
Hvor meget vild natur kan Mors få for 130.000 kr.? Forhåbentligt kan beløbet få de vilde idéer til 
at vokse rundt om i øens foreninger og klubber. Fællesskaberne på Mors kan søge kommunens 
nye vild kommune-pulje frem til 6. april. Det sker i et samarbejde med Landdistriktsrådet, som 
vil stå for at gennemgå ansøgninger og uddele pengene.  

Danmarks kommuner dyster i konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”. Det er 
Miljøministeriet, som står bag tiltaget, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for 
mere vild natur. 
Det gælder kort sagt om at gøre noget vildt for naturen i kommunen. 

Morsø Kommune sætter 130.000 kr. i en pulje, som øens frivillige fællesskaber kan søge til deres 
vilde idéer.  
 
- Her på Mors viser vi gang på gang, hvor meget vi kan sammen. Den energi, opfindsomhed og 
evne til at tage ejerskab og ansvar lokalt, vil vi også gerne bringe i spil med denne pulje. Vi har 
valgt at fokusere på klubber og foreninger med et CVR-nummer til puljen. Vi er også meget 
taknemmelige for, at Landdistriktsrådet har tilbudt at hjælpe, siger Meiner Nørgaard, Formand for 
Udvalget for Teknik og Miljø. 

  

Krav til ansøgninger 

Formanden for Landdistriktsrådet (LDR) på Mors, Kjeld Bak, understreger, at man hos 
Landdistriktsrådet glæder sig til opgaven og vil fordele midlerne så vi alle får mest vild natur for 
pengene, da rådet kan trække på erfarne og kompetente kræfter.  

- Vi bakker op om tiltaget og håber, at man rundt på hele øen vil gribe muligheden. Vi opfordrer 
ansøgerne til at søge naturfaglig bistand til at udfærdige projektansøgningen, i hvert fald lige 
vende idéen med én, som har godt styr på naturområdet. Vi gør også opmærksom på at læse 
vores krav til ansøgningen godt igennem, inden der ansøges, så man kan stå stærkest muligt, lyder 
det fra Kjeld Bak 

Der ansøges ved at sende en mail til kjeldbakp@gmail.com. Når ansøgningsfristen er slut, går LDR 
ansøgningerne igennem, og projektmagerne inviteres til at forelægge deres projekt for LDR. 

  

Krav til ansøgningerne for at komme i betragtning. 

 Være med til at udvikle og øge biodiversiteten i kommunen 

 Max støttebeløb 50% af de samlede omkostninger værdien af frivilligt arbejde kan indgå i 
de samlede omkostninger 

 Planter skal være flerårige 

 Der skal være en plan for jordforarbejdning 

 Projektet skal involvere frivillige og fællesskabet 
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 Projekter som involverer børn vil blive foretrukket  
 Må gerne have et samarbejde på tværs af foreninger, by-, sogne- og herredsgrænser  
 Skal være offentligt tilgængeligt 

 Gøre Morsø kommune til Danmarks Vildeste kommune 

Udbetaling vil ske, på baggrund af afholdte udgifter. 

Praktiske oplysninger 

Ansøgningsfrist 6. april 

Ansøgninger sendes til kjeldbakp@gmail.com  

Spørgsmål til Kjeld Bak på 22941705  

Behandles den 13. april af Landdistriktsrådet. 

Ansøgere: Alle kommunens foreninger og klubber som har et CVR-nummer. 
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