
Vores Grønne Bog (RKSK) 

*Kommunenavn: 

Ringkøbing-Skjern Kommune  

*Kontaktperson(-er):  

Per Høgh Sørensen,  
per.hoegh@rksk.dk  

20418781  

*Jeres VILDE projektside:  

Projektside:  
https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vores-vilde-vestjylland 
 
Facebook-side:  
https://www.facebook.com/Naturens-Rige-Vores-vilde-Vestjylland-
101230158734902/?fref=mentions  
  
E-mail: VoresVildeVestjylland@rksk.dk  

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

Land 

 Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) er én af Danmarks største 
landbrugskommuner og derfor er potentialet stort for, i tæt samarbejde med 
landmændene, at øge biodiversiteten i landbrugslandet.  
Det vil vi udvikle sammen med landbrugets organisationer og ved at samle et 
engageret ambassadør-korps fra forskellige driftsgrene.   

 Heder og klitheder er karakteristiske for kommunen, og vi vil derfor særligt have 
fokus på arter, der er særegne for disse områder og understøtte med specifik 
naturpleje herfor.   

 Eksisterende naturpleje i kommunens skove fortsættes og intensiveres yderligere. 
Vi vil eksperimentere med skovgræsning f.eks. gennem introduktionen af ’skovsvin’ 
og oprettelse af grisegræsserlaug.  
 

Vand  
 

 RKSK er hjemsted for Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt med 
genslyngningen af Danmarks vandrigeste å, Skjern Å. Vi reetablerer selvfølgelig 
stadig vandløb og vådområder til gavn for biodiversiteten, og vi har en lang række 
nye projekter i støbeskeen.   

 På Vestkysten samarbejder vi om strandoprydning og formidling i børnehøjde 
om sammenhængen mellem biodiversitet og marint affald.  

 Vi vil fortsat arbejde på at forbedre vandkvaliteten i kommunens fjorde og 
genetablere strandenge.  

 

https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vores-vilde-vestjylland
https://www.facebook.com/Naturens-Rige-Vores-vilde-Vestjylland-101230158734902/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Naturens-Rige-Vores-vilde-Vestjylland-101230158734902/?fref=mentions


By  
 

 Gennem formidling og fællesskab udvikler og udfolder vi nye naturnære aktiviteter 
samt støtter op om allerede eksisterende initiativer. Borgernes viden og forslag 
samles i en idébank, hvor borgerne har mulighed for at inspirere hinanden og skabe 
netværk.   

 Vi vil arbejde for at skabe positiv opmærksomhed blandt borgerne om, at haver godt 
kan være VILDT pæne. Der udarbejdes et interaktivt kort, hvor udviklingen af 
biodiversitetsinitiativer hos de enkelte borgere vises.  

 Det er en vigtig opgave at involvere kommunens børn og unge. Naturbussen giver 
et lift ud i naturen, hvor børn kan aktivere alle sanser og opleve naturen helt tæt på.  

 Vi vil forvilde kommunens grønne områder, herunder parker, byggegrunde, 
vejkanter og kommunale institutioners udearealer og i samarbejde med 
virksomheder og boligforeninger sættes fokus på at gøre udenomsarealer vildere.   

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

 Vi sammen med borgere, virksomheder og vores mange turister gør en VILD 
indsats for naturen i Naturens Rige!  

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

 Reetablere strandenge, klitheder og overdrev på de nyligt lukkede minkfarmes 
arealer - blandt andet gennem afgræsning og assisteret spredning.  

 Alternativt vil vi understøtte udtagning af lavbundsarealer med henblik på at skabe 
bedre vilkår for biodiversiteten og for at nedbringe CO2-udledningen.  

 

 

 


