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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Rebild Kommune 
 
Kontaktpersoner:  
Joanna Birch Lauridsen, Rebild Kommune, jbol@rebild.dk, 9988 7653 
Kersten Bonnén, Vild med Rebild, kersten@himmerlandsbyen.dk   

Jeres VILDE projektside: 
www.vildmedrebild.dk Den borgerdrevne forening ’Vild med Rebild’ indgår som det bærende 
element i konkurrencen med sine utallige initiativer og projekter. 
www.rebild.dk/rigerenatur Kommunal side. 

Finaleprojektets titel/overskrift:  

Vild med Rebild 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Helt overordnet har Rebild Kommune udover egne indsatser valgt at prioritere projektet ’Vild 
med Rebild’ (VMR) både økonomisk og i praksis. Dette er valgt, da vi ser et stort potentiale i 
dette borgerdrevne projekt. VMR er eksemplarisk i sin opbygning, idet det i praksis er 
Bottom Up drevet. Projektet udspringer oprindeligt fra Landsbyrådet og er stort set kun 
baseret på initiativer fra borgerne, som projektet så støtter og vejleder gennem hver enkelt 
forenings/gruppes/borgers initiativ. Derfor er der i kommunen i det forløbne år sket store 
forandringer på naturområdet, som er båret af det eksemplariske samarbejde mellem 
borgerne og kommunen. Det store borgerengagement som driver foreningen ’Vild med 
Rebild’ har gennemført utallige projekter, som er medvirkende til at kendskabet til og 
interessen for rigere natur og biodiversitet er blevet meget mere udbredt i Rebild Kommune 
– både synligt og i borgernes bevidsthed. VMRs målsætning er at skabe en rigere natur i 
Rebild Kommune ved at inddrage både borgere, erhverv og organisationer – en målsætning 
som til fulde er lykkedes (se vedhæftede oversigt over projekter, bilag 1).  
Der er skabt arealer med rigere natur i alle dele af kommunen og borgerne er inddraget i 
pasning og pleje af områderne, ligesom der er afholdt mange forskelligartede kurser og 
events med biodiversitet på dagsordenen. Samtidig er der formidlet viden om betydningen af 
rigere natur til mange forskellige borgergrupper, men især indsatsen på børne og unge 
området skal her fremhæves. En stor del af Rebild Kommunes skoler, har med VMRs hjælp 
omlagt arealer med fokus på biodiversitet og undervisning omkring udviklingen af arealerne. 
Det samlede projektet VMR medfører øget viden om og mere biodiversitet især i byerne, da 
mange mindre arealer omlægges med blomster, buske, træer, kvashegn, stendynger osv.  
I Rebild Kommune har vi en tradition for at gøre tingene sammen med borgere, foreninger, 
forvaltninger, institutioner, styrelser og erhverv. Det stærke samarbejde har medført et større 
fællesskab og ansvarsfølelse for at sikre en stor biodiversitet i fremtidens natur. Denne 
udvikling fastholder vi ved at det er lokalt forankret.  
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
Foreningen VMR har evnet at etablere et projekt, som er drevet af borgernes initiativer. Det 
er med udgangspunkt i borgernes ønsker for en vild kommune, der bliver igangsat utallige 
projekter under foreningen. Foreningen har i perioden 2021 til nu været involveret i mange 
projekter med fokus på øget biodiversitet spredt i hele kommunen. Netop det borgerdrevne 
sikrer en forankring langt ud i fremtiden. 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 
 Nytænkende:  
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På baggrund af det borgerdrevne har der været utallige, innovative, kreative og til tider 
entreprenante input, som kommunen næppe havde kunnet præstere selv. 

 Engagerende:
VMR har formået at være borgerinddragende udover det sædvanlige, og har rummet
alle ideer uanset, hvor skæve og svært løsbare de har været.

 Vedvarende:
Borgerne som driver projekterne vil have en interesse i at videreføre projekter i deres
lokalområder. VMRs arbejde fortsætter ud over konkurrenceperioden, med støtte fra
Rebild Kommune.

 Stort:
Antallet af projektet, som VMR har været involveret i, er stort. Foreningen vokser hele
tiden i antal af medlemmer og nye projekter kommer til.

 Intelligent:

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? 
Den største læring af projektet har været, at det giver de bedste og mest holdbare resultater, 
når man inddrager borgerne fra starten og bygger på deres ideer. I Rebild Kommune vil 
resultaterne af dette projekt helt sikkert blive videreført og brugt i kommende initiativer i 
kommunen. 

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
Slip borgerne og naturen fri. Det giver mangfoldighed og fællesskaber. Slip på kontrollen og 
se hvad der sker. Vær nysgerrig omkring forandringerne i naturen og vær tålmodig. 
Langsigtede ændringer giver de bedste resultater.  
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