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Har du modet til at gå forrest – til at tænke anderledes  
og fremtidssikre din virksomheds brand?  

Let it bee er et nemt CSR-tiltag for dig, der tør tage  
din virksomheds ansvar et spadestik dybere.  

Helt konkret ved at give plads til oaser af vild natur  
på din virksomheds grønne arealer.  

I årevis er virksomheders grønne arealer blevet passet,  
slået og vedligeholdt. Det har været en fast omkostning  

og en grøn ørken uden sommerfugle, biller og bier. 

Men hvorfor ikke gøre arealerne til en ressource?  

En ressource der kan bidrage til at styrke og genskabe  
tabt biodiversitet. Det er da en vild og god idé.

Indrømmet. Biodiversitet kan lyde lidt uldent og  
vild natur en smule for besværligt. Men sådan behøver  

det slet ikke at være.  

Hos Let it bee er vi eksperter i beplantning, grønne arealer  
og biodiversitet. Vi har sat vild natur i system og tilbyder dig  

et nemt og værdiskabende alternativ til din nuværende  
pasningsaftale af virksomhedens grønne arealer.  

Giver du sommerfugle, biller og bier en tiltrængt hånds-

rækning, bidrager du samtidig til FN´s verdensmål  
nr. 15, Liv på land. Tiltaget kan du bruge i din  

kommunikation til omverdenen. 

Også dén kan vi gøre nem for dig med vores storytelling-
pakke. Med en storytelling-pakke sammen med din Let it 
bee-aftale får I velskrevne biodiversitetshistorier, som din 

kommunikationsafdeling frit kan bruge som brandunderstøt-
tende indhold på virksomhedens kommunikationsplatforme. 

På de følgende sider kan du læse mere om hvorfor og 
hvordan Let it bee NEMT kan hjælpe dig med at løfte dit  
brand ved at skabe smuk natur på dine grønne arealer.

En vild, god idé
Styrk naturen og din forretning 
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Miljø og biodiversitet

Vilde arealer med planter og blomster, der får lov til  
at blive år efter år, giver mere mad og flere værtsplanter.  

Det gavner både de bestøvende, vilde bier, der henter pollen 
og nektar. Det gavner en lang række andre insekter,  

som giver basis for et rigere fugleliv.

Etablering af vilde arealer betyder desuden mindre  
græspleje, hvilket resulterer i mindre CO2-udledning  

og benzinforbrug til plæneklipning. 

Stærk CSR-profil giver konkurrencefordele

Med Let it bee viser du, at du som virksomhed tager  
samfundsansvar ved at give det vilde plads. Indsatsen  

understøtter FN´s Verdensmål nr. 15, Liv på land.
 

Som first mover nye CSR-tiltag får du mulighed for at skabe 
opmærksomhed og tilføre fornyet værdi til din virksomheds 

brand. Det giver dig en konkurrencefordel, og du frem-
tidssikrer dit brand, fordi de yngre generationer i stadig 

stigende grad stiller krav til din virksomheds gøren og laden. 

Trivsel og kultur

Med Let it Bee får du mangfoldig og farverig natur,  
der taler direkte til sanserne. Dét vil gøre dine medarbejdere 

gladere og uden tvivl øge deres trivsel.

Når en virksomheds udendørsarealer gøres vildere,  
opstår der helt naturligt en dialog internt i virksomheden om, 

hvordan vi mennesker betragter og behandler naturen.  
På den måde kan I være med til at skubbe på en udvikling 
hen i mod en mere bæredygtig måde at tænke natur på.

Hvorfor?
Få værdi på flere bundlinjer med én samlet løsning
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Hvordan?
5 enkle trin  

Én leverandør til hele pakken

Med et team af eksperter på hvert sit fagområde gør vi det 
nemt for dig at få biodiversitetstiltag ind i din CSR-strategi. 
Vi kan stå for hele processen: Fra 3D-visualisering af jeres 
arealer, etablering og vedligeholdelse af de vilde oaser til 

leverance af gode biodiversitetshistorier, som kan bruges til 
at involvere og engagere dine målgrupper på virksomhedens 

SoMe-kanaler. 

4: Anlæggelse af vilde arealer

Med drejebogen ved hånden kan anlægsgartnerne nu  
gå i gang med at anlægge de vilde oaser. Anlægsarbejdet 

afsluttes med opsætning af skilte, der fortæller forbi- 
passerende om jeres tiltag. Skulle du være bundet af en  

arealplejeaftale, eller ønsker du at bevare din nuværende  
leverandør, så overdrager vi den udarbejdede drejebog,  

som din leverandør kan følge.

