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

I Billund Kommune finder vi om 2-5 år naturen flere steder. Den er budt ind i byerne, på 
flere af kommunens arealer, i haverne og langs vejene, vil det summe af liv og oplevelser.  

Udenfor byerne forestiller vi os at vores eksisterende natur hænger bedre sammen og at 
der bliver genskabt naturlige processer i vores skove, heder, moser, enge og vandløb. Disse 
naturlige dynamikker og en større sammenhæng på tværs håber vi kan skabe grobund for 
en mere mangfoldig natur. 

Vi vil arbejde hen imod at få standset tilbagegangen af de arter, som er udpeget som vigtige 
og egnstypiske hos os, samt arbejde på at øge den biologiske mangfoldighed i vores 
kommune. 

 
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Som børnenes hovedstad ønsker vi at sikre naturen for fremtidens generationer. Vi vil 
skabe en forståelse og en interesse for naturen hos store som små borgere.   

Med vores nye Naturstrategi som rammen, skitseres den grønne retning med følgende 
målsætninger: 
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• Standse tilbagegangen i arter, som er udpeget som vigtige og egnstypiske (bevare 
biodiversitet). 

• Sikre store og sammenhængende naturområder, for at arters naturlige spredning 
tilgodese (modvirke fragmentering). 

• Prioritere den oprindelige og værdifulde natur først for at tilgodese 
hjemmehørende og vigtige arter. 

• Genskabe de naturlige processer i skove, heder, moser, enge og vandløb for at 
understøtte oprindelige 

• Store og gamle træer skal bevares for at give æstetisk værdi i bybilledet og som 
biologisk levested for sjældne arter. 

• Byernes grønne områder skal sikres et højt naturindhold og målrettet formidling 
skal skabe forståelse for de ændringer i vedligehold og plantevalg dette medfører. 

• Natur skal indgå som en faktor i planlægningen og udviklingen af byerne, så der 
skabes gode steder for mennesker og natur at udfolde sig i. 

Vi har allerede gang i mange spændende projekter, og har flere i støbeskeen, som skal 
skabe mere vild natur i kommunen. Blandt andet arbejder vi lige nu med at gøre flere 
kommunale arealer vildere i samarbejde med borgerne, ligesom vi vil understøtte 
virksomheder, der ønsker at ekstensivere deres arealer, gennem projektet ”Vilde 
Virksomheder”. Herudover har private lodsejere mulighed for at søge støtte og vejledning 
til at pleje deres naturarealer, gennem projektet ”Søg Naturpuljen”. Projektet sigter efter at 
sikre og forbedre forholdene for naturen, lige der hvor den er.   

I Billund kommune har vi også Danmarks sejeste frivillige naturplejeteam. Både forår, 
sommer og efterår rykker de ud en gang om ugen og hjælper med at passe på vores 
fantastiske natur. Opgaverne kan lyde på høslæt med le, afbrænding af hedeområder eller 
beskæring af træer/buske på lysåbne naturområder under tilgroning. Om vinteren 
produceres fuglekasser i massevis til vendehals og mange flere. 

I vandløbene arbejder vi lige nu med at fjerne spærringer ved en række dambrug, hvilket vil 
være til stor gavn for især fisk, som har meget svært ved at passere stemmeværkerne. 
Herudover arbejder vi med at genslynge Engebæk, samt hæve vandløbsbunden og udlægge 
gydebanker i Engebæk-Hoven å, til gavn for både fisk og smådyr. 

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

Lave et vildt projekt sammen med så mange borgere som muligt, hvor vi sammen får 
forbedret den biologiske mangfoldighed og skabt mulighed for at gå på opdagelse i vores 
fantastiske egnstypiske natur. Projektet skal tage udgangspunkt i vores Naturstrategi, 
derfor er det vigtigt at projektet prioritere den oprindelige og værdifulde natur for at 
tilgodese hjemmehørende samt vigtige arter og samtidig øger kendskabet til vores naturs 
forunderligheder. 

 

https://billund.dk/oplevelser/natur-og-friluftsliv/naturen-i-kommunen/strategi-for-naturen/

