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København, 19. maj 2016 

  

 

Naturmødet 2016 skaber rammerne for en åben dialog 

om fremtiden for Danmarks natur  

 

Aage V. Jensen Naturfond ønsker aktivt at understøtte en bedre dialog om fremtiden for 

naturen i Danmark. Fonden har derfor valgt at give økonomisk støtte til det nye initiativ 

’Naturmødet’, som løber af stablen 26. – 28. maj 2016 i Hirtshals. Det er Aage V. Jensen 

Naturfonds ambition, at naturens folkemøde vil blive startskuddet til en folkelig forankret 

debat om fremtiden for Danmarks natur.  

 

”I Aage V. Jensen Naturfond håber vi, at rigtig mange danskere, som bruger naturen på 

den ene eller den anden måde, vil tage imod tilbuddet om at komme til Hirtshals og tage 

aktivt del i debatten. Tonen i den danske naturdebat kan til tider være skarp, og det er der-

for vigtigt at der er plads til en åben debat, hvor alle bliver hørt, og hvor man respekterer 

hinandens synspunkter. Hvis vi ikke har debatten til at begynde med, så bliver det svært at 

få et samarbejde op at stå. Det er på den baggrund, at vi har valgt at støtte Naturmødet 

økonomisk, så vi får et forum, hvor naturen har hovedrollen,” siger direktør for Aage V. 

Jensen Naturfond, Anders Skov.  

 

Naturmødet, som finder sted i Hirtshals 26. – 28. maj 2016, har bl.a. som formål at udvikle 

en mere inkluderende og vedkommende debatform, hvor alle interesserede kan være med 

til at mødes og debattere, hvilken natur vi vil videregive til de kommende generationer. 

 

”Vi ser frem til at tage imod omkring 2-3.000 gæster i Hirtshals på det første Naturmøde. 

De mange gæster vil ikke kun få lejlighed til at se debatter, men også tage aktiv del i dem 

på vores tre scener, og så vil der også være rig lejlighed til at opleve, føle, smage og lære 

om naturen”, siger Daniel Rugholm (K) medlem af Naturmødets formandskab og 1. vice-

borgmester i Hjørring Kommune. 

 

”I Aage V. Jensen Naturfond tror vi på at dialog og samarbejde er den bedste forudsætning 

for at sikre en rig natur og et varieret dyreliv i Danmark, og vi ser derfor frem til Naturmø-

det, hvor der bliver mulighed for en folkelig forankret debat om fremtiden for Danmarks 

natur. Personligt ser jeg frem til at lytte til nogle konstruktive debatter,” slutter Anders 

Skov. 
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For kommentarer og yderligere oplysninger, kontakt venligst:  

 

Aage V. Jensen Naturfond: 

Direktør Anders Skov, tlf. 33 13 21 45 (as@avjf.dk) 

 

Naturmødet: 

Daniel Rugholm, medlem af Naturmødets formandskab og 1. viceborgmester i Hjørring 

Kommune, tlf. 22 44 68 99 (daniel.rugholm@hjoerring.dk) 

Jens Pedersen, biolog, Ph.d., Team Natur, Hirtshals Kommune, tlf. 41 22 67 57 

(jens.pedersen@hjoerring.dk) 

 

 

Om Aage V. Jensen Naturfond 

Aage V. Jensen Naturfond yder støtte til mange naturprojekter i Danmark inden for forsk-

ning, formidling og tiltag, der skal øge befolkningens glæde ved naturen. Endvidere har 

Fonden erhvervet en række af Danmarks vigtigste naturområder, så det har været muligt at 

igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling 

til gavn for nuværende og kommende generationer.  Driften og udviklingen af naturområ-

derne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter 

og lokale naturråd, og indsatsen prioriteres omhyggeligt. Fonden ejer i dag 28 naturarealer 

på tilsammen ca. 18.000 ha i Danmark.   

Mød Aage V. Jensen Naturfond i ’The Village’ på Naturmødet, hvor fonden deler stand 

med 15. Juni Fonden og Den Danske Naturfond.  

 

Se mere på www.avjf.dk 

 

Om Naturmødet  

Naturmødet er en årlig national event om og i naturen. Her mødes fagfolk, naturelskere og 

meningsdannere. Sammen sætter vi dagsordenen for naturdebatten i Danmark. Naturmødet 

afholdes 26.-28. maj 2016 i Hirtshals. 

 

Debat om naturen 

Fra seks forskellige scener i Hirtshals bliver dit syn på naturen udfordret. Hvad skal vi med 

den? Skal den reddes eller bruges? Bevares eller udvikles? Bliv inspireret når fagfolk, dan-

skerne, politikere og entusiaster støder sammen om naturen. 

 

Oplevelser i naturen  

Sømænd, jægere og lystfiskere. Mountainbikere, børnehaver, stensamlere og vinterbadere. 

Deres legeplads er den samme – naturen. Kom og vær med i et utal af særprægede og fan-

tastiske oplevelser under åben himmel. 

 

 

Se mere på www.naturmoedet.dk 
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