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Et  v i l d er e 
B i l lum
Vi er mange i Billum der værdsætter 
naturen. Vi bor tæt på bugt, eng, 
skov og strand – og vi ved hvor 
vigtig vores kystområde er for den 
biodiversitet, der i disse år er så 
hårdt presset.  

Vi tror på princippet om at “mange bække små gør en stor å”. Alle 

må vi se på, hvad vi hver især kan gøre, for at hjælpe naturen på 

rette vej igen. 

I vores lille by kunne vi definere områder som i dag består af 

trimmede græsørkener, hvor vi lader græsset gro og nøjes med at 

slå stier og kanter. Det gør også områderne mere interessante at 

besøge, undersøge og vandre igennem for byens borgere. I stedet 

for at bekæmpe muldvarper, kunne vi strø vilde blomsterfrø oven 

på skuddene, og på dem måde langsomt forvandle områderne til 

gode leve- og spisekamre for vores insekter og fugle. Vores friskole 

og fribørnehave kan gå på opdagelse i vildnisset og artsbestemme 

planter og dyr – ligesom områderne kan indgå i de vandreruter, der 

tales om i projekterne “Spor i landskabet” og “Frugt til alle i Billum”.

Disse områder kan både være private grunde/haver, erhvervsgrunde 

eller offentlige grunde. Alle der har lyst til at være med vil blive 

forsynet med et skilt til haven, der indikerer at de er med i 

projektet om, at gøre Billum vildere. Som startsskud vil vi mødes i 

forsamlingshuset til inspirationsaften med foredrag om hvilke tiltag 

man kan gøre på egen matrikel for at højne biodiversiteten. Ligesom 

vi vil lave arbejdsgrupper der på byens fællesarealer planter buske 

og sætter løg af typer naturen her har særligt brug for. Vi vil i en 

fælles Facebookgruppe dele vores erfaringer og op- og nedture ifm. 

arbejdet. Vi vil lave fælles ture ud i den lokale natur for at sanke vilde 

og vigtige frø. Slutteligt vil vi i samarbejde med projektet “Delebørs 

og byttebiks” kunne dele haveredskaber, maskiner, planter og frø. 

Kontaktperson:

Kira Thissenius Haunstrup Rathjen   Tlf. 4083 8706    

Mail: kirathissenius@gmail.com
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Checkliste:  
 
Hvad skal vi gøre 
for at det lykkes:

• Søge midler til skilte og vilde 

frø

• Oprette Facebook-gruppe

• Inspirationsaften i 

forsamlingshuset

• Nedsætte arbejdsgruppe der 

skal gøre fællesarealerne vilde

• Lave fælles ture ud i naturen 

for at artsbestemme planter og 

dyr, lære om nature og sanke 

vilde frø

Naturlig byforskønnelse
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