
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Holstebro Kommune 

 

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer 

Torben Mølgaard, Chef for Natur og Miljø 
@ torben.molgaard@holstebro.dk 
T: 96117810 

 

*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer med 
informationer, billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres kommune for 
VILD. 

(Link ikke klar endnu – siden er under udarbejdelse) 

I Holstebro Kommune er og har naturen og biodiversiteten igennem mange år været et 
væsentligt fokus, som der er arbejdet for og investeret i på mange måder.  

Projektet ”Sammen om et vildere Danmark” skal være med til at styrke fokus, stolthed 
og fællesskabet om naturen og biodiversiteten i Holstebro Kommune under overskriften 
”En vild tilgang”. 

Vi har nemlig ikke bare ”Kulturen til forskel” i Holstebro Kommune, men også ”Naturen til 
forskel”. Faktisk er vi måske allerede landets vildeste kommune? 

Dette tør vi sige, fordi vi allerede har ca. 13 % af kommunes areal dækket med §3 
beskyttet natur. 20% af kommunens areal er dækket med skov og hele 9 af Danmarks 
EU-udpegede Natura2000 områder ligger helt eller delvist i Holstebro Kommune.  

Vi investerer hvert år store summer i vandløbs- og naturforbedrende indsatser. Lige fra 
udlægning af gydegrus til genslyngning af vandløb. Fra bekæmpelse af invasive 
plantearter til pleje af naturarealer i samarbejde med lodsejere. Som ejer af 1440 ha 
skov arbejdes der aktivt med biodiversitet, og der er således udlagt 120 ha skov som 
biodiversitetsareal, hvor det primære formål med driften er biodiversitet. Desuden er 152 
ha udlagt som urørt skov, der også understøtter biodiversitet. 

Vi har i samarbejde med Nissumfjord Netværket, Friluftsrådet og Lemvig Kommune 
etableret Naturpark Nissum Fjord og er på nippet til at få UNESCO godkendt Geopark 
Vestjylland i samarbejde med Lemvig og Struer Kommuner. Begge initiativer som sætter 
vores unikke natur, landskab og kulturhistorie i centrum med fokus på lokalt ejerskab til 
de særlige værdier, som findes i netop vores område. 

Projektet har fem fokuspunkter ift. natur og biodiversitet: 
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 Vild tilgang til naturen - En naturstrategi som sætter fokus på og retning for, 
hvordan vi arbejder med natur og biodiversitet. 

 Vilde projekter - De konkrete projekter som vi arbejder på og med ift. at sikre og 
skabe mere biodiversitet. 

 Vild drift – Indtænkning af biodiversitet i driften af kommunens skove og grønne 
arealer i byerne. 

 Vilde oplevelser – Fokus på hvordan vi giver vores borgere mulighed for at 
kende og opleve den fantastiske natur i Holstebro Kommune. 

 Vilde borgere – Inddragelse af, og mulighed for, at borgerne i Holstebro 
Kommune aktivt kan spille med og bidrage med deres egne vilde projekter. 

Alle tiltagene samles på en særskilt hjemmeside, som skal opbygges og anvendes som 
kommunikationsplatform og til inddragelse af borgerne i arbejdet med natur og 
biodiversitet i Holstebro Kommune. Hjemmesiden underbygger etableringen af og 
synligheden af de partnerskaber, som der arbejdes med, for at det kan understøtte 
arbejdet med den samlede natur- og biodiversitetsdagsorden. 

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  

Holstebro Kommune arbejder hvert år med en række natur- og biodiversitetsskabende 
og understøttende projekter. I tråd med #DKVild projektet bliver der – ud over konkrete 
projekter som gennemføres – skabt et fornyet fokus på den igangværende store indsats, 
som kommunen har for både konkrete arter, for arbejdet med at sikre ny og bedre natur 
samt for at dele både viden og oplevelser vedr. naturen med vores borgere. 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Fordi vi ikke ”bare gennemfører et projekt” som en engangsindsats – men fordi vi bruger 
projektet om Danmarks Vildeste Kommune til at sikre fokus og kendskab til en 
dagsorden om natur og biodiversitet, som rækker ind i fremtiden og understøtter det 
fortsatte målrettede arbejde med dette. 

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 

Erhverve arealer eller sikre varige aftaler om realisering af projekter for ny natur, som 
samtidig understøtter det grønne Danmarkskort og skaber bedre sammenhæng mellem 
naturområder og sikrer bedre spredningsmuligheder for flora og fauna. 

 

 

Spørgsmål markeret med * SKAL udfyldes.  Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.  

http://www.dkvild.dk/

