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DATO:  

17. Januar 2020 

 

Projektets titel 

Vilde boligområder 

 

Projektejer/styregruppe 

KAB, FSB, FAB 

 

Anledning 

Danmark står overfor en biodiversitetskrise med nedgang i antallet af arter og over 2000 

truede dyr og planter alene i Danmark. Dette skyldes blandt andet, at der mangler steder 

og føde til dyr og planter.  

 

Mange beboere i almene afdelinger har øje for disse problemer og der findes en del 

projekter hist og pist. Men der er intet samlet koncept eller en egentlig opskrift på 

hvordan et boligområde kan ”forvildes”. 

 

Dette projekt udspringer af et ønske om, at inspirere beboere og bestyrelser i- og 

administratorer af almene boligafdelinger til at øge biodiversiteten i almene boligområder. 

 

KAB, FSB og FAB arbejder allerede for at øge biodiversiteten i de almene boligafdelinger 

de administrerer og kan med enorme udearealer gøre en stor og afgørende forskel. 

Gennem det sidste stykke tid, har vi oplevet en større og større efterspørgsel fra 

bestyrelser og beboere efter konkrete forslag til, hvordan de selv kan drifte afdelingerne 

mere bæredygtigt og dermed øge biodiversiteten i områderne. 

 

 

Formål 

Projektet skal gøre en konkret og lokal forskel for en vild, rig og mangfoldig natur i Danmark.  

Vilde Boligområder handler om at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af 

rig og vildere natur.  

 

Formålet er at få vildhed og natur ind der hvor mennesker bor, arbejder og leger. Vi vil skabe 

flere levesteder for planter og dyr og øge vores fælles kendskab til naturen. 

 

Med projektet vil vi beskrive og demonstrere, hvordan boligområder med forskellige 

virkemidler kan bidrage til en større biodiversitet og dermed spille en afgørende rolle for 

planter og dyrs fremtid i Danmark. 

 

Udvalgte casesområder administreret af KAB, FSB og FAB skal vise forskellige måder og skala 

at bidrage til øget biodiversitet på. Nogen vil måske have totalomlagt arealer og fjernet 
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græsset for at give plads til vilde blomsterflor, andre vil starte med en lille sommerfugleeng, 

mens andre igen vil arbejde for at få flere svaler eller falkekasser. 

 

Caseområder med forskelligt fokus 

 

Rewilding 

Et caseområde skal demonstrere hvordan man kan genskabe elementer af vild natur på 

boligafdelingens udearealer. Her skal der fx gives plads til hjemmehørende planter og dyr.   

 

Udvalgte arter 

Nogle caseområder vil have fokus på at sikre plads og levesteder for udvalgte arter. Det kan fx 

være, at der i et boligområde arbejdes særligt for at sikre levesteder for mursejlere, flagermus, 

dagsommerfugle eller jordbier. 

 

Spredningskorridorer 

Projektet skal derudover demonstrere, hvordan boligområder på sigt kan være med til at sikre 

at der etableres spredningskorridorer. Vild natur og fåtallige planter og dyr kan nemlig 

overleve i byen, hvis der vel at mærke findes spredningsveje mellem de forskellige bestande. 

Vandrefalken og sommerfuglen skal have et sted at lande og et sted at spise og naturen er 

grænseløs. Sommerfuglen er fx ligeglad med om den bor på en FSB eller KAB administreret 

eng – så længe den kan nå dertil fra banearealet, Amager Fælled eller hvor den nu også trives.  

 

Naturvenlige havebrug og fællesarealer 

Projektet skal også vise cases, hvor der er fokus på principper for naturvenlig havedrift. Med 

denne type af case vil vi vise, hvordan vi i boligområderne kan sikre et godt fødegrundlag til 

dyr og planter med frugter, bloster og bær. Her skal den hjemmehørende busk fx stå hvor den 

har plads og ikke skal skæres ned hver gang den lige er gået i blomst, - ligesom det 

hjemmehørende træ skal have lov at beholde sine bær. Casetyperne i denne kategori vil give 

konkrete anvisninger til hvordan beskæringen kan reduceres, dødt ved skal have lov at ligge 

osv. 

 

Nybyggeri og renovering 

Projektet vil derudover også vise cases, der giver inspiration til de almene byggeafdelinger. 

Her vil projektet give anvisninger til hvad vi skal tænke ind i projekteringen af nye afdelinger 

og renoveringen af eksisterende, hvis vi vil sikre og fremme biodiversitet. 

 

Gennem projektet Vilde boligområder viser vi altså, hvordan alle kan være med til at gøre en 

positiv forskel for naturen, mens vi får nye naturoplevelser, sparer penge på drift, inspirerer 

andre til at gøre en forskel for naturen og fremmer det sociale liv mellem husene. 
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Målgruppe 

Projektets primære målgruppe er beboere og bestyrelser i almene boligafdelinger.  

 

Projektets sekundære målgruppe er driftspersonale og administrations/bygge organisationer. 

 

Projektet tertiære– og dog samtidig også den helt overordnede målgruppe kan siges, at være 

den vilde natur i sig selv.  

 

Projektmål 

 

Leverancer:  

- Et inspirationskatalog til almene boligafdelinger (hvad er biodiversitet, hvad kan 

forbedre et områdes biodiversitet, beskrivelse af 9 caseområder, anbefalinger til 

proces, osv.) 

