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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Frida holder sin bedstefar i hånden. Det er sommer, Frida holder ferie hos bedstefar og
bedstemor. Bedstemor er blevet derhjemme, mens Frida og bedstefar er cyklet ud til
skoven. De har parkeret cyklerne og kommer gående i udkanten af den nye folkeskov,
hvor Frida vil vise sin bedstefar børnehavens hemmelige sted. En lille lysning, hvor
børnehaven har bygget insekthoteller, og kommunen har ladet nogle gamle væltede
træer blive liggende, så insekterne også har et sted at bo. Frida fortæller om alle de
insekter børnehaven har fundet ude på det hemmelige sted, mens de går på
trampestien langs vandløbet, der snor sig gennem terrænet. Langs vandløbet er der
fyldt med vilde blomster og en stor guldsmed hænger over vandspejlet.
På vej tilbage mod cyklerne fortæller bedstefar om hvordan deres tur minder ham om
dengang han selv var barn. Ikke den klassiske fortælling om hvordan alting var meget
bedre dengang, men derimod en påmindelse om fjerne glemte minder om insekter,
sommerfugle og kvidrende fuglene som nu stille og roligt er begyndt at vende tilbage til
naturen. På vej hjem plukker de en buket vilde blomster i vejkanten, som de tager med
hjem til bedstemor, så hun også kan mindes sin barndom.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi vinder fordi vi sammen med borgerne allerede er i fuld gang med
biodiversitetsfremmede tiltag bredt funderet i hele kommunen. Så vi har allerede nu et
godt fundament og er klar til at lade de kreative idéer få frit spil hos medarbejdere,
institutioner, virksomheder og ikke mindst hos borgerne. Vi vinder fordi vi fra politisk side
har afsat 4,5 mio. kr. til biodiversitet – ikke bare mens konkurrencen løber, men
foreløbigt helt frem til 2023. Vi vinder fordi medarbejdere i kommunen, institutioner,

virksomheder og borgerne vil tage ejerskab i Vores Vilde Guldborgsund og ende med at
igangsætte flere konkrete tiltag og vilde idéer end vi overhovedet kan forestille os.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Kunne understøtte endnu flere borgerdrevne projekter, nå endnu længere ud og
igangsætte flere vilde projekter, som planter, insekter, dyr og borgere vil kunne få glæde
af i mange generationer fremover.

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

