
 

 

Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Hedensted Kommune 

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

Per Nørmark, per.normark@hedensted.dk, 29275033 

*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. 

https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/natur-og-landskab/biodiversitet 

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

Hedensted kommunens ”vilde” vision er at fokusere på at skabe bevidsthed og ansvar 
omkring biodiversitet hos alle. Det involverer samarbejder på tværs af kommunens 
forvaltninger, borgerne, hos børnene på skolerne/børnehaver, videre til forældre og 
beboerforeninger, arbejdspladser/virksomheder, landmænd, friluftsorganisationer osv. Og vi 
tror på, at det vil skabe vedvarende resultater i vores kommune. 
  
Kommunen vil med stor politisk og administrativ opbakning og hjælp, bl.a. i form af en 
biodiversitetsplan, understøtte alle frivillige projekter og tiltag, stort og småt. Alle kan gøre en 
forskel, og man må gerne prøve sig frem, lege og gøre sig sine erfaringer fra år til år, så i 
denne sammenhæng - ”hellere komme galt afsted end slet ikke komme afsted”. 
  
Resultaterne udstilles på et digitalt kort på kommunens hjemmeside, så alle kan følge med i 
hvor der er bi-dragere til mere og bedre biodiversitet i Hedensted Kommune.  
  
Målet er, at der vil være biodiversitetsprojekter udbredt i alle kommunens 
postnummerområder, når DKVild konkurrencen slutter. Det postnummer der opnår flest 
projekter eller har størst udbredelse indenfor postnummeret, har kommunen en overraskelse 
til. 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi skaber mere natur og biodiversitet ved åbent og inviterende at inddrage lokalt forankrede 
indsatser understøttet af en biodiversitetsplan med politiske mål og konkrete tiltag. 

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

Støtte et hav af lokale projekter og/eller investerer i områder, der kan blive til 
naturområde, med respekt for de lokale interesser. 

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