
Lad det vilde komme til os

I februar 2021 sendte Miljøminister Lea Wermelin et brev til alle landets kommuner med 
opfordring om at deltage i en konkurrence om at være Danmarks vildeste kommune. Opfordringen 
står også på Ministeriets hjemmeside. 

Danmarks Naturfredningsforening Holstebro håber, at kommunen allerede har sendt sin tilmelding 
til konkurrencen afsted, men hvis ikke, vil vi opfordre byrådet til at gøre det så snart som umuligt. 
Fristen for tilmelding er nemlig 24. marts 2021. 

Vil det ikke være vildt, hvis Holstebro Kommune var den vildeste i Danmark? Tænk hvad det 
kunne få af betydning for biodiversiteten, miljøet, klimasikringen, turismen og kommunens grønne 
image – for ikke at tale om mulighederne for borgerinddragelse, engagement og entusiasme. Alene 
deltagelse i konkurrencen vil være en fremragende måde at profilere kommunen på. 

Holstebro Kommune har allerede en god start. Vi ligger i den øverste tredjedel på ranglisten over 
kommunernes naturkvalitetsindeks. Vi har hede, hav, skov, åer, søer og fjord i en lang række 
naturperler som Storåen, Stråsø Plantage, Stubbergård Sø, Husby Klitplantage, Vesterhavet og 
Nissum Fjord for blot at nævne få.

Men lad os da blive endnu mere vilde! Tænk hvor stor betydning det kunne få, hvis kommunen stod
bag en kampagne om at så og plante insekt- og fuglevenligt rundt omkring på offentlige og private 
arealer. Plejehjem, skoler, rundkørsler, villahaver, fabriks- og kontorgrunde, gågader og 
boligforeninger kunne fremstå med et vildt blomsterflor, farverige sommerfugle, biers summen og 
fuglekvidder. Tænk hvis Storåen flere steder fik lov til at oversvømme sine bredder på naturlig vis. 
Det kunne skabe bedre natur, forbedre vandmiljøet og bidrage til klimasikring i et hug. Tænk hvis 
grøftekanterne fik lov til at gro hele sommeren i stedet for at blive sommerklippet. Det vil give de 
vilde blomster og derved sommerfugle og andre insekter bedre chancer. 

Der er mange muligheder for at blive vild og øge biodiversiteten. Kommunens borgere vil sikkert 
også gerne bidrage med ”vilde” ideer, hvis de fik mulighed for det. Lad os alle komme i gang!

https://mim.dk/nyheder/2021/feb/kommunekonkurrence/?fbclid=IwAR1sLSvrXQ1i0YZNt_eWlpWZFAcWOpTlnWvFvXDa5jZNHLi32gCtm46UC4w

