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Leverandører i Vild Med Vilje

Hvad er vilde leverandører?
Vilde leverandører repræsenterer Foreningen Vild Med Vilje som fagfolk og arbejder ud fra
foreningens mission “Hvor vildt kan det blive?” i de Vild Med Vilje-projekter, som de indgår i med
foreningens partnere.

Foreningens vilde leverandører sikrer faglighed og professionel viden ved etablering af Vild Med
Vilje-arealer. Faglig rådgivning eller praktisk udførelse kan tilkøbes og tilpasses projekternes omfang
og udformning.

Hvordan bliver man vild leverandør?
Forud for et medlemskab som vild leverandør er der foretaget en screeningsproces, hvor rådgiverens
faglighed, udbud af kompetencer og geografiske rækkevidde er vurderet.

De vilde leverandører dækker tilsammen hele Danmark og tilbyder bl.a. ydelser som landskabsdesign,
havedesign, kortlægning af natur, procesfacilitering, idéudvikling, kommunikation og formidling, drifts-,
myndigheds-, have- og naturrådgivning, gartnerarbejde, anlæg, bevaring af gamle træer, film og
fotografi.

Foreningen havde per 1. oktober 2021 13 leverandører tilknyttet. Find de vilde leverandører her:
https://www.vildmedvilje.dk/vilde-leverandoerer/

Hvordan finder vi den rette leverandør en specifik opgave?
For at sikre en uvildig fordeling af indkomne opgaver blandt Vild Med Viljes leverandører forløber
udvælgelsen af leverandører til projekter i Vild Med Vilje-regi altid efter samme
screening-match-procedure. Processen sikrer at anbefaling af leverandører
udelukkende er baseret på faglige kompetencer og relevans for partnerens projekt.

Vilde leverandører arbejder ud fra følgende principper:
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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