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Danmarks Vildeste Kommune - Vilde Vejle - #DKVILD - Vejle Kommune

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
Svar kommer senere
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:

Naturen vinder!
For med miljøministerens udfordring til alle Danmarks 98 Kommuner kommer der
nu et helt særligt fokus på vores fælles ansvar for alle de sjældne dyr og planter og
deres levesteder, som er ved at forsvinde fra vores natur. Og det er i sig selv en
vindersag.
I Vejle Kommune vil vi gerne vurderes på den helhed og den bredde, vi lægger i
arbejdet med at bevare den biologiske mangfoldighed.
Biodiversiteten er udfordret i store dele af Danmark. Ikke bare i den lysåbne natur
på enge, heder og overdrev, men også under havets overflade, i de ferske vandløb

og søer, langs vores kyster, inden for byzonerne og alle de grønne korridorer, der
skal binde hele artsrigdommen sammen.
Det er derfor vigtigt, at vi tænker helhedsorienteret på tværs af naturtyperne og på
tværs af de borgergrupper, erhverv og myndigheder, der kan bidrage til gode
løsninger.
Vi har med 15 specifikke indsatsområder i en samlet Biodiversitetsplan for Vejle
Kommune lagt en klar plan for de mål og indsatser, der skal implementeres i
indeværende planperiode fra 2020 – 2024.
Med Biodiversitetsplanen som vores strategiske kompas sætter vi i de kommende
år fuld fart på en lang række initiativer, der alle skal medvirke til at stoppe tabet af
den biologiske mangfoldighed.
Vi glæder os til at være med i udfordringen om at blive Danmarks Vildeste
Kommune.
Venlig hilsen,
Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Svar kommer senere
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