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Her ses et område hos en af vores
vilde partnere. I dette tilfælde er det
virksomheden Ørsted, som har
forvildet deres områder med både
sten, træstammer og farverige
blomster.
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Hvem kan være vild partner?
Vilde partnere udgør foreningens medlemmer af cvr-registrerede organisationer, der
gennem professionel vejledning og rådgivning etablerer og udvikler en vildere og rigere
natur på deres arealer. For at blive vild partner kræver det et aktivt cvr-nummer og tiltag
til fremme af vild natur og biodiversitet på matriklen.
Foreningen havde pr. 1. oktober 2021 i alt 102 partnere fordelt mellem 22 virksomheder, 23
kommuner, 11 uddannelsesinstitutioner, 32 boligforeninger og 15 “andre partnere”. Find
foreningens nuværende partnere og læs om deres vilde tiltag her:
https://www.vildmedvilje.dk/vilde-partnere/

Side 1
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Hvorfor være vild partner?
Som vild partner er jeres organisation med til at skabe plads til den vilde natur og
levesteder for vilde arter på jeres matrikel. I er således med til at sikre den nuværende og
fremtidige mangfoldighed af arter i Danmark. Som vild partner bliver I en del af Vild Med
Viljes fællesskab af andre vilde partnere, vilde leverandører og engagerede private, der
fælles arbejder for og med den vilde natur.
Et medlemskab som vild partner giver yderligere mulighed for:
Eget subsite på vildmedvilje.dk med navn, logo og præsentation af jeres projekt
skrevet af Vild Med Vilje-sekretariatet
Mulighed for at promovere jer som Vild Med Vilje
Mulighed for at skilte med Vild Med Vilje
Adgang til kooperativ af Vild Med Vilje-leverandører/rådgivere
Mulighed for at deltage i Vild Med Vilje fagkurser
Mulighed for deltagelse i større Vild Med Vilje projektsamarbejder (fondsfinansierede)
Mulighed for at blive en del af en stor bevægelse, der gør en forskel for en vild og rig
natur.

Som vild partner bidrager
du meget konkret til
bevarelsen af den
biologiske mangfoldighed
til glæde for nuværende
og fremtidige generationer
- og til glæde for naturen.

Side 2
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Hvordan bliver man vild partner?
Find alt om Vild Med Vilje-partnerskaber, kontingentsatser og opstartsgebyrer her:
https://www.vildmedvilje.dk/partner/.
Ved ønske om et vild partner-medlemskab og nærmere information om
indmeldingsprocessen kontaktes foreningens sekretariat på kontakt@vildmedvilje.dk.
Følg desuden Foreningen Vild Med Vilje på Facebook og LinkedIn og gå ikke glip af vilde
nyheder og inspirerende viden:
Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/294765027564544
LinkedIn-side: https://www.linkedin.com/company/vild-med-vilje/?viewAsMember=true

Side 3

Find mere information om
Vild Med Viljes arbejde på
https://www.vildmedvilje.
dk/

