
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektindstilling til: 

 

Danmarks VILDESTE 

kommune 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



Finale grønbogen  
 

Kommunenavn:  
Vesthimmerlands Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Naturvejleder Karin Winther, kwi@vesthimmerland.dk 30324939 

Jeres VILDE projektside: 
https://naturekspeditionen.dk/danmarks-vildeste-kommune/ 

Finaleprojektets titel/overskrift: 

Et spirende fundament - Sammen og hver for sig bliver Vesthimmerland blandt de 
vildeste kommuner, for vi har ”sået frø” hos alle generationer. 
 
Kort beskrivelse af projektet:  
Formidling om biodiversitet til alle generationer, sammen med målrettede aktiviteter 
er vores hoverordnede indsatsområde og et fundament, som skal spirer og vokse til 
en bærerende vej hen mod mere biodiversitet og et vildere Vesthimmerland - vildere 
Nordjylland. Det har til tider været et skrøbeligt fundament både lokalt og regionalt, 
da mange interessegrupper involveres, men med formidling og vidensdeling så tror 
vi fortsat på det er en bæredygtig vej frem mod et vildere Vesthimmerland. 
 
Vores lokale aktiviteter i Vesthimmerland 
• For og sammen med de mindste har vi udviklet og åbnet 2 Krible Krable 

Skove. 
• Vi har afviklet kurser for dagplejere og pædagoger om ”Den vilde natur 

på legepladsen og legepladsen i den vilde natur”. 
• På Folkemødet for Unge har vi deltaget med en workshop om 

biodiversitet og invasive arter. 
• Sammen med Nature Rangerne har vi deltaget på forårsmessen 

 sammen med DK2020 med fokus på et ”Grønnere Vesthimmerland”. 
• Vi har afviklet offentlige børne/familiearrangementer med fokus på 

planter og dyr på vores naturbaser 
• Vi har afviklet ”vilde” havearrangementer og indrettet en kombineret 

kommunal og privat demonstrationshave midt i et parcelhuskvarter i 
Løgstør 

• Vi har ladet være med at slå græsset rundt om forvaltningen i Farsø og 
hver uge formidlet om ”Ugens Art” i ”græsset”.  

• Vi har en målrettet PR- Strategi med formidling på kommunens 
naturformidlingsplatform ”Naturekspeditionen”, på diverse 
Facebookside og vores naturvejleder har deltaget i medieindslag, 
debatter mm. i aviser, radio og TV om biodiversitet, sårbar natur, 
adgang, sundhed mm. 

mailto:kwi@vesthimmerland.dk


 
 
 
Natur på Tværs 
Vi har en medarbejder i arbejdsgruppen i det fælles kommunale netværk, hvor  
"Vi vil gennemføre den vildeste investering i fremtidens Nordjylland." 
Det gør vi ved sammen at give plads til vildere og større natur, hvor der er plads til 
mennesker og store oplevelser.  
 
Vi har udarbejdet en ambitiøs plan for udviklingen af vild natur i Nordjylland og vil nu 
gå i gang med at forberede fyrtårnsprojekter på tværs af Nordjylland. 
 
I dette projekt er formidling og kommunikation også et fokusområde, da vild natur 
betyder vilde oplevelser. I dette samarbejde har vi været med til at udvikle to 
animationsfilm om naturens udvikling ved omlægning og hvordan man skal håndtere 
mødet med græssende dyr på deres hjemmebane i indhegninger. 
 
Læs mere her: https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/skove-og-
natur/rig-natur/natur-paa-tvaers-af-nordjylland 
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Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
- Da vi som en lille landkommune formår at arbejde målrettet og videns baseret 
lokalt og visionært, politisk og forsknings baseret  regionalt. 
 
Lokalt med initiativer for alle aldersgrupper og regionalt, hvor vi prioritere at have en 
medarbejder i arbejdsgruppen Natur på Tværs. Begge steder er målet, at der 
arbejdes målrettet for at stoppe tabet af biodiversitet 
 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 

 Nytænkende: Lokalt har vi brugt ressourcerne på vores grønne spirende 
fundament, mens vi har arbejdet visionært i det kommunale netværk Natur På 
Tværs. Det betyder et robust afsæt til en vildere fremtid. 
 

 Engagerende: Vi har involveret alle aldersgrupper. Formidlet og involveret egne 
borgere, men også via PR. strategi på kommunens naturformidlings platform 
Naturekspeditionen fået budskabet langt omkring til alle andre. 
 

 Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her 
 
 

 Stort (max 200 tegn med mellemrum): Vi synes selv det er STORT – da det 
lykkedes at samle de nordjyske kommuner i Natur på Tværs. Det er visionært, 
tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og bygger på, at vi bruger 
hinandens ressourcer og kompetencer.  
 
 

 Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Skriv her 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?  
At der er brug for viden, formidling og kommunikation igen og igen. At vi har dobbelt 
så mange muligheder for at løfte opgaven med en større og vildere natur både i 
Vesthimmerland, men også på tværs af kommunegrænserne når vi slår os sammen. 
 
At der skal informeres på alle planer, så både politikere, afdelingsledere, 
medarbejdere, græsrødder og landbrug i f.eks. De Grønne Råd, har den samme viden 
at handle og agere efter. 
 
 
 



Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
 
Ugen Art – i alle mulige ”forklædninger” 
For at forbedre biodiversiteten omkring det gamle rådhus i Farsø, valgte vi at stoppe 
med at slå den enorme græsplæne og i stedet følge arternes udvikling sommeren 
over.  

 
 
Hver uge annoncerede og formidlede vi en ny art. Formidlingen blev efterfølgende 
brugt til postkort, hvor man kunne klipse frø fra den pågældende plante, (selvfølgelig 
indsamlet lokalt om efteråret), for at give til en ”Vild Ven”. 
 
Formidlingen om Ugens Art blev lagt på Naturekspeditionen.dk, hvor man også selv 
kunne printe de forskellige postkort, for så selv at indsamle frø om efteråret og dele 
en hilsen ud. 
 
I vores egen formidling har vi efterfølgende haft postkort og frø med til offentlige 
børne/familiearrangementer på naturbaserne. Opfordret daginstitutioner og skoler 
til at anvende materialet. Vi har haft det med på Folkemødet for Unge og på den 
fælles kommunale stand på Naturmødet. 



Billig formidling, som spreder både viden og frø på den positive måde og på flere 
planer hos alle generationer og interessenter. 
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