
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Syddjurs Kommune 

 

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

Mille Rasch  

milra@syddjurs.dk 

natur@syddjurs.dk 

 

*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. 

www.syddjursnatur.dk 

Derudover vil der løbende blive lagt op på Syddjurs kommunes facebookside  

 

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

Vi forestiller os, at vi får skabt endnu mere natur, og at den formidling og det fokus, vi 
har skabt igennem konkurrencen, vil afføde projekter og tiltag, der gavner naturen og 
biodiversiteten.  

Vi forestiller os også, at en langt større andel af lodsejere og borgere har taget ejerskab 
for naturen og derigennem også aktivt ønsker at skabe mere plads til naturen. 

Om det gør sig gældende på både store åbne arealer, langs en dyrket mark, i søen, i 
skoven, langs vejen, på grønne områder eller i haven – så tæller det hele. 

 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi er allerede i dag en ”vild” kommune. Vi skaber projekter store som små, der gavner 
biodiversiteten og giver naturen plads. Vi vil forsætte ad dette spor, men i fællesskab 
med borgerne og lodsejerne i Syddjurs kommune, kan vi blive endnu vildere. 

mailto:milra@syddjurs.dk
mailto:natur@syddjurs.dk
http://www.syddjursnatur.dk/


Vores natur er vores største aktiv, og vi elsker den. I løbet af de næste to år vil vi via 
formidling, naturvandringer, kampagner, historier, videoer og dialog skabe en forståelse 
for, hvor fantastisk og livsvigtig vores natur er, og hvor meget vi hver især kan gøre for 
at skabe endnu mere af den. Men ikke mindst at vi alle tager ejerskab til naturen og 
passer på den. På den måde kan vi sammen give naturen endnu mere plads og gøre 
det attraktivt for blomster og dyr og derved forøge mangfoldigheden.  

Vi bliver Danmarks vildeste kommune, fordi vi sætter naturen i centrum. Med det fokus 
der er på tab af biodiversitet, den globale opvarmning og klimaforandringer, snak om 
bæredygtighed og omstændighederne med eksempelvis corona, har det ændret 
mindsettet hos borgerne, og det er nu vi skal gribe chancen og udfolde naturens 
vigtighed.   
 
Vi bliver også Danmarks vildeste kommune, fordi vi vil inspirere og motivere borgere, 
lodsejere, virksomheder mm. i Syddjurs kommune i håb om at få dem til at tage ansvar 
for vores fælles fantastiske natur, og med tiden vil det kaste flere projekter af sig som 
slipper naturen fri til gavn for biodiversiteten. Og det er nu vi skal handle. Det er nu tiden 
er der, til at vi alle, sammen og hver for sig, kan gøre en forskel. 
 
Naturen er ikke noget, vi skal køre til eller se i fjernsynet, den er overalt omkring os lige 
udenfor døren, og vi er en del af den og skal værne om den også for de kommende 
generationer. 

 

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

selvfølgelig skabe endnu mere vild natur ved at forsætte det arbejde, der allerede er 
gang, og som er igangsat under konkurrencen i form af formidling, flere kampagner, 
dialog og at det på den baggrund forhåbentlig har udmøntet sig i konkrete projekter. Og 
med 1 million kan vi bare gøre meget mere af det.  

 

 

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

http://www.dkvild.dk/

