Til borgere, bonderøve og Miljøminister
I forbindelse med årsskiftet er det naturligt at stoppe op og gøre status. Hvad opnåede vi i det
forgangne år og hvilke ønsker er der for det nye år? Derfor kommer vi her med en status over, hvad vi
har igangsat under Vores Vilde Vestjylland i 2021 - og hvad der kan forventes i 2022.
I forbindelse med tilmeldingen til konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE Kommune, skulle
Rinkøbing-Skjern Kommune aflevere en Grøn Bog over kommunens intentioner til Miljøministeriet. Vi
valgte at fokusere på tre områder: Land, Vand og By.
På landbrugsdelen har vi i 2021 fokuseret på at opbygge et tæt samarbejde med landmænd og
landbrugets organisationer. Vi har udgivet en folder med forslag til tiltag, der kan øge biodiversiteten i
landbrugslandet samt afholdt et møde med landmænd, jægere og andre lodsejere.
Som opfølgning på det, vil der i 2022 blive afholdt en temadag om, hvordan det kan lade sig gøre i
praksis. Dagen vil ud over inspiration og sparring med andre lodsejere og brugere bestå af
markvandring på udvalgte ejendomme.
På kommunens egne, grønne arealer er der i løbet af 2021 blevet eksperimenteret med forskellige
tiltag for at forvilde driften. Kommunens Vej- og Parkafdeling har vurderet, hvilke kommunale
områder der f.eks. af hensyn til trafiksikkerheden var nødvendige at klippe – og hvilke, der kunne
forvildes ved at udså blomsterblandinger eller gro vildt. Et af de områder, der bare har fået lov til at
vokse vildt, er alléen ved Gjerager i Tarm. Og dét har efter bare én sommer uden græsslåning givet et
’vildt resultat’. Blandt egetræerne har biologerne fundet 80 individer af skov-hullæbe, der ligesom
andre orkidéer i Danmark er fredet.

Vi er i gang med at opbygge samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder,
der ønsker at gøre deres udearealer vildere. Og det er tanken at der oprettes ERFA-grupper, således at
vi kan lære af hinandens erfaringer.
Vi var fra starten opsatte på, at Vores Vilde Vestjylland ikke skulle være et kommunalt projekt, men et
kommuneprojekt, der formåede at involvere alle kommunens borgere på den ene eller den anden
måde. Da det gik op for os, at der allerede var borgere i Hemmet, som gik med nogle vilde tanker for

landsbyen, besluttede vi os for at gøre Hemmet til et pilotprojekt, som kunne bane vejen for andre
lignende tiltag i kommunens landdistrikter. Det blev til projekt ”Helt Vildt Uhæmmet i Hemmet”, hvor
et gammelt stadion ved hjælp af fondsmidler i løbet af foråret 2022 omdannes til et Fællede, hvor
fællesskab og biodiversitet går hånd i hånd. Brugerne bliver ud over byens borgere blandt andet
daginstitutioner/dagplejere, og der skal laves aktiviteter i børnehøjde med fokus på motorik og læring
om naturen. Der etableres frugttræer og/eller bærhave samt et længere stisystem på arealet.
2021 blev også året, hvor vi opfordrede borgere at være med til at gøre en forskel for naturen. Vi
udgav en havefolder, en kort havefilm og vejledninger til en vild have. Havefolderen samt skiltet ”Her
giver jeg plads til naturen” har kunnet afhentes på kommunens biblioteker fra begyndelsen af juni
2021.

Vi udviklede ligeledes Vores Vilde Kort, hvor du som borger har mulighed for at registrere billeder af
dine vilde initiativer. Der blev desuden afholdt et informationsmøde i Rådhussalen om Vores Vilde
Vestjylland. Gik du glip af mødet, kan du se optagelsen på TV Vestjyllands youtube-kanal.
Det er planen, at der i løbet af foråret 2022 afholdes et stormøde for Haveselskabets havekredse, der
hører under Ringkøbing-Skjern Kommune samt for de frivillige, grønne hold, som passer og plejer
nogle af kommunens grønne arealer. Her vil Katrine Turner (kendt fra DR’s Giv Os Naturen Tilbage)
give sit bud på, hvordan du kan forvilde din have eller et grønt område.
Med Vores Vilde Vestjylland ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune at skabe langvarige resultater til
gavn for biodiversiteten. Skønt formidling ikke indgår som et kriterie for projekter under Danmarks
VILDESTE Kommune, anser vi det som et vigtigt led for at nå i mål med Vores Vilde Vestjylland. Vi tror
på, at en større viden og forståelse for naturen er med til at sikre, at vi passer bedre på dyr og planter.
Derfor har vi udarbejdet et naturhæfte, der kort og godt hedder ”NaturHelt” og giver børn og voksne
inspiration til at opdage naturen samt få en forståelse for alle de ting, man kan foretage sig i naturen.
Hæftet kan hentes gratis på kommunens biblioteker, og når børnene har udfyldt hæftet og løst alle
opgaverne, kan de få en nøglering som bevis på, at de er blevet udnævnt naturhelte.

Har du lyst til løbende at følge med i, hvad der sker under Vores Vilde Vestjylland, kan du holde dig
opdateret på kommunens projektside, på Facebook eller holde øje med vores pressemeddelelser og
klummer i ugeavisen Ringkøbing.

