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Jeres VILDE projektside:
Jammerbugt Kommunes projektside.
Siden har inspireret og engageret borgere, institutioner og virksomheder til at tænke vildt.
Der er tips og gode råd, oversigt over tiltag fra både private og fra kommunen.
Finaleprojektets titel/overskrift:
Vildt samarbejde med lokalsamfundene
Kort beskrivelse af projektet:
Vi har lagt vægt på, at projektet får lang levetid, og bliver rodfæstet ude blandt kommunens
borgere. Derfor er målgruppen vores borgere, der bor og lever i den fantastiske natur i
Jammerbugt Kommune, og vores medarbejdere – eks. fra Vej og Park, pædagoger, lærere,
ansatte i planafdelingen mv. Vores indsats er rettet mod det lange seje træk for at få
vedvarende holdningsændringer, ændring af praksis og nye brede samarbejder. I
Jammerbugt Kommune har vi meget engagerede lokalsamfund og et velfungerende
samarbejde mellem lokalsamfund og kommune. Det sker bl.a. gennem Landsbyrådene og
deres Lokale Udviklings Planer, hvor lokalsamfundenes egen vision for udvikling og ideer til
lokale projekter er beskrevet, og gennem indsatserne i ’Liv i by, skole og lokalsamfund’.
Lokalsamfundene vil gerne tænke nyt og vildere, og gør det på deres egne måder i de
enkelte lokalsamfund. Lokalsamfundene rækker med deres ideer og projekter ud til
forskellige forvaltninger i kommunen, og dette projekt har styrket og udviklet ikke bare
samarbejdet med lokalsamfundene, men også vores interne samarbejde på tværs af
forvaltninger og afdelinger er styrket.
Mange er involveret på tværs
 Kultur, Fritid og Landdistriktsafdelingen er central ift. kontakten til
Lokalsamfundene og faciliterer deres projektønsker.
 Vej og Park har deres daglige gang på de kommunale arealer rundt i
lokalsamfundene.
 Plan og Miljø afdelingen kommer med råd og vejledning om biodiversiteten og det
vilde grønne.
 Ejendomsservice udarbejder brugsretsaftaler, når lokalsamfundene overtager en
vildere drift af kommunale arealer
 Teknik og Veje når lokalsamfundene ønsker vildere retablering f.eks. langs
nyanlagte cykelstier
 Forsyningen når lokalsamfundene og grundejerforeninger vil ændre deres
regnvandshåndtering
 Skole- og Dagtilbud når skoler og dagtilbud sætter vild natur på dagsordenen
Vildt samarbejde med lokalsamfundene har været en øjenåbner for mange og en
begyndende holdningsændring til gavn for biodiversiteten. Nye ideer er opstået og naturligt
blevet inddraget andre steder, i andre opgaver og projekter. Der er sået flere vilde blomster,
kommet mere uklippet græs, etableret kvasbunker og vandhuller mmm – pt er der meldt i alt
1.274.000 m2 mere vild natur ind til kommunens kort med vilde projekter.
Eksempler på det Vilde samarbejde med lokalsamfundene ses i bilag 1

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Vi vægter en vedvarende holdningsændring gennem bred inddragelse og støtte til de
mangfoldige ideer. Vi arbejder kontinuert på at skabe en holdningsændring i forvaltninger og
institutioner, hos borgere og erhverv. Når lokalsamfund og medarbejdere får indflydelse og
ansvar, så tager de ejerskab over den vilde natur. Vildt samarbejde med lokalsamfundene er
startet nu og vil gennem et vedvarende fokus leve vildt videre i fremtiden.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende: Vi har tænkt i at indarbejde vild natur i eksisterende opgaver / projekter
fremfor i nye selvstændige projekter. Gennem bredt samarbejde er opgaver / projekter
tilpasset ønskerne i de enkelte lokalsamfund.



Engagerende: Ved at inspirere og nudge vild natur ind i eksisterende opgaver /
projekter udnytter vi det aktuelle engagement til også at omfatte vild natur.



Vedvarende: Ved at give de vilde naturprojekter fri – til lokalsamfundene – engagerer de
sig og tager ejerskab over netop deres vilde natur. Det vil de passe på og udvikle – også
ud i fremtiden.



Stort: Projektet er en omstilling og en holdningsændring, så borgere og forvaltninger
tænker vild natur ind i dagligdagen og nye anlæg. Når lokalsamfundene mødes spreder
ideerne sig som ringe i vandet.



Intelligent: Ressourcer sparet på at klippe græs skal fortsat komme borgere og natur til
gode. Timerne sparet bruges på vilde projekter.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
De gode ideer findes alle steder. Ved at inddrage den vilde natur i opgaver på tværs af
fagskel og i dialog med borgerne kan vi nå langt ud og få vilde og vedvarende ideer foræret,
når vi mindst venter det. Viljen til en vildere natur og ønsket om en større viden om naturen
er derude og har blot ventet på det rette tidspunkt til at blive forløst.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Lyt og støt op om ideer der kommer fra borgere, virksomheder og medarbejdere. Samarbejd
med dem for at få den vilde natur sat fri, og del de gode erfaringer med andre, så de kan
blive inspireret. Ved at få den vilde natur spredt ud mange steder lokalt, får flere glæde af
den, og flere bliver inspireret.

