
Grøn bog til udfyldelse 

*Kommunenavn:  Randers Kommune 

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

Naturvejleder Lars Maagaard 
lars.maagaard@randers.dk  mobil 25441697 

Landskabsarkitekt Nanna Kontni Prahm 
Nanna.Kontni.Prahm@randers.dk mobil 51162870 

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

https://www.randers.dk/vild     Der leder hen til denne side: 

https://www.randers.dk/borger/natur-og-miljoe/naturprojekter/danmarks-
vildeste-kommune/ 

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

Om 2-5 år har vi fået en vildere kommune. Vi har fået vist borgerne, at orden i haven 
ikke nødvendigvis er godt. At græsplæner ikke nødvendigvis skal fremstå nyklippede. At 
det rådne træ fra den gamle brændestak, kan indeholde masser af svampe, insekter og 
danne fødegrundlag og levesteder for bl.a. fugle og pindsvin. Endnu flere landbrugere, 
vil gerne deltage i projekter og kan se ideer i disse. Borgerne skal have visioner om at 
gøre byen, landet og boligblokken vildere med små og let tilgængelige midler.  

Vi er nytænkende og laver nye naturprojekter, hvor vi forsat forbedrer biodiversiteten 
ved naturpleje og naturforvaltning af vores eksisterende og kommende skove, vandløb 
og store naturområder. Vores biodiversitetsindsats betyder at karakterarterne har fået et 
bedre levemuligheder og er i fremgang. 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi bliver Danmarks vildeste kommune fordi vi har arealerne, naturen og viljen til at 
lykkes med naturgenopretningsprojekter. Vi bærer viljen og vi er dedikerede. Vi får 
borgerne og landbrugere med – fordi vi skaber en rød tråd fra levevis til vilde 
naturoplevelser.  
Vi samarbejder med eksterne partnere og fonde om at skabe store naturprojekter og 
sammenhængende naturområder i vores ådale, skove og det åbne land. Vi formidler 
biodiversiteten og skaber adgang til naturen for alle. 

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi: 

Vi vil skabe et stenrev og beplante det med ålegræs i Randers Fjord. 
Stenrevet skal forbedre den marine biodiversitet i fjorden og danne ramme for formidling 
af fjordens natur. Stenrevet kan være starten til en forbedring af den økologiske kvalitet i 
Randers Fjord. 
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Spørgsmål markeret med * SKAL udfyldes.  Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.  

http://www.dkvild.dk/

