
SAMMEN OM ET 

VILDERE DANMARK

En kampagne igangsat af Miljøministeren
- fordi naturen er i krise og tusindvis af dyre- og plantearter risikerer at uddø. 

Målet med kampagnen er
- at motivere og inspirere os alle i kampen for mere vild natur i Danmark.
Så vi I fællesskab får vendt tilbagegang til fremgang.



Kommune konkurrence – Danmarks  Vildeste Kommune.

Jammerbugt Kommune er selvfølgelig med 

Inspireret af ‘Giv os naturen tilbage’ vist på DR i 2020
I fællesskab med borgere og virksomheder skabe mere vild natur

Nye udsendelser i 2023 på baggrund af denne konkurrence



Kommune konkurrence – Danmarks  Vildeste Kommune.

Vi er i gang og flere nye tiltag kommer til 
Vi skal skabe mere vild natur og skabe ny natur – inddrage nye arealer

Vi skal tænke 
✓ STORT
✓ VEDVARENDE
✓ INTELLIGENT og 
✓ NYTÆNKENDE

Vi kan ikke gøre det alene – der er brug for det brede samarbejde og alle gode 
kompetencer.



Sommerhusområderne i Jammerbugt Kommune

Nærhed til fantastiske naturområder

Giver mulighed for at invitere spændende natur og 
sjældne arter helt ind på egen grund og på fællesarealer

Fredninger og naturpleje
Hent inspiration hos hinanden

Lille indsats giver stor gevinst for biodiversiteten
Stort potentiale - let frøspredning, mager jord, sjældne arter tæt på………….

Til læ brug f.eks. hvidtjørn, klitrose, hunderose, havtorn, eg



Kommune konkurrence – Danmarks  Vildeste Kommune.

Meget mere end en konkurrence

Åbne op for og favne det der er godt for biodiversiteten
- Kan betyde at vi skal ændre mindset, men også 

at vi kan få nye oplevelser tæt på 

Vand kan give udfordringer, men det rummer også stort potentiale ift biodiversiteten
Basis for at være nytænkende og finde intelligente løsninger

Kommunens Naturpolitik er på vej med tre visioner 
Kommunens Kultur, Fritid og Landistriktspolitik – et af temaerne ‘Naturen som aktiv’ 



Jammerbugt – Danmarks Vildeste Kommune
Selvfølgelig går vi efter at vinde og der er brug for alle gode tiltag – små som store.

Præmien for at vinde
- At vi har fået endnu mere fantastisk natur i kommunen
- At vi alle får mulighed for flere skønne naturoplevelser
- At vi igen har slået fast at Jammerbugt Kommune er ressourcestærk på natur
- 1 mio kr. til naturforbedrende tiltag

Send dine gode ideer og gerne beskrivelser af gode tiltag til vild@jammerbugt.dk

Læs mere her #DKVild (mim.dk)

mailto:vild@jammerbugt.dk
https://mim.dk/natur/dkvild/

