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Jeres VILDE projektside:
https://vardekommune.dk/borger/affald-og-miljo/natur/danmarks-vildeste-kommune/
Siden er af oplysende karakter og henviser til forskellige projekter og kontaktpersoner, som
man kan tage fat i.
Finaleprojektets titel/overskrift:
”Vi er Vilde i Naturen”
Kort beskrivelse af projektet:
Titlen på projektet henviser til Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen” og samler de
forskellige initiativer i Varde Kommune i et projekt. Vision “Vi i Naturen” sætter nemlig en
ramme. Det er et fællesprojekt for hele kommunen – vi løfter i flok om et fælles mål/fremtid,
som vi skrev i vores første Grøn Bog.
”Vi er vilde i naturen” har en række forskellige indsatser, der hver især er selvstændige
initiativer, men som samlet set fortæller en historie om, at Varde Kommune vil den vilde
natur. Projektet har både indsatser, der rækker mod egne rækker og indsatser, der rækker
ud mod borgerne.
Eksterne indsatser:
Tilbud til lokalråd:
Varde Kommune tilbyder nu lokalrådene i Varde Kommune hjælp til at gøre deres
lokalområder mere vild med hjælp fra kommunens medarbejdere. I samme forbindelse har
lokalrådene mulighed for at søge midler fra en pulje i kommunen, der skal være med til at
øge biodiversiteten og udvikle projekter, der gavner naturen. På hjemmesiden er der links
hertil.
Naturpleje
Kommunen har i budgetforliget for 2022 i perioden 2023-2025 afsat 500.000 kr. årligt til
naturpleje på private og offentlige arealer, der er fredede. Af disse midler afsættes til der
årligt en pulje, der kan søges af private, så kommunen understøtter et lokalt engagement
hos private lodsejere.
Vi i Naturen – events
”Vi i Naturen” events er de arrangementer, der synliggør kommunens vision for borgere og
besøgende i Varde Kommune. Danmarks vildeste kommune ligger direkte i forlængelse af
visionen.
Arrangementerne trækker hvert år flere tusinde borgere og turister ud i naturen til store
oplevelser og er lig med et stort fællesskab, stolthed og ikke mindst synlighed for
kommunens naturområder. Bag arrangementerne står et bredt samarbejde mellem
foreninger, erhverv og lokale frivillige.

Interne indsatser:
Varde Kommune reducerer f.eks. antallet at græsslåninger på kommunens byggegrunde,
hvor en byggemodning har fundet sted. Tidligere blev græsset slået flere gange årligt, da
man havde det natursyn, at græsset skulle holdes, for at tiltrække købere til grundene (eller i
hvert fald for ikke at skræmme nogen væk). Dette syn har ændret sig. I stedet for at slå hele
flader og bruge brændstof, tid og penge på det, så slås nu kun kanter for at markere
skellinjen på byggegrunden. Resten får lov at gro utæmmet igennem hele vækstsæsonen og
klippes først i tidligt forår. Varde Kommune er med til at ændre på udtrykket, og måske
påvirke en holdningsændring i den brede befolkning.
Under alle trægrupper og i forbindelse med regnvandsbassiner på rådhusgrunden lader
kommunen naturen være vild.
I efteråret 2021 er der også genskabt en række faunapassager ved f.eks. Alslev Å, som
allerede nu har betydet, at laks og ørreder ”indviede” stryget og gydede deres æg i det
udlagte grus på det 450 meter lange stryg.
Målgruppen for ”Vi er vilde i Naturen” er naturen i hele kommunen.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
(max 5 linjer)
Projektet skal kåres til Danmarks Vildeste, da det samlet set viser alle de initiativer, der
igangsættes for at gøre Varde Kommune vilde i naturen. Enkeltvis er initiativer ikke
enestående, men i det samlede billede ”gør mange bække små en stor å”. Derfor skal Varde
kommunes projekt ”Vi er vilde i Naturen” kåres som Danmarks VILDESTE.
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): På sin vis ikke nytænkende, men
alligevel som en del af den samlede vision for Varde Kommune og dermed
gennemstrømmende for alle beslutninger i kommunen. I forbindelse med
sagsfremstillinger skal man f.eks. forholde sig visionen uanset hvilket fagområde, der er
tale om.



Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Visionen engagerer alle i kommunen,
idet de skal forholde sig til kommunens vision og dermed også naturen, som både en del
af kommunen, men også noget vi skal arbejde for at fremme og udvikle.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Alle kommunale initiativer er vedvarende
økonomisk med budgetter for de næste år. Derudover er de vedvarende i den forstand
at naturen har fået mere plads til sig selv og ikke bare er et markedsføringsprojekt.



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Projektet dækker i sin egenskab af at være
samlende hele kommunen.



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
Læringen har været at kommunen ved at kombinere konkurrencen med allerede

eksisterende initiativer og vores visionen, får vi en sammenhæng mellem de ting, der sker i
kommunen. Det bliver derved også lettere at samles om et fælles mål og få skabt
engagement – især når der fra statens side er et stort fokus på et område.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
(Max 1.000 tegn med mellemrum) + send 1 til 2 fotos.
Der findes allerede en masse forskellige initiativer og ildsjæle i en kommune, som ligger
lige til højrebenet at tage fat i og bruge. De besidder en masser energi og kompetencer,
som i princippet bare skal have lige opmærksomhed og få ressourcer for at komme meget
langt med deres initiativer og ønsker. Det gælder om at identificere dem og aktivere dem.

