Kære kommune
Tak for din tilmelding til konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Jeg glæder mig
enormt meget til at se, hvilke VILDE projekter jeres kommune finder på eller allerede er i gang med.
For at følge med i hvad I har i støbeskeen, vil vi gerne introducere jeres nuværende forestilling om,
hvorfor I bliver Danmarks VILDESTE kommune for resten af Danmark på www.dkvild.dk. Derfor beder
jeg jer om at udfylde nedenstående ’kommunale grøn bog’ med jeres VILDE initiativer. Spørgsmål
UDEN * er valgfri.
Send mig gerne jeres svar senest den 14. april 2021.
For at sikre, at I løbende kan opdatere jeres indsatser i takt med at projekterne udvikler sig, skal I
sende et link til en vild side på jeres egen hjemmeside, hvor I løbende gør status og informerer om
jeres vilde projekt(er). På den måde kan vi i dommerpanelet og resten af Danmark følge med. På siden
kan i f.eks. fortælle om de vilde ting, I vil prioritere i kommunen og hvordan I forestiller jer vildskaben er
udfoldet i jeres kommune om 2-5 år. Skriv også gerne jeres gode ideer og råd til at få en vildere natur,
så andre kan lade sig inspirere.
Det gør en forskel for Danmarks natur, når mange gode kræfter trækker i samme retning. Og husk
gerne på, at dette ikke er en konkurrence mod hinanden. Det er en konkurrence om at give naturen i
Danmark bedre vilkår. En konkurrence, hvor vi alle vinder.
Held og lykke med arbejdet. Jeg ser frem til at følge det.
Med venlig hilsen

Miljøminister Lea Wermelin

Grøn bog til udfyldelse

*Kommunenavn:

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer

*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer med
informationer, billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres kommune for
VILD.

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

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:

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

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

