


Danmarks Vildeste Kommune

• Miljøministeriet har lanceret en konkurrence om 
at blive Danmarks Vildeste kommune.

• Tilmeldingsfristen var 24. marts - BRK er tilmeldt

• I alt er 92 kommuner tilmeldt dysten

• Se Miljøministeriets hjemmeside www.dkvild.dk

http://www.dkvild.dk/


I slutningen af 2022 kåres Danmarks 
VILDESTE kommune
• … som er kommunen med det mest fantastiske 

biodiversitetsprojekt, baseret på bl.a. 
iderigdom, engagement, antal omlagte 
kvadratmeter/kubikmeter vild natur og 
udbredelse af viden til borgerne om den vilde 
naturs evner og egenskaber – eller noget helt 
femte, der gør kommunen VILD.

• Dommerpanelet består af miljøminister Lea 
Wermelin og biologen Morten DD Hansen samt 
faglige kræfter i Miljøministeriet, mens Frank 
Erichsen har værtsrolle ifm. TV-produktion



Grønbog med indsatser

• Kommunen skal senest den 14. april indsende 
en grønbog med beskrivelse af, hvilke indsatser 
kommunen vil arbejde med

• Kommunen skal have en hjemmeside, som 
løbende opdateres med informationer, billeder, 
status mv. om arbejdet med at gøre kommunen 
for VILD.
• er lige oprettet:
Naturen Danmarks Vildeste Kommune (brk.dk)

https://www.brk.dk/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Danmarks-Vildeste-Kommune-.aspx


Indsatser

• Der er dømt FRI LEG i dysten om at hylde, 
dyrke og omfavne naturen i de enkelte 
kommuner, og Miljøministeriet sætter således 
ikke rammerne for de enkelte kommuners 
deltagelse. Det gør de selv hver især.

• NMU drøftede den 6. april 2021 en 
sagsfremstilling fra administrationen med forslag 
om indsatsområder.



BRKs indsatser – i overskrifter
• Pleje og genopretning af værdifuld natur
• Biodiversitetspuljen
• Mere naturlig hydrologi og naturskov i BRKs

skove
• Den Grønne Bølge – sammenhængende natur
• Mere natur på kommunens grønne arealer og 

langs veje
• Grøn dannelse i skoler, børnehaver mm.
• Samarbejde om naturen
• Formidling
• Naturpolitik for Bornholm



Til grønbogen

• Vi skal også svare på følgende to spørgsmål:

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

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



Har I forslag og bemærkninger?

• Til indsatser?

• Til samarbejder?

• Til at bruge 1 million kr. til vild natur?

• Til hvordan ‘vildskaben’ udfolder sig på 
Bornholm om 2-5 år?
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