Kære Kommune - Vær med i dysten om at blive Danmarks VILDESTE

Vi står med en unik mulighed for at gøre Danmark grønnere – med vildere skove, vådere enge
og blomstrende overdrev. For ikke at glemme naturen tæt på skolen, ældrecenteret,
boligblokken og idrætspladsen.
Corona har i den grad højnet danskernes interesse og trang til at komme ud og omfavne
naturen. Men på en trist baggrund, for vi står midt i en naturkrise. Biodiversiteten går tilbage
over alt i verden, arter uddør hurtigere end nogensinde før, og 1 mio. dyre- og plantearter er i
fare for at uddø.
Den natur, vores børn kan opleve i dag, er desværre fattigere end den, jeg oplevede som barn.
Der er færre fugle, der synger i træerne, færre insekter der flyver i luften, og færre frøer der
kvækker ved søerne. Men lad os stå sammen og i fællesskab give naturen en hjælpende hånd.
Det er naturprojektet i Hjørring Kommune et godt eksempel på. Her bliver borgerne inddraget,
informeret og motiveret, og det må siges at have båret frugt og mad på dyrenes tallerkner.
Kommunen har konstateret en voldsom fremgang fra 2019 – 2020 i antallet af sommerfugle,
bier og svirrefluer. Sommerfuglenes antal er næsten firedoblet, bierne er mere end fordoblet,
og for svirrefluernes vedkommende ses en tidobling.
Fra staten har vi afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal
være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i
træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. For mere vild natur
er ikke bare godt for planter og dyr, men også for os mennesker. Vi bliver både sundere og
gladere af at få luftet lokkerne i naturen. Og så skal vi ikke glemme, at et vildere Danmark også
er et skridt i retningen mod et bedre klima.
SAMMEN OM ET VILDERE DANMARK

Min henvendelse til jer er en appel og invitation til at omfavne, hylde og dyrke den vilde natur i
jeres kommuner. For at gøre jeres indsats synlig for så mange som muligt, kan I tilmelde jer en
konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

Vil du og din kommune være med i indsatsen og opløbet om at blive Danmarks Vildeste Kommune
– så send mig en mail til vild@mim.dk med jeres ønske om at deltage senest den 24. marts 2021.
I mailen bedes du angive kontaktperson(-er) og gerne et par linjer om, hvad I foreløbigt tænker
at gøre for at vinde titlen som Danmarks Vildeste Kommune. Naturen er lige så forskellig som kommunerne,
så der er vide rammer for både hvilket projekt, I tænker, og hvor langt I er med tankerne.
Dommerpanelet vil bestå af undertegnede flankeret af bl.a. Frank Ericksen og biologen Morten DD. Vi vil
følge jeres indsats i dysten om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Derudover vil Morten og Frank
sammen med et produktionsselskab, følge og filme udvalgte kommunale indsatser i kampen om at blive
Danmarks Vildeste Kommune.
I slutningen af 2022 kårer vi den 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. En kommune
kan også vælge at fokusere på noget helt femte, der gør kommunen VILD.
Der er med andre ord dømt FRI LEG i dysten om at hylde, dyrke og omfavne naturen i jeres kommuner,
og jeg og resten af dommerpanelet ser frem til at opleve de mange forskellige og spændende tiltag.
Jeg håber, alle vil bidrage og deltage i dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune.
Efter den 24. marts får alle tilmeldte kommuner mere information og materiale,
der kan bidrage til at gøre Danmark for VILD.
Sammen kan vi gøre en forskel for Danmarks natur.
Vilde naturhilsner,
Lea Wermelin, Miljøminister

E-mail: Vild@mim.dk

