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Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
I Struer Kommune har vi udarbejdet en naturstrategi, som netop er i høring. Vi værner
om vores blå og grønne struktur og arbejder for at styrke et mangfoldigt plante- og
dyreliv. Vi ser vores natur og landskab som en værdifuld ressource i forhold til både
bosætning, turisme og erhvervsliv. Men vi værner også om naturen for naturens skyld,
derfor vil vi skabe bedre levesteder for de sjældne og sårbare samt de
egnskarakteristiske arter for derigennem at styrke bæredygtigheden af naturen som
helhed i kommunen. Vi vil skabe rammerne for naturoplevelser for borgerne og
turisterne, men på naturens præmisser.
Som led i strategien er der udarbejdet et idekatalog, hvor man kan hente inspiration til at
få mere natur og biodiversitet ind i haverne, undervisningen og landbruget.
I Struer Kommune har vi valgt at aktivere vores fem lokalområder via en yderligere
konkurrence ’De VILDESTE lokalområder’, da man netop her har mulighed for at gøre
en særlig forskel. Det lokale fundament er med til at skabe både ejerskab og forankring
samtid med, at sker en forøgelse af biodiversiteten.
Af den grund, at ejerskabet er lagt ud lokalt, kan vi kun gisne om, hvad der kommer til at
ske.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
- at vi engagerer alle kommunens borgere, med et særligt fokus på lokalområderne
- at vi netop har udarbejdet en strategi, som skal vise og holde os op på, at vi arbejder
med at styre biodiversiteten
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
udvælge projekter i lokalområderne, som kan forøge biodiversiteten yderligere og
understøtte og -bygge videre på det arbejde, lokalområderne allerede har lagt for
dagen.
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