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Finaleprojektets titel/overskrift: Vild i Vejen – Samarbejde om Rig Natur

Kort beskrivelse af projektet:
Hvad består projektet helt konkret i? Hvem er målgruppen? Hvilken udfordring er indsatsen
rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget til at fremme biodiversiteten?
(max. 2.400 tegn (med mellemrum) + mulighed for to siders bilag. (Send også 1 til 2 fotos)

Biodiversitetskrisen kan kun løses i fællesskab. Vi har derfor satset på at danne et
stærkt samarbejde, som også kan fungere i fremtiden.
Vejen Kommune har derfor inviteret række borgere og organisationer til at være
med i en ildsjælegruppe omkring biodiversitet. Gruppen kalder sig ”Vild i Vejen” og
er et forum, hvor der kan drøftes ideer til, hvordan vi får mere biodiversitet i
kommunen og være grundlag for samarbejde om at få en rigere natur.
Vild i Vejen medvirker, sammen med kommunen, til at udvikle og igangsætte
aktiviteter for at fremme borgernes interesse, viden om og engagement i
biodiversitet. Medlemmer af gruppen er privatpersoner i Vejen Kommune med
interesse for biodiversitet og organisationer, som f.eks. Danmarks
Naturfredningsforening og Haveselskabet og medarbejdere fra natur, park og
driftsafdeling i kommunen. Kommunen faciliterer månedlige møder.
Målgruppen for indsatsen er kommunens borgere og fokus er på positive ting man
kan gøre selv.
Aktiviteter for Vild i Vejen ses i bilag 1.

Ud over at borgerne generelt får en forståelse og en accept af behovet for en øget
indsats for biodiversiteten har kommunen lavet en lille survey på hjemmesiden,

hvor borgerne har kunnet deres melde vilde tiltag ind. Der er pt. 112 borgere,
kirker, skoler, børnehaver, virksomheder, der har berettet om deres indsats. Samlet
i denne lille undersøgelse er der lavet tiltag på 33 ha. (332242 m2). Vi ved det er meget
mere.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
(max 5 linjer)
Vi har formået at skabe en varig forandring i vidensniveau og kultur. Der er nu en mere
accepteret erkendelse af at vildt er godt. Vi har med ”Vild i Vejen” involveret borgerne selv i
processen og der er skabt en masse indsatser og engageret en masse for borgere.
Samarbejdet er varigt og stopper ikke med konkurrencen.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier
(hvis projektet lever op til fx to kriterier, efterlades de øvrige tre felter tomme)
•

Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): Vi har opfundet et nyt samarbejdsforum,
der samler flere grønne initiativer i kommunen og private borgere.

•

Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Borgere er selv med til at bestemme de
initiativer der skal sættes i værk og er med til at udføre ideerne.

•

Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Vi har forsøgt at skabe et stærkt
samarbejdsforum for at det også varer ved fremover og det er tanken, at arbejdet
fortsætter.

•

Stort (max 200 tegn med mellemrum): Det er for alle borgere i kommunen. 112 har sat
en prik på vores vilde kort, med vilde tiltag på 332242 m2. Her har både private,
virksomheder, landbrug, kirker, skoler og børnehaver kunne melde ind.

•

Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Det er lykkedes os at få vores budget på
blot 30.000 kr. til at række langt ved at organisere os på denne måde.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
Inddragelse af frivillige i projektet har ikke blot bigraget til, at projektet får flere ressourcer og
dermed kan udføre flere opgaver, men også at de frivillige bidrager med hver deres
erfaringer, der giver mulighed for ideudvikling.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Lav et samarbejdsforum, hvor borgere og grønne foreninger deltager i at bestemme og uøve
ideer sammen med kommunen.

Det stærke samarbejde i Vild i Vejen giver også et stort netværk.

