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*Kommunenavn: 

Kalundborg Kommune 

*Kontaktperson(-er):  

Søren Stensgaard 
E: sste@kalundborg.dk 
M: 3055 7239 

*Jeres VILDE projektside:  
https://kalundborg.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/natur/vild-kommune 

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

På kommunens- og privates arealer har den vilde flora og fauna fået mere plads. Vildere 
natur og øget biodiversitet opleves nu langt flere steder både i borgernes haver og på 
kommunens arealer. Der er også flere erhvervsarealer med højere biodiversitet og med 
rekreativ adgang for ansatte, gæster og borgere.  
 
Kommunen, forsyningsvirksomheder, erhvervslivet, borgere og foreninger samarbejder 
om at bidrage til at øge biodiversiteten og den ”vilde natur” - fx blomsterflor i stedet for 
”græsørken” og passiv skovrejsning som klimakompensation eller grundvandssikring. 
 
Større fokus på biodiversitet har betydet, at der i kommunale såvel som i private 
projekter bliver arbejdet med at indtænke naturen i langt højere grad end i dag. Tiltag til 
gavn for den vilde natur er ikke længere set som et tegn på uorden og tab af kontrol. 
 
Grøftekanterne plejes med et ”vildt” sigte, så egnede strækninger bliver levested for 
flere hjemmehørende, blomstrende planter og insekter. 
 
Der arbejdes med store, langsigtede naturprojekter fx rewilding af Kattrup Gods og mere 
vild og våd natur i og omkring Naturpark Åmosen.  
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*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Det er en del af vores Kalundborg-DNA, at vi udvikler løsninger og gennemfører 
konkrete handlinger i samarbejde og gennem forpligtende partnerskaber med borgerne, 
foreningerne og virksomhederne. 

I flere årtier har vi f.eks. i Kalundborg Symbiosen samarbejdet med nogle af Danmarks 
største industrivirksomheder om at skabe bæredygtig produktion. Erfaringer og netværk 
fra blandt andet dette samarbejde vil vi gerne bringe ind i Vild Kommune projektet og 
bygge videre på.  

Vi har ligeledes et meget aktivt foreningsliv og et stort lokalt engagement, hvor lokale 
grupper af borgere selv tager initiativ til at udvikle og gennemføre projekter. Vi har derfor 
et godt udgangspunkt for at få iværksat naturprojekter i både stor og mindre skala.  

Vild Kommune bliver således ikke bare en enkeltstående kampagne, som Kalundborg 
Kommune står i spidsen for, men en mulighed for at få udviklet flere tætte samarbejder 
om natur og biodiversitet i hele kommunen. 

Mange forskellige aktører vil tage del i indsatserne for at forbedre naturgrundlaget.  
Det giver et langt større ejerskab, et forbedret kendskab til hvad vild natur er for en 
størrelse - og vigtigst af alt, så danner det basis for en varig indsats, der rækker ud i 
fremtiden. 

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

Bruge halvdelen på direkte formidling til borgerne, gerne i samarbejde med Naturpark 
Åmosen eller med de private aktører i kommunen, der arbejder med rewilding. 

Den anden halvdel ville vi bruge til projektudvikling og samskabelse med lokale grupper, 
virksomheder og foreninger i et lokalt naturprojekt. Vi vil således geare Vild Kommune-
præmien med eksterne projektmidler fra fonde, EU-puljer osv. så vi får rejst mere kapital 
og dermed bliver i stand til at skabe endnu mere vild natur, end vi ellers ville kunne. 

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