
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Jammerbugt Kommune 

 

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

Margrethe Hejlskov, mkt@jammerbugt.dk 

 

 

*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. 

https://jammerbugt.dk/vildnaturjammerbugt/   

 

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

- Fordi vi har været ambitiøse og fordi vi har skabt gode rammer vil 
naturen være på alles læber. Vi glædes sammen over det aktiv som 
naturen er for kommunen. Den driver, den løftestang og det krydderi 
der gør kommunen til et skønt sted at bo og være i – for alle arter inkl. 
menneskene.  

Vi arbejder godt sammen, og naturen kvitterer! Vi har fået flere 
blomster, bier og sommerfugle langs vejene, i haverne, på de 
kommunale arealer og måske har nogle af kommunens byer endda sat 
en særlig art på byskiltet for at brande sig med den unikke natur der er 
netop hvor de bor. 

- Borgere, virksomheder, foreninger, skoler, institutioner, 
grundejerforeninger, vandværker og mange flere er byder ind med 
vildskab – monotone græsplæner er konverteret til blomster, de gamle 
træer bliver stående, vandet afkobles og laves til søer. Vi inspirerer 
hinanden på kryds og tværs og sammen er vi blevet klogere på, hvad 
vild natur er for en størrelse og hvor mange oplevelser den bidrager 
med.  

- Kommunens borgere og sommerhusejere kender den særlige natur de 
bor tæt på og de har inviteret den helt ind på deres egen matrikel. Der 
er gang i flere projekter med afgræsning, høslæt og der er fjernet 

https://jammerbugt.dk/vildnaturjammerbugt/


rynket rose m.m. I hele kommunen er der lokale ambassadører for de 
særlige arter i deres nabolag – strandtudserne, kobjælderne, 
orkideerne, perlemorsommerfuglene og hedepletvingen.  

- Jammerbugt Kommune vil være beviset på at en rig natur i sig selv er 
rig på oplevelser og giver glade borgere – det øger sundheden og giver 
større trivsel for alle aldre.  

 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi bliver Danmarks Vildeste Kommune  

- fordi vi sætter ambitionsniveauet højt 
- fordi vi tænker vildt, bredt og Jammerbugtsk 
- fordi vi skaber de optimale rammer gennem de fora der allerede eksisterer 

– internt i strategisk chefforum, eksternt i vores samarbejde med 
landdistrikterne gennem landdistriktsrådet, de lokale udviklingsplaner, Liv 
i By og Skole, i samarbejdet med foreningslivet, Det Grønne Råd, 
vandværkerne, sommerhus-grundejerforeningerne og mange flere 

- fordi vi har landets mest initiativrige og naturglade borgere  
- fordi vi er gode til at samarbejde og spille hinanden stærke 

 

 

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 

Hjælpe lokalsamfundene til i endnu højere grad at integrere den fantastiske natur 
der omgiver dem. Hjælpe lokalsamfundene med konkrete projekter til gavn for de 
sjældne og sårbare arter de lever tæt på – strandtudserne, hedepletvingen, 
engsnarren og dem de måske igen kan komme til at leve tæt på som f.eks. 
sortplettet blåfugl. Sortplettet blåfugl er sidst set i Jammerbugt Kommune for 20 
år siden, men måske der med de rette tiltag igen kunne skabes mulige levesteder 

for denne art. 

Med større områder og endnu større grad af naturlig dynamik vil vi kunne skabe 
bedre vilkår for mange af vores sjældne arter. En indsats der kræver et godt 
samarbejde med lodsejere og lokale ildsjæle. 

 

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

http://www.dkvild.dk/