5: Vedligeholdelse af vilde arealer

Lyder det lidt paradoksalt at skulle vedligeholde vilde  
arealer? Det handler egentlig blot om at balancere  

planternes vækst, så det gavner biodiversiteten samtidig 
med, at det bliver ved med at være en forskønnelse af  
arealerne. Også vedligeholdelsen kan varetages af din  
nuværende arealplejeleverandør, hvis du ønsker det,  
da drejebogen indeholder en minutiøs guide hertil.

3: Skræddersyet tilbud med visualisering

Ud fra trin 1 og 2 udarbejder vi et tilbud med 3D-visualiser-
ing over jeres arealer, som det vil se ud med den foreslåede 

biodiversitesløsning. Så får I det bedste beslutningsgrundlag, 
fordi I kan se, hvordan løsningen reelt vil komme til at se ud. 

Ved godkendelse af tilbuddet udarbejder vi en drejebog,  
som indeholder en køreklar plan for etablering og  

vedligeholdelse.

2: Opmåling og jordprøvetagning

Med udgangspunkt i trin 1 måler vi jeres udendørsarealer op 
og tager de nødvendige jordbundsprøver. Resultatet fra  

jordbundsprøverne er med til at afgøre, hvilke planter og 
blomster, der vil have de bedste vækstbetingelser på jeres 

arealer. Alle vores plante- og blomsterfrøblandinger er sam-
mensat i samarbejde med biologer fra Aarhus Universitet.

1: Indledende dialog

På et uforpligtende møde drøfter vi sammen jeres ønsker og 
forventninger og præsenterer vores løsninger. Virksomhed-

ers ambitionsniveau kan variere, og I behøver ikke lægge alle 
jeres grønne arealer om til vild natur. Drypvise små oaser af 
vild natur, smukke engblomster og insekthoteller kan også 

gøre en forskel for sommerfugle, biller og bier. 
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Let it bee
Det skal være NEMT at ville det vilde 

Når der er så mange gode grunde...

Med Let it bee-konceptet sætter vi vild natur i system.  
På den måde bliver det NEMT at tage springet til en  

vildere og værdiskabende arealplejeaftale for  
virksomhedens grønne arealer.

Kimen til et paradigmeskifte, i måden at se natur på, er for 
længst sået. I alle kroge af samfundet pibler biodiversitets- 
initiativer op. Nu er turen kommet til virksomheders grønne 

arealer. Det kræver altid mod at være bland de første,  
der gør noget andet, end det ”vi plejer at gøre”.

Men tør du lade være?

...og det bedste team står bag...

Let it bee står på skuldrene af et team af specialister med 
forskellige fagligheder. Fælles for os er, at vi vil det bedste for 

naturen, og at vi er kvalitetsorienterede til fingerspidserne. 

 Netop derfor udarbejdes vores 3D-visualiseringer af  
arkitekter. Vores løsninger og frøblandinger sammensættes 
i samarbejde med Aarhus Universitet. Vi har et netværk af 

kvalitetsdrevne anlægsgartnere, og vi bruger professionelle 
kommunikationsfolk til at udarbejde gode  

biodiversitetshistorier. 

Fordi det skal være NEMT for dig at ville det vilde.

Trimmet  
græsSe forskellen

• Rigt insekt- og fugleliv

• Vilde bestøvere

• Bidrag til FN’s Verdensmål

• Tilførsel af brandværdi 

• Rekreative oaser

• Mindre brændstofforbrug

• Kontraktbindinger

• Mulighed for pasningsaftale

• Kendte faste omkostninger

Vild  
natur
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Vild med idéen?
Vælg de pakker, der passer til dine ambitioner  

Startkit

Jordprøve

Startkit

Frøblanding & 
drejebog

Startkit

Tegning/
visualisering

Anlæg

Etablering & såning

Efter etablering

Vedligeholdelse

Efter etablering

Gensåning 

Synlighed

Storytelling-pakke til 
SoMe-kanaler 

Synlighed

Certifikat

Yderligere tilkøbsmoduler

Dronevideo

Video-case

Redegørelse til 
ledelsesberetning

Grubning ved
hård jord
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Kalsmosevej 9, Gantrup

8752 Østbirk

Mail: info@let-it-bee.dk

Tlf.: 44 12 88 73


