Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:
Lemvig Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Jane Grooss, jane.grooss@lemvig.dk, 9663 1153
Kristina Pedersen, krpe@lemvig.dk 9663 1119
Karen-Louise Smidth, karen-louise.smidth@lemvig.dk, 3066 1112

*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer med
informationer, billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres kommune for
VILD.
www.lemvig.dk/vild

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
- Mere fokus på at leve med den vilde naturen udenfor sin dør i sommerhusområder og
ikke forsøge at ”tæmme den”
- Rabatter og byernes små og større hjørner og kiler er gjort mere vilde og blomsterrige
- Lemvigs børn er blevet vilde med vild natur
- Arealerne omkring virksomheder, skoler, grundejerforeninger og andre institutioner er i
større grad udlagt med vild natur eller med blomstrende hjemmehørende buske frem for
plejet græsplæne
- der er skabt føde og levesteder til masser af insekter i landbohaver og byhaver, der
har fået lov at udvikle sig mere vildt
- Der er udarbejdet en ”træpolitik” der tilgodeser de gamle træer både for den indre
bydel i Lemvig men også for de træbevoksede bakker, der omkranser byen og i resten
af kommunen.
- Kommunalt ejede landbrugsarealer har fået højere naturindhold
- Når der udvikles byggeprojekter bliver der automatisk tænkt ”vildt”
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Vi tænker vildt på lang sigt
Vi har fokus på inddragelse
Vi ændrer holdningen til det vilde – det er okay at være vild

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Forbedre nature på Gjellerodde ved at:
- konvertere eksisterende plantageskov til biodiversitetsskov, hvor vilde børn planter nye
hjemmehørende løvtræer, der passer naturligt ind i området
- fremme naturlig hydrologi på odden og i skoven
- genskabe naturlige fiskebestande i Gjellersø
- forbedre livsbetingelserne for bl. a. ensian og for sommerfuglene Ensianblåfugl og
Skovbjørn.
Det vil vi fordi Gjellerodde, en krumodde i Limfjorden, er et helt særligt sted, med en helt
særlig natur og geologi. Et sted hvor vand og land mødes, hvor vind, vejr og
vandstrømme får lov at regere, og som mange mennesker nyder at besøge.

Spørgsmål markeret med * SKAL udfyldes. Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

