er en årlig begivenhed i Gribskov Kommune, som er med til at skabe
opmærksomhed omkring naturens kvaliteter og give børnehavebørn gratis lokale natur- og
friluftsoplevelser. Bag begivenheden står en lang række grønne foreninger, Det Grønne
Dialogforum (kommunens grønne råd) og Gribskov Kommune.
Foreningerne lægger sammenlagt over 500 timers frivilligt arbejde hvert år, og inviterer i
Grøn Uge børnehaver og FO’er på udflugter til blandt andet gård, sø, skov, og hav, hvor livet
indfanges og nærstuderes med net og lup, og hvor børnene lærer at begå sig i naturen og
omkring bondegårdens dyr.
Til Grøn Lørdag, som ligger som en afslutning på Grøn Uge, er borgere og andre
besøgende inviteret til en ’naturmarkedsdag’ – en dag med oplevelser på vand og land.
Formålet med Grøn Lørdag og Grøn Uge er at formidle gode, lokale og ”vilde”
naturoplevelser til især de mindre børn og deres familier, og lære dem at begå sig i naturen,
så de værdsætter og passer på den i fremtiden.
Grøn Uge og Grøn Lørdag har udviklet sig til et fantastisk samarbejdsprojekt mellem frivillige
foreninger og kommunen. Det startede i 2009 med Grøn Uge, og Grøn Lørdag blev afholdt
for første gang i 2015. Her er foreningernes gratis aktiviteter målrettet familier og bliver
afholdt på Gilleleje Havn med ca. 350 deltagere hvert år.
I Grøn Uge, som i virkeligheden forløber over 10 dage, tilbyder op mod 20 grønne foreninger
ca. 40 forskellige aktiviteter for børnehavebørn. I gennemsnit 500 børn deltager hvert år, og
det er et mål, at alle børn når at deltage, inden de starter i skole.
De frivillige foreninger og organisationer tæller Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, spejdere, sejlklubber, fiskere, jægere, sportsdykkere,
biavlere, rideklubber, det lokale cyklistforbund, Naturstyrelsen Nordsjælland m.fl.
Årets tema i 2022 er: ”Det er vildt!”, og temaet omfavner kommunens mange initiativer inden
for Vild Kommune, samt de frivillige foreningers arrangementer.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Engagementet hos de frivillige foreninger skaber grobund for et stadigt udviklende
fællesskab omkring et fælles projekt, som er med til at sprede budskabet om værdien af den
vilde natur og de oplevelser, det kan give. Det kommer børnene til gode, men også er med til
at skubbe på en naturlig nysgerrighed og lyst til at udbrede det til andre dele af foreningslivet

samt kommunens arbejde i øvrigt, og som politisk bliver bemærket og støttet op om.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
•

Nytænkende: Grøn Uge er et unikt projekt på den måde, at naturformidling for børn ikke
er set lignende i andre af landets kommuner i samme skala.

•

Engagerende: I Grøn Uge og Grøn Lørdag engageres kommunens grønne foreninger,
børnehaver og familier omkring naturoplevelser med kommunen som facilitator og
samarbejdspartner. Det står som et godt eksempel på samskabelse; gennem
samarbejdet opstår relationer og kendskab samt respekt og interesse for hinandens
interesseområder, foreningerne imellem. Også i forhold til kommunen er skabt en god
dialog, der afstedkommer nye samarbejder på kryds og tværs. Fx har Grøn Uge på et
plejehjem ført til et fortsat samarbejde mellem gamle og børn omkring insekthoteller. På
den måde er der skabt en stolthed omkring Grøn Uge og de mange initiativer, som
skaber ringe i vandet, så den grønne bevægelse er kommet for at blive.

•

Vedvarende: Grøn Uge har eksisteret siden 2009 og Grøn Lørdag siden 2015 – og
begge dele er kommet for at blive og er blevet en del af kommunens DNA.

•

Stort: Alle er velkomne til Grøn Lørdag, og det tiltrækker alt fra de lokale til turister og
nysgerrige fra hele hovedstadsområdet. I Grøn Uge deltager hvert år op mod 500 børn.
Oplevelserne er med til at udbrede nye samarbejder – og også børnehaverne får blod på
tanden og efterspørger flere naturaktiviteter – så kan det ikke blive større!

•

Intelligent:
Alle børnehavebørn skal ha’ vilde naturoplevelser og invitere deres forældre og
bedsteforældre med til flere vilde oplevelser. Det er intelligent, idet vi er en kommune,
der rummer store og forskellige naturinteresser og brugergrupper af naturen – børnene
er fremtiden og påvirker forældre, og de baner vejen for en forståelse og respekt samt
behovet for at beskytte den vilde ”sjuskede” natur i fremtiden.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? :
Vild natur-samarbejdet har gjort, at vi som myndighed er ”på kram” med klageberettigede
foreninger. Med det gode samarbejde omkring naturformidling, har vi oplevet at tage mange
potentielle klager i opløbet. Det lokalkendskab, der er fra foreningers side, indgår også i
kommuneplanlægning og øvrig planlægning, både hvad angår benyttelse og beskyttelse af
naturen og også grundvandsbeskyttelse.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Dem, der benytter, og dem der beskytter naturen, kan samles om noget. Altså dem der
bruger naturen, fx til ridning, mountainbikere og cyklister og dem, der ønsker at beskytte
naturen som Dansk Naturfredningsforening. Fx er der opbygget en ny respekt og forståelse
mellem lokale jægere og Dansk Ornitologisk Forening, som i essensen ikke nødvendigvis
har ensartede interesser, men som kan se værdien i dialog og samarbejde.
Et andet godt råd er at sætte ind for at engagere de ansatte i børneinstitutionerne og skabe
et fælles ejerskab til den gode ide. Vi oplever, hvordan pædagogerne har fået blod på
tanden til at bringe mere natur ind også i hverdagen – til gavn for børnene og deres familier.

