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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Morsø Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Brian MøllerNielsen 
bmn@morsoe.dk 
 
99707018 / 2295 2378 

Jeres VILDE projektside: 
(Indsæt link samt max to linjer om brugen og indholdet på sitet) 
 
På vores side fortæller vi om arbejdet med at lave en Sammen er vi vildere-model, som 
kunne have en stor effekt i en lille kommune med begrænsede midler og mandskab. 
https://www.mors.dk/borger/natur-miljoe-og-affald/danmarks-vildeste-kommune 

Finaleprojektets titel/overskrift:  
Sammen er vi vildere-modellen 
 
Kort beskrivelse af projektet:  
 
Vi ville aktivere vores aktive frivillige og foreningsliv til bidrage til at få mere vild natur på 
Mors. Vi er en lille kommune og vi har hverken midler eller mandskab til en storstilet 
kommunal indsats – mere end vi allerede gør, for vores dygtige biologer har allerede 
iværksat en masse stærke tiltag og har en masse idéer. 
 
Men vi ville finde en måde at aktivere civilsamfundet bedst muligt og give dem ejerskab og 
samskabelse. Derfor fandt vores politikere midler i budgettet til en pulje. Det blev i alt 
130.000 kr. 
 
Vi indkaldte en række gode kræfter som i forvejen fokuserer på naturen til indledende møder 
om, hvordan vi kunne få mere vild natur med begrænsede midler. 
 
Efter en række møder og kontakter med lokale aktører, kom vi frem til en model. Den vil vi 
gerne dele med resten af landet, som står i samme situation som os. 
 
Vi nåede frem til, at et samarbejde med Landdistriktsrådet (LDR) på Mors var idéelt. Det var 
vigtigt for os at nå ud til hele øen – og ikke kun centerbyen Nykøbing Mors. 
LDR har kontakt med beboerforeningerne over hele øen, en masse ildsjæle, der vil gå 
gennem ild, vand og brændenæller for deres lokalområder. 
 
Mors har fået ry for ikke at have meget natur. Det er dog ikke helt fair. Vi rettede os mod 
foreningslivet rundt om på øet, fordi det er utroligt stærk på Mors. 
Ved at give penge til deres egne idéer får vi levedygtige projekter, og det var vigtig tfor os, at 
de havde karakter af at kunne forsætte fremover. 
 
Ved at trække på LDR i vores model fandt vi en virkelig kompetent samarbejdspartner, som 
kunne vurdere de indsendte projekter og give tilsagn om midler. 
 
Vi bidrog kun med en kommunikationsmedarbejder til at informere medier og formidle på 
sociale midler, når foreninger skulle komme med forslag. 
Som I kan se på vores hjemmeside, har vi fået en række interessante projekter, der både 
gør øen vildere og formidler biodiversitet til kommende generationer. 

mailto:bmn@morsoe.dk


På den måde håber vi, at vi både har plantet frø til en fremtidig øget indsats rundt på øen og 
til en øget interesse hos især øens børn og unge, som kan blive inspireret til at tænke mere 
på den vilde natur og gøre mere for den. 
 
Og så håber vi, at andre kommuner kan bruge vores model til at få meget vild natur for få 
midler. 
 
Jeg har ikke fået billederne endnu af de konkrete projekter, men sender gerne så snart jeg 
får dem ude fra foreningerne. 
 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
(max 5 linjer) 
 
Fordi vi viser den vilde vej med vores sammen er vi vildere-model, som har groet hos vores 
foreninger og dermed kommer fra borgerne selv – vi har bare vandet deres idéer og 
motiveret til at gøre mere for den vilde natur. 
 
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): Det tætte samarbejde i denne model, 

skaber ringe i vandet og involverer lokalsamfundets ressourcer, som viser at kommunen 
ikke behøver at stå for alt. 
 
 

• Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Vi er virkeligt nået ud til natur-
ildsjælene, som har fået hjælp til deres vilde-idéer 
 
 

• Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Flere af disse tiltag der har fået støtte vil 
være en del af dagligdagen og livet i lokalsamfundene mange år fremover, og de 
kommer især børnene til gode, der kan lære videre til bl.a. forældre og bedsteforældre 
 
 

• Stort (max 200 tegn med mellemrum): Ja, det her kommer ud i alle kroge af kommunen 
 
 

• Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Ja, måden det er gjort på frigør ressourcer 
fra os og ud til foreninger og borgere. Det er intelligent, fordi deres ejerskab og 
engagement er vejen til succes og vedvarende vild natur. Sammen er vi vildere-
modellen, har givet os mod på flere samarbejder i samme stil – og forhåbentligt vil 
politikerne også fremover afsætte midler på budgettet, når de erfarer, hvad få midler kan 
have af store effekter for vores natur, insekt og dyreliv, når vi giver plads og understøtter 
de vilde kræfter i foreningslivet – som vi allerede vidste var stærkt, vi har hvert år en 
Frivilligfest, som hylder vores foreninger og frivillige. 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum): 
Skriv her 
 
Vi har virkeligt fået øjnene op for hvor meget vores borgere og foreninger vil mere vild natur. 
Og at de gerne vil hjælpe til i endnu højere grad – det har fået det bedste frem i os alle. 
 
 



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. 
 
Vores råd er Sammen er vi vildere-modellen, som vi beskriver her. Det har potentiale til at 
sætte gang i virkeligt meget vild natur og engagement for få midler. 
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