
 
 
 
 
 
 
 

Kære Kommuner 

Hermed en uddybet tidslinje over konkurrencen for at gøre andet heat af dysten mere overskuelig. 
Desuden kan vi oplyse, at Finale Grønbogen nu kan downloades fra dkvild.dk. 
 
 

• April – juni: Indsend VILD video (valgfrit)  

Alle kommuner inviteres til at sende en video, hvor de kort forklarer og viser deres projekt.  
 
Videoerne er en mulighed for at imponere danskerne med et VILDT projekt samtidig med, at der er 
mulighed for at få eksponeret sit projekt på Miljøministeriets kanaler. Jo hurtigere kommunerne sender 
videoen, jo større chance er der for, at videoen kan blive postet på ministeriets sociale medier.  
 
Alle videoer bliver offentliggjort på hjemmesiden dkvild.dk. Send os derfor gerne jeres video hurtigst 
muligt. Ultimativ deadline for videoer er 15. maj.  

 

• 1. juni: Indsend Finale Grønbøger 
Alle kommuner skal indsende deres endelige kommuneprojekt i form af en udfyldt Finale Grønbog. 
Se blanketten for Finale Grønbogen her. 
 
Dommerpanelet og juryen vil bruge Finale Grønbøgerne i udvælgelsen af Danmarks VILDESTE 
kommune. 

 

• Juni, juli, august: Borgmestrenes VILDESTE drømme (valgfrit) 
Borgmestrene opfordres til at deltage i en borgmesterstafet, hvor de hver især får mulighed for at 
promovere og imponere med alt, hvad kommunen gør for at hjælpe den VILDE natur og 
biodiversiteten.  
 
Borgmestrene kan dele videoen på deres egen og/eller kommunens sociale medier og på kommunens 
VILDE hjemmeside. Borgmestrene opfordres til at hashtagge kampagnen #DKVild, #Borgmesterstafet 
samt #VILDdrøm. 

 

• August: 10 VILDE finale-videoer 
Dommerpanelet og juryen mødes til et voteringsmøde i august. Her udvælger de 10 VILDE kommuner, 
der får lov at spire videre i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune.  
 
De nominerede kommuner får besked om nomineringen omkring den 23. august 2022 og skal herefter 
producere en video om deres biodiversitetsprojekt. Hvis kommunen er en af de nominerede 
kommuner, skal kommunen holde det fortroligt. 
 
 

https://dkvild.dk/kommune/kommunedysten/


 

• 30. august: Deadline for finalevideoer  
De 10 nominerede kommuner skal aflevere deres finalevideoer. Det er sidste chance for at imponere 
dommere og borgere for at vinde konkurrencen og blive Danmarks VILDESTE kommune. 

 
Dommerpanelet og juryen ser videoerne, når de skal bedømme vinderen. Desuden får borgerne også 
mulighed for at se videoerne, når de skal give deres besyv med. Sidst men ikke mindst, vil videoerne 
forventeligt også blive vist til kåringseventet til september, hvor vi skal udråbe og kåre Danmarks 
VILDESTE kommune. 
 

• September: Juryen samles 

Juryen og dommerpanelet samles og finder Danmarks VILDESTE kommune. 
 

• 19. september (forventeligt): Kåringsevent – Danmarks VILDSTE kommune 
afsløres 
Som kulmination på mere end et års indsats i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune, 
inviteres alle kommuner til et storslået event i biodiversitetens tegn. Dette vil ske til naturens svar på 
Oscaruddelingen. 

 

 
 

Kommunerne skal altså indsende: 
 

Deadline Materiale/Produkt 

15. maj Video: Alle kommuner kan indsende en video om et VILDT projekt 

1. juni kl. 14 Finale Grønbog: Alle kommuner skal indsende en udfyldt Finale 
Grønbog med det endelige biodiversitetsprojekt 

Løbende deadline 
juni, juli, august  

Video - Borgmestrenes VILDESTE drømme: Borgmestrene kan indsende 
videoer og promovere kommunens VILDE projekt 

30. august kl. 14 Video: De 10 kommuner, der er nomineret til titlen som Danmarks 
VILDESTE kommune, skal indsende en video om deres projekt 

 
 
 
 

 

Vilde hilsner  
 
Miljøministeriet 
 


