
Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:

Kerteminde Kommune

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

Martin Køhl Søholm

mks@kerteminde.dk

65151486

*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://kerteminde.dk/borger/miljoe-og-natur/natur/danmarks-vildeste-kommune

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

Om 2-5 år vil kommunen være markant vildere både på kommunens egne arealer 
som f. eks. grøftekanter og parker. Kommunen vil have iværksat naturprojekter på 
alle de kommunaltejede naturområder. 

Kommunen vil gå i dialog med borgere, virksomheder og organisationer for at 
sikre at det vil blive vildere i haver, grønne arealer ved virksomheder og i det åbne 
land.

Det er kommunens ambition, at dette vil kunne afspejle sig i Naturkapitalindekset, 
hvor kommunen vil arbejde for at indekset vil stige med mindst 10 point til 24 
point.

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:

Kerteminde Kommune bliver Danmarks vildeste kommune fordi vi prioriterer 
naturen bl.a. ved at udarbejde en naturpolitik i 2021. 

mailto:mks@kerteminde.dk


Kommunen vil via inddragelse af borgere, virksomheder og organisationer sikre 
at konkurrencen bliver bredt forankret og dermed får størst mulig 
gennemslagskraft.

Kommunen har igennem en lang årrække støttet private naturprojekter. Dette 
arbejde vil fortsætte. 

Kommunen deltager i store international naturprojekter, som f.eks. BetterBirdlife 
(https://betterbirdlife.middelfart.dk/) og LIFE70 (https://life70blog.wordpress.com/) 
Kommunen deltager på nuværende i et samarbejde med de øvrige Fynske 
kommuner om, at ansøge EU-Life midler til et stort Fynsk naturprojekt.

Kommunen har gennem en lang årrække arbejdet med at udvikle naturen på 
kommunens egne arealer. Kommunen vil i konkurrencen udvide det til at kigge på 
grøftekanter og parker.

På vandløbsområdet har kommunen også arbejdet løbende med at forbedre 
forholdene. Kommunen deltager aktivt i det tværkommunale projekt HavørredFyn

Kommunen vil udvikle en blomsterblanding ”Kertemindeblandingen” med 
hjemmehørende arter for Kerteminde Kommune, som kan bruges til udsåning i 
haver og grønne områder ved industriområder og dermed skabe bedre forhold for 
insekterne.

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

Når � kommunen vinder konkurrencen vil vi til naturprojekter, som sikre og 
understøtter den eksisterende natur bedst muligt (Brandmandens Lov).

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

https://betterbirdlife.middelfart.dk/
http://www.dkvild.dk/

	input.docx

