
Kære borgmester

Siden jeg i februar 2021 inviterede alle landets kommuner til at dyste om at blive Danmarks 
VILDESTE kommune, er ikke mindre end 92 kommuner gået ind i kampen om at gøre noget 
VILDT for biodiversiteten. Det er intet mindre end fantastisk, for vi står med en unik mulighed 
for at gøre Danmark grønnere – med vildere skove, vådere enge og blomstrende overdrev. 
For ikke at glemme naturen tæt på skolen, ældrecenteret, boligblokken og idrætspladsen.  

Skal 92 blive til 98? 
I er en af de kommuner, der ikke er tilmeldt dysten om at blive Danmarks VILDESTE 
kommune. Jeg har for nylig fået en forespørgsel fra en af jer, om det er muligt at nå at være 
med – og det er det. I kan stadig nå at melde jer til - for jo flere vi er med, jo bedre er vores 
chance for at bremse naturens krise. 

Vil I være med? 
Vil du og din kommune være med i indsatsen og opløbet om at blive Danmarks VILDESTE 
kommune? 

– så send mig en mail til vild@mim.dk med jeres ønske om at deltage senest 
den 25. januar 2022.

I mailen bedes du angive kontaktperson(-er) samt forberede og lancere et VILDT site med 
informationer om, hvad I vil gøre af vilde ting for naturen i jeres kommune. Alle deltagende 
kommuner har lanceret en hjemmeside, så dommerpanelet såvel som resten af 
befolkningen løbende kan følge med i kommunernes vilde projekt(er).  

Lad jer evt. inspirere af de 92 dystende kommuners VILDE sites på: https://dkvild.dk/de-
vilde-kommuner/  

Foruden den ærefulde titel som Danmarks VILDESTE kommune, får den vindende 
kommune også muligheden for at få en million kroner af Den Danske Naturfond til et VILDT 
naturprojekt.  

Læs meget mere om kampagnen på www.dkvild.dk og om selve kommunekonkurrencen, 
herunder spørgsmål og svar om dystens her: https://dkvild.dk/kommune/kommunedysten/ 

Sammen kan vi gøre en forskel for Danmarks natur. 

Miljøminister Lea Wermelin 
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