- Gennemførelse af 9 (3x3) eksempel/caseområder omlagt til områder med mere 

biodiversitet, herunder plejeplaner 

- Bioblitz (før- og efter registrering af arter) 

- Seminarer/konferencer/erfamøder forskellige steder i Danmark for beboere, 

bestyrelser og drift – ”Mød de vilde mennesker” Altså dem der ved noget om 

biodiversitet og kan inspirere til projekter i afdelingerne (fx Plan Bi, Team 7K, 

Fugle og Natur, Tagtomat, Konsulent Jesper Toft)  

 

 

Succeskriterier 

 

- Antallet af arter i caseområderne er steget med minimum 700 % 

- 9 etablerede områder, hvor målsætningerne for hvert caseområde er opnået 

- 3 (x2) bioblitzer gennemført 

- Gennemført konferencer  

 

Projektorganisation og bemanding  

 

KAB v/ Julie Skoven, 

FSB v/ Anders Wiig Nielsen, 

FAB v/Kim Petersen 

 

KAB og FSB er projektejere. 

KAB er projektleder. 

 

 

Styregruppe 

Styregruppe sammensættes af repræsentanter for ledelsen i de 3 boligorganisationer, samt 

fagfolk, med indsigt i fagområdet. 
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Habitats/Vild med Vilje er tilknyttet projektet som faglige eksperter. De vil blandt andet 

skulle stå for afsnittet der beskriver biodiversitet og hvilke konkrete tiltag de almene 

boligafdelinger kan gøre for at opnå mere biodiversitet i afdelinger. 

 

Øvrige eksperter fx: 

- Jens Søgaard, Team 7 K m.fl. vil blive tilknyttet som eksperter og rådgivere i 

forhold til før- og efter registreringer 

- Dansk Ornitologisk Forening, Jesper Toft, m.fl., konsulent vedr. fugle 

 

 

Hovedforløb og tidsplan for projektet 

 

Fase 1: Desktop beskrivelse af hvad biodiversitet er og hvordan det kan gribes an i almene 

afdelinger af forskellig størrelse og geografisk placering 

 

Fase 2: Udvælgelse, baselineregistreringer (bioblitz) og områdeanalyser 

 

Fase 3: Etablering af vilde almene områder inden for de udvalgte fokusområder  

 

Fase 4:  Indsamling og beskrivelse af cases fra de 3 boligorganisationer, herunder 

kvalitative statements fra drift, beboere og bestyrelser 

 

Fase 5: Udarbejdelse af publikation, pjecer osv.  

 

Fase 6: Formidling, kommunikation, seminarer 

 

 

Tidsplan: 

 

2020 

Maj- juli                                    Fase 1   

Maj-juli                                     Fase 2 

September og frem                 Fase 3  

2021 

Juni                                           Fase 4 

Juni og august                         Fase 5  

  

 

Personale ressourceforbrug 

688 timer 
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Formidling 

Projektets resultater formidles via en publikation til administrationer og drift og en pjece 

til beboere. 

 

Derudover formidles projektet ved deltagelse på diverse Almennet erfadage, konferencer, 

semniare mv.  

 

Interessenter 

 

- Boligorganisationer (afdelinger, bestyrelser, administrationer, beboere – 

nuværende og kommende) 

- BL 

- Andre boligområder end almene boligafdelinger 

- Offentlige myndigheder som fx kommuner, regioner, stat, Banestyrelsen, By- 

Havn 

- Foreninger (fx Plan Bi, Vild med Vilje, Danmarks Naturfredningsforening) 

 

 

Opfølgning 

Efter etablering af områder gennemføres bioblitz (registrering af arter efter etablering) 

 

Budget 
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Aktiviteter Timer i alt  I alt kr.  Egenfinansiering kr.   Ansøgt støtte kr.  

Projektledelse og produktion 
(projektejer)  
Sats 1000 kr./time 

                                       
400      

                               
400.000      

                         
300.000      

                 
100.000      

Øvrige projektdeltagere fra 
Almennet. Sats 1000 kr.  

                                       
100      

                               
100.000      

                            
50.000      

                    
50.000      

Faglig bistand og beskrivelser 
(Habitats) 
Sats 1000 kr./time 

                                         
50      

                                 
50.000      

                                    
-        

                    
50.000      

Faglige eksperter 
Sats 1000 kr./time 

                                         
30      

                                 
30.000      

                                    
-        

                    
30.000      

Etablering af områder - 
områdeanalyser 9 områder x 
5 timer 

                                         
45      

                                 
45.000      

                                    
-        

                    
45.000      

Bioblitz 3 områder  
                                         
18      

                                 
18.000      

                            
18.000        

Formidling/publikation og 
pjece til målgrupperne   

                                 
50.000      

                                    
-        

                    
50.000      

Kommunikation  
(projektejer) sats 1000 kr. 
time 

                                         
40      

                                 
40.000      

                            
20.000      

                    
20.000      

Møde og transportudgifter   
                                    
5.000      

                                    
-        

                      
5.000      

Revision (Hvis krav fra 
bevillingsgiver   

                                 
12.500      

                                    
-        

                    
12.500      

I alt 
                                       
683      

                               
750.500      

                         
388.000      

                 
362.500      

Etablering af områder 
 
Drift/gartner xx timer 
 
Sommerfugleeng 
Flagermusekasser 
Område   

  
Ved at 
indhente 
priser     

I alt         

          

Seminar/konference/erfadage 
Almennet          


