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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
I Rebild Kommune er der (i 2025) sket store forandringer på naturområdet, som er båret
af et eksemplarisk samarbejde mellem borgerne og kommunen. Det store
borgerengagement har gennemført utallige projekter, som er medvirkende til at
kendskabet til og interessen for vild natur er meget udbredt i Rebild Kommune. Når vi
bevæger os rundt i kommunen, vil vi også opleve en betydelig synlig forandring. Der vil
være flere områder med vild natur, både i private haver, på erhvervsarealer og på
offentlige arealer. Det gode samspil mellem det offentlige og private sætter tydelige spor
i form af en større biodiversitet. Når vi taler med hinanden, fornemmer vi en større
involvering og forståelse for at gøre mere for at fremme biodiversiteten på alle niveauer i
hele kommunen. I Rebild Kommune har vi en tradition for at gøre tingene sammen som
eksempelvis i Klima Rebild. Her sætter borgere, foreninger, forvaltninger, institutioner,
styrelser og erhverv sammen klimaet højt på dagsordenen og arrangerer årlige
klimauger. På samme måde, vil mere vild natur og større biodiversitet blive skabt ved
samskabelse mellem involverede grupper. Dette stærke samarbejde vil medføre større
fællesskab og fælles ansvarsfølelse for at sikre en stor biodiversitet i fremtidens natur.
Vi sikrer, at forandringerne fastholdes, idet de er lokalt forankret.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi yder en fælles indsats i hele Rebild Kommune. Mange projekter er affødt af lokale
ildsjæles engagement og brændende ønske om mere vild natur. Her er foreningen Vild
med Rebild en central aktør, som engagerer og koordinerer befolkningsgrupper
(borgere, landsbyer, foreninger, institutioner og erhverv) i kommunen i et samarbejde
om en vildere natur med større mangfoldighed.
I Rebild kommune er vild natur og biodiversitet ikke en ny dagsorden, vi har for nyligt
udarbejdet en politik, som bl.a. omhandler biodiversitet (politik for Natur, Klima og

Balance mellem Land og By). Ud fra politikken laves der jævnligt handleplaner med
konkrete indsatser.
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi… :
Da hele vores indsats bygger på et fællesskab og samarbejde på tværs af borgere,
landsbyer, foreninger, institutioner, erhverv og kommune ville vi naturligvis sætte en
proces i gang, der skulle udvikle, innovere og planlægge, hvordan vi bedst kunne gøre
vores natur rigere, vildere og mere mangfoldig. Vi er overbeviste om at dette fællesskab
vil frembringe ideer, der vil overraske de fleste i vildskab. Den store ressource, der
ligger i det frivillige arbejde borgerne leverer, vil helt sikkert kunne fordoble udbyttet af
millionen.

