
 

 

Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn:  

Morsø Kommune 

 

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer 

Danny Kristensen, teknikogmiljo@morsoe.dk, 99707186 

 

*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.mors.dk/vild 

 

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  

Morsø Kommune ser vildskaben udfoldet i et samarbejde med lokale foreninger og 
organisationer anført af Morsø Landdistriktsråd og Lokalafdelingen af Danmarks 
Naturfredningsforening. I et samarbejde skal skabes vilde forandringer i nære og 
vedkommende projekter helt tæt på borgeren og naturen. Vi forestiller os, at øen bliver 
vildere og med større biodiversitet med opfordringer til at kvitte det trimmede og 
ordentlige samt hylde vildskaben i vores natur. 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi bliver Danmarks vildeste kommune, fordi vi skaber lokale forandringer og starter den 
mentale forandring, hvor det vilde bliver det smukke. Vores tilgang er samskabelse, og 
derfor skal idéer og tiltag formuleres i et forpligtende samarbejde med foreninger. Men 
nogle af vores vision kan allerede formuleres. Kommunens tomme grunde skal være 
små oaser for insekter og sommerfugle, mens vores vejstrækninger skal være hjemsted 
for en varieret oplevelse med bl.a. blomsterstriber og mindre græsklipning. De mange 
lokale udviklingsprojekter skal have en større vægtning af biodiversiteten, så projekterne 
både bliver til gavn for lokalbefolkningen såvel som flora og fauna. Vi vil skabe mere 
formidling af de hjemmehørende naturtyper og arter, der gør Limfjordsøen Mors til en 
oplevelsesrig naturø. Vi skal dyrke naturen og landskabet som temaer i vores strategier 
for turisme og bosætning, så det ikke bare bliver et quick-fix, men også en langsigtet 
investering. 
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Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 

Hvis vi havde en million til vild natur ville vi skabe større sammenhængende grønne 
korridorer. Vi vil indlede dialog med større lodsejere om mere biodiversitet. Vi ville sætte 
større fokus på vores lokale dyre- og planteliv med en vedkommende og involverende 
formidling. Vi ville sikre bedre muligheder for synergi mellem benyttelse og beskyttelse 
af vores naturområder. 

 

 

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

http://www.dkvild.dk/

