
Her skaber vi de bedst mulige betingelser for bier, blomstrende urter, 
sommerfugle og de mange andre vidunderlige væsener, vi deler verden 
med. 

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der ønsker at gøre en forskel for 
biodiversiteten der hvor vi bor og arbejder, og vi er med. 

Denne vilde plet gør en forskel lokalt. Når vi er mange nok, kan vi give 
naturen i Danmark et løft. 
 

VI ER  
VILDE MED VILJE 
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Det er ikke fordi gartneren holder fri, at planterne 
vokser vildt. Det er fordi arealet er vildt med vilje.



Det er ikke fordi vi har glemt det, at hegnet ikke er 
blevet klippet. Det er fordi det er vildt med vilje. 

HER ER VI  
VILDE MED VILJE 
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Hegn og hæk er levested for en lang række insekter og fugle, og vi ri-
sikerer at forstyrre dem og eventuelle fuglereder hvis vi klipper det om 
sommeren. 

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der ønsker at gøre en forskel for 
biodiversiteten der hvor vi bor og arbejder, og vi er med. 

Vi håber I vil tage godt imod den vildere beplantning, og at I vil nyde de 
mange forskellige dyr og planter der indfinder sig.



Dødt træ er et af de enkeltelementer, som giver levested til flest fugle, 
insekter og svampe. Vi skal derfor øve os i at værdsætte gamle træer 
fyldt med skavanker og døde stammer i forfald. 

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der ønsker at gøre en forskel for 
biodiversiteten der hvor vi bor og arbejder, og vi er med. 

Vi håber I vil tage godt imod den vildere natur, og at I vil nyde de mange 
forskellige dyr og planter der indfinder sig.

TRÆET ER  
VILDT MED VILJE 
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Det er ikke fordi gartneren er blevet doven, at det 
gamle træ får lov til at blive. Det er fordi vi er vilde 
med vilje. 



Det er ikke fordi gartneren er blevet doven, at grene 
og kvas bliver liggende. Det er fordi vi er vilde med 
vilje.

VI ER IKKE  
DOVNE, VI ER  
VILDE MED VILJE 
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Bunker og hegn af kvas giver læ og skaber rum på fællesarealerne. Sam-
tidig giver det gode betingelser for en masse smådyr og insekter. 

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der ønsker at gøre en forskel for 
biodiversiteten der hvor vi bor og arbejder, og vi er med. 

Vi håber I vil tage godt imod den vildere natur, og at I vil nyde de mange 
forskellige dyr og planter der indfinder sig.



Det er ikke fordi gartneren holder fri, at græsset 
er langt. Det er fordi arealet er vildt med vilje. 
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GRÆSSET ER 
VILDT MED VILJE

Græsset bliver kun slået én til to gange om året, og afklippet fjernes. Det 
giver bedre betingelser for blomstrende urter, der over tid vil fylde mere i 
græsplænen. 

Det høje græs og urterne giver føde og levesteder til mange forskellige 
sommerfugle, græshopper, bier og andre insekter. 

Denne vilde plet gør en forskel lokalt. Når vi er mange nok, kan vi give 
naturen i Danmark et løft. 
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