
Grøn bog til udfyldelse 

*Kommunenavn:  

Frederikshavn Kommune 

*Kontaktperson(-er):  

 Catrina Kristensen, ctki@frederikshavn.dk, 98456394. 

 Sisse Lindholm, sili@frederikshavn.dk, 98456383. 

 Anne Mette Finnerup, anfn@frederikshavn.dk, 98456369. 

*Jeres VILDE projektside:  

Siden er tilgængelig fra 23. april 2021 og findes på www.natur.frederikshavn.dk 

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

Kommunens drift af egne arealer har fokus på biologisk mangfoldighed. De ansatte 
driftsmedarbejdere er blevet mestre i at tænke mest mulig biodiversitet ind i alle opgaver 
under hensyn til trafiksikkerhed, æstetik, offentlighedens brug m.m. 

Lokale grupper af borgere og virksomheder inspirerer hinanden og udveksler idéer til 
projekter på egen jord og fællesarealer. En ny digital platform er taget i brug til 
udveksling af idéer mellem borgere og kommunen, så biodiversitetsforslag bliver lokalt 
forankrede. 

Kommunen har fået et ny naturpolitik, som udgør fundamentet for at tænke i større og 
flere projekter, der skal fremme naturen i et eller flere af de 8 Natura 2000 områder, der 
findes i kommunen. Projekterne skal skabe sammenhæng mellem områderne. De 
strækker sig ud over kommunens egne grænser. Derfor samarbejder vi med de andre 
nordjyske kommuner i ”Natur på Tværs”.  

Den vilde natur har fået mere plads både i byerne til glæde for en masse borgere og i 
landbrugslandet, hvor flere korridorer og trædesten giver dyr og planter mulighed for at 
sprede sig mellem de store naturområder. Vi vil se, at sjældne arter trives, og naturen 
bliver mere robust. 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Fordi vi står sammen om at vil være Danmarks vildeste kommunen. Ethvert barn 
opvokset i kommunen kan kende en hedepletvinge, en trane og en myreløve. Vi er klar 
over, at vi har nogle stedbundne kvaliteter, vi skal passe på og forbedre. 

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

Bruge præmiesummen til at samarbejde om et større naturprojekt til glæde for 
nuværende og kommende generationer. 

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk. 
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