
Vild leverandør

Intromateriale



Intromateriale: Vild leverandør

2022

Vild med Vilje

Værkstedvej 41, 2500 Valby, Danmark 

CVR:  38173901

kontakt@vildmedvilje.dk 

www.vildmedvilje.dk

Intromateriale
Vild leverandør

http://www.vildmedvilje.dk/


Det får I med et Vild leverandør medlemsskab

Side 1 

Mulighed for at blive en del af kooperativet af Vild Med Vilje-leverandører med

præsentation af dit/jeres firma på vildmedvilje.dk

Mulighed for at indgå i spændende samarbejder med vores Vilde Partnere, og få

præsenteret projekterne på vildmedvilje.dk (under Vilde Partnere)

Mulighed for at promovere dig/jer som Vild Med Vilje-leverandør

Mulighed for at deltage i Vild Med Vilje-fagkurser til nedsat pris

Mulighed for deltagelse i større Vild Med Vilje-projektsamarbejder (fundede) 

Adgang til Vild Med Vilje-sparring (ad hoc)

Mulighed for at blive en del af en stor bevægelse, der gør en forskel for en vild og rig

natur.
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Krav til Vilde leverandører

Side 2

Vilde leverandører skal som udgangspunkt kunne dokumentere solid erfaring med

levering af fagligt funderede projekter med biodiversitetssigte, herunder

At nogen i virksomheden har kendskab til diverse danske plantesamfund,

herunder jordtyper, artssammensætninger og som minimum kendskab til

almindelige, hjemmehørende arter ELLER en konkret aftale om, hvordan

leverandøren kan leve op til det faglige niveau gennem sparring med andre

leverandører eller os 

Orienterer sig i den naturpolitiske dagsorden og har en grundlæggende forståelse

for biodiversitetskrisen

Dokumenteret viden om fremme af biodiversitet, for eksempel gennem kurser,

konkrete erfaringer og projekter, samt uddannelse  

Solid erfaring med opgaver inden for feltet. Feltet kan være gartnerarbejde eller

rådgivning alt efter virksomhedens fokus 

02



Principper, som Vilde
leverandører arbejder ud fra 

Side 3

1. Formålet på et Vild Med Vilje-areal er at skabe plads til levesteder for en mangfoldighed

af vilde arter, og gøre det muligt for brugere af arealet at opleve artsrigdommen. 

2. Leverandørerne arbejder med at fremme og sikre de naturkvaliteter, der er på stedet

eller i de nære omgivelser - det er denne natur, man søger at beskytte og fremme. Det kan

fx. være i videst mulige omfang at bevare gamle træer som levesteder. 

3. Leverandørerne arbejder for at sikre stor variation af levesteder 

4. Leverandørerne arbejder med at formidle viden om biodiversitet i øjenhøjde med

kunden. 

5. Leverandørerne holder sig opdateret på nyeste faglig viden om fremme af biodiversitet
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Forpligtelser for Vilde leverandører

Side 4

Arbejde for foreningens mission – Hvor Vildt Kan Det Blive? i de Vild Med Vilje-

projekter, som du indgår i med vores Vilde Partnere

Samarbejde med Vild Med Vilje-sekretariatet om oprettelse af Vilde Partner-

medlemskaber, når dine professionelle kunder (CVR-reg) ønsker et Vild Med Vilje-

projekt

Søge sparring og samarbejde med de øvrige Vild Med Vilje-leverandører 

Dele begejstring og erfaring med dit projekt hos Vilde Partnere eksempelvis på sociale

medier     

Udvikle din vilde faglighed fx gennem deltagelse i Vild Med Vilje-fagkurser

Udbrede viden om Vild Med Vilje-bevægelsen
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Side 5
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Prisen på et Vild leverandør medlemsskab

1-5 ansatte: 3000 kr

5-10 ansatte: 6500 kr

10-50 ansatte: 15.000 kr

Over 50 ansatte: 30.000 kr.

Prisen på et Vild leverandør medlemsskab afhænger af virksomhedens størrelse. Priserne

her er det årlige beløb for medlemsskab hos Vild Med Vilje: 



Find mere information om

Vild Med Viljes arbejde på

https://www.vildmedvilje.

dk/

https://www.vildmedvilje.dk/

