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Beskrivelse af projektet:
Vilde Lemvig Kommune forsøger at påvirke alle borgere, turister, virksomheder og
institutioner i Lemvig Kommune til at tænke mere biodiversitet og vildskab ind i hverdagen.

Hvad består projektet helt konkret i?
Holdningsændring, således at vild natur er en del af hverdagen.
Indsatsen har været rettet mod en holdningsændring. Fremme af biodiversitet skal indgå i
vores hverdag! Fordi de mange små biodiversitetstiltag, samlet set vil give en større
ændring end hvis vi lavede et stort men geografisk afgrænset biodiversitetsprojekt.

- Mere fokus på at leve med den vilde natur udenfor sin dør i sommerhusområder og
ikke forsøge at ”tæmme den”.
Det har vi gjort:
Fotokonkurrence med borgernes bud på biodiversitet.
Frø og folder til sommerhusejere
- Rabatter og byernes små og større hjørner og kiler er gjort mere vilde og blomsterrige
Det har vi gjort:
Forsøg med 10 udvalgte rabatter i samarbejder med DN og
Vej og Park.
Fyldt gågader med vilde planter i krukker og bede
- Lemvigs børn er blevet vilde med vild natur.
Det har vi gjort:
Rådgivning af skolers naturfaciliteter.
Reklameret for Grønt Flag projekter på skoler.
- Arealerne omkring virksomheder, skoler, grundejerforeninger og andre institutioner er i
større grad udlagt med vild natur eller med blomstrende hjemmehørende buske frem for
plejet græsplæne.
Det har vi gjort:
Rådgivet om muligheder for vilde tiltag for skoler,
grundejerforeninger.
Dialogmøder med Landboforening, Haveforeningen,
Danmarks Naturfredningsforening
- Der er skabt føde og levesteder til masser af insekter i landbohaver og byhaver, der
har fået lov at udvikle sig mere vildt.
Det har vi gjort:

Lemvig Kommune bidrager med frø til insektstriber over
hele kommunen.

- Der er udarbejdet en ”træpolitik” der tilgodeser de gamle træer både for den indre
bydel i Lemvig men også for de træbevoksede bakker, der omkranser byen og i resten
af kommunen.
Det har vi gjort:
Vej og Park har igangsat proces mod en ”Træ- og
skovpolitik” for Kommunen
- Kommunalt ejede landbrugsarealer har fået højere naturindhold
Det har vi gjort:
Afventer til forpagtninger skal fornyes.
- Når der udvikles byggeprojekter, bliver der automatisk tænkt ”vildt”
Det har vi gjort:
Solcelleparker udarbejdes som klima- og
biodiversitetsparker.
Nye beplantninger tager udgangspunkt i ikke blot
hjemmehørende men også egnstypiske arter.
Hvem er målgruppen?
Alle borgere, turister, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune
Hvilken udfordring er indsatsen rettet mod, og på hvilken måde har projektet bidraget til at
fremme biodiversiteten?
Indsatsen har været rettet mod en holdningsændring. Fremme af biodiversitet skal indgå i
vores hverdag! Fordi de mange små biodiversitetstiltag, samlet set vil give en større
ændring end hvis vi lavede et stort men geografisk afgrænset biodiversitetsprojekt.
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
I Natur og Miljø kan vi mærke, at konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste har ændret
noget for holdningerne til vild natur i hele Lemvig Kommune. Ordet ”biodiversitet” er ikke
længere noget ”biolog-halløj” som kun et par folk synes er interessant, nu vil virkelig mange
være med!
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende: Det er ikke nytænkende, men vi har tænkt over de mange små bække,
der kunne blive til et større vandløb.



Engagerende: Vi har talt med en hel del, der gerne vil bidrage til biodiversiteten.



Vedvarende: Projektet er en proces og holdningsændring, så derfor rækker det videre.



Stort: Vi har ikke lavet en opgørelse af omfanget i størrelse.



Intelligent: Det er smart, at når man har ændret holdning til ting, så bliver det bare det
nye sort!

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser?
At en landsdækkende konkurrence også kan påvirke selv de mere jyske holdninger i
Lemvig! At det er vigtigt at løfte i flok og kun ved at inddrage borgerne kan vi ændre
udviklingen mod yderligere tab af biodiversitet.

Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Lad vild natur og biodiversitetstiltag bredde sig som ringe i vandet ved at vise gode
eksempler og nye veje at gå for at fremme biodiversiteten!

