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Vild Med Vilje indebærer både
praktiske projekter og formidlingen af
dem. En god måde at formidle at
vildskaben er med vilje er med et
skilt. Her er det vores vilde partner
Gladsaxe Kommune, der formidler
deres områdes formål med et af
vores træskilte.
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Hvad er Vild Med Vilje?
Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der vil gøre en forskel for en vild og mangfoldig
natur i Danmark. Foreningen arbejder ud fra ambitioner om at skabe en vildere, rigere og
mere mangfoldig natur gennem vidensdeling og handling. Foreningen Vild Med Vilje blev
stiftet i 2016 af Philip Hahn-Petersen og Rasmus Vincentz og bygger på ‘Vild Med Vilje’konceptet, der i dag har bredt sig til hele landet.
Vild Med Vilje har udviklet sig fra idé og koncept i 2011 til en etableret forening i 2016 og er
nu en folkelig bevægelse i 2021. Foreningen havde pr. 1. oktober 2021 i alt 115 medlemmer
fordelt mellem 22 virksomheder, 23 kommuner, 11 uddannelsesinstitutioner, 32
boligforeninger, 15 andre partnere og 13 leverandører. Til dagligt drives foreningen af 5
frivillige bestyrelsesmedlemmer og 3 ansatte i sekretariatet.
Vild Med Viljes officielle Facebook-gruppe har ca. 23.000 medlemmer. Her opkvalificeres
almindelige danskere til at styrke biodiversiteten i haver, grønne fællesarealer, småskove
og på landejendomme. Facebookgruppen administreres af en gruppe frivillige ildsjæle.
Find mere information om Vild Med Viljes arbejde på https://www.vildmedvilje.dk/
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Hvordan fungerer Vild Med Vilje?
Foreningen inspirerer til engagement og aktiv handling via praktiske Vild Med Viljeprojekter og har udviklet sig fra koncept til forening til folkebevægelse.
Foreningen Vild Med Vilje bidrager til, at der skabes plads til vild natur og levesteder for
planter, svampe og dyr. Foreningens praktiske arbejde sker via foreningens medlemmer af
vilde partnere og leverandører samt private ildsjæle.
Vilde partnere er cvr-registrerede organisationer som virksomheder, kommuner,
institutioner eller boligorganisationer, der gennem professionel vejledning og rådgivning
etablerer og udvikler en vildere og rigere natur på deres arealer. Find alt om Vild Med
Vilje-partnerskaber her: https://www.vildmedvilje.dk/partner/
Foreningens vilde leverandører sikrer faglighed og professionel viden ved etablering af
Vild Med Vilje-arealer. Faglig rådgivning eller praktisk udførelse kan gennem
leverandørerne tilkøbes og tilpasses projekternes omfang og udformning.

Sådan kan et Vild Med Vilje
område eksempelvis se
ud. Her er det vores vilde
partner Ørsted, der har
opgraderet deres arealer
med masser af
farvestrålende blomster,
sten og træstammer til
glæde for både mennesker
og smådyr.
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Hvorfor være Vild Med Vilje?
Et Vild Med Vilje-areal viser en lokal og konkret indsats for naturen og kan bl.a. supplere
virksomheders CSR-indsats, bidrage med meningsfulde teambuilding-aktiviteter og
styrke sundheden.
Et Vild Med Vilje-areal kan styrke kommuners grønne profil internt og eksternt. Arealet
kan skabe forståelse for nye driftsmetoder af grønne områder, bruges i undervisning,
efteruddannelse og motivation af driftsmedarbejdere.
En vildere natur i og omkring vores byer kan give økonomiske besparelser, øge sundhed,
oplevelser, synlighed og læring til medarbejdere, kunder, elever og patienter.
Vild Med Vilje gør det muligt for privatpersoner at involvere sig i naturen og på en enkelt
men overkommelig måde bidrage til naturbevaring og den biologiske mangfoldighed. Se
de mange Vild Med Vilje-arealer her: https://www.vildmedvilje.dk/vi-goer-verden-vildere/

Et Vild Med Vilje område
viser både værdier
omkring naturen udadtil,
samtidig med at det
styrker menneskers trivsel
at opleve grønne områder.
Her står hvid okseøje i
hobetal hos vores vilde
partner Gladsaxe
Kommune.
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