
Om Vores Natur
Et partnerskab mellem DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske  
Museer støttet af Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Sagt om Vores Natur
Peter C. Kjærgaard, museumsdirektør, Statens Naturhistorisk 
Museum, Danske Naturhistoriske Muséer 

”Vi glæder os til at invitere danskerne ud i naturen og ind på de 
danske naturhistoriske museer. Museerne vil åbne dørene og 
sammen med de øvrige organisationer bag projektet byde på 
spændende og nye måder at opleve den danske natur.”

Peter Ilsøe, direktør, Naturstyrelsen 

”Når danskerne fem søndage i træk har nydt DR´s naturud-

sendelser i bedste sendetid, inviterer vi alle ud i vores fælles 
natur, som i 2020 vil danne ramme om hundredevis af events. 
Naturstyrelsen forvalter over 1.000 statslige naturområder lige 
fra store naturperler til de helt lokale og nære naturområder, 
hvor alle har fri adgang, og vi håber, at endnu flere nu får øjnene 
op for det væld af oplevelser, de byder på.”

Niels-Christian Levin Hansen, formand, Friluftsrådet 

”Når vi lægger kræfterne sammen, opstår der nye ideer og en 
langt større rækkevidde. Partnerskabet samt det store netværk 
af organisationer og foreninger, som allerede er involverede, 
betyder, at vi skabe stor synlighed og vise befolkningen nye sider 
af vores fælles natur.”

Henrik Bo Nielsen, direktør for Kultur, Børn og Unge, DR 

”De store dagsordener løftes ikke af DR alene, og vi står stær-
kere, når vi rækker ud og samarbejder med andre. DR’s store 

natursatsning i 2020 er en enestående mulighed for at prikke til 
seernes nysgerrighed og vække deres interesse for naturen, og 
med partnerskabet ’Vores Natur’ kan vi forlænge oplevelsen helt 
ud i naturen.”

Henrik Lehmann Andersen, direktør, Nordea-fonden 

”Indsatsen rækker ud i hele landet og inviterer alle til at møde og 
engagere sig i vores fælles natur.  Vi er glade for, at så mange 
aktører – store som små - vil være med til at kaste lys på landets 
flotte natur. Det styrker vores kendskab og lyst til at komme ud i 
det fri.”

Per Voetmann, direktør, 15. Juni Fonden 

”Vores Natur er et vigtigt projekt for 15. Juni Fonden, der arbejder 
for bl.a. at øge kvaliteten og skabe en større bevidsthed om den 
danske natur blandt danskerne. Danskernes natur er trængt. 
Samarbejdet i Vores Natur med DR og en række nøgleinstitutioner 
omkring dansk natur er et meget vigtigt skridt til at sikre 
bevarelsen af, samt et bredt kendskab til, naturen omkring os.”

Anders Skov, direktør, AAGE V. JENSEN NATURFOND 

”Vores Natur rummer vigtige milepæle i forhold til indsatsen for 
vores natur og biodiversitet. I AAGE V. JENSEN NATURFOND glæder 
vi os over at indgå i flere samarbejder med DR og vores kollegaer 
for at bringe naturen i fokus.”

Kort om projektet
Alle mennesker, børn som voksne, bliver beriget af at færdes i 
naturen. Derfor er det et mål for partnerskabet bag Vores Natur 
at flere mennesker får glæde og gavn af den danske natur. 

Vores Natur vil skabe formidlings- og aktivitetstilbud over hele 
landet, der giver ny viden om Danmarks natur, nye oplevelser 
med Danmarks natur og nye muligheder for at tage aktiv del i 
naturen. 

En lang række organisationer og aktører, der arbejder inden for 
naturområdet, har i fællesskab udarbejdet idéer til fem fyrtårns-

projekter, der skal være bærende for aktiviteter og formidlings-

projekter i Vores Natur. 

De fem fyrtårnsprojekter har arbejdstitlerne: Naturstafetten, 
Naturen under overfladen, Natten i Naturen, Vild Mad og Vild 
Natur, der hvor du bor.

Derudover vil projektet indeholde en række tiltag og aktiviteter, 
som partnerne bag projektet står for, f.eks. et citizen science- 
projekt, undervisningsmateriale, vandreudstillinger og meget 
mere.

Organisationerne bag projektet
DR: DR har eksisteret siden 1. april 1925 og formidler indhold på 
tværs af DR’s platforme med det formål at samle, udfordre og oply-

se befolkningen.

Danske Naturhistoriske Museer: Danske Naturhistoriske Museer 
repræsenterer otte statslige museer i Danmark, som beskæftiger sig 
med formidling af den danske natur. 

Friluftsrådet: Friluftsrådet er en ikke-statslig paraplyorganisation 
for 85 organisationer og foreninger, der har interesse i natur og 
friluftsliv.

Naturstyrelsen: Naturstyrelsen forvalter en stor del af den offentligt 
ejede natur i Danmark og har en stor faglig viden.

Derudover er over 40 organisationer inden for natur, friluftsliv, 
kultur mv. involveret i udviklingen af fyrtårnsprojekter. 

Projektet er støttet af:
• Nordea-fonden: 15 mio. kr.
• AAGE V. JENSEN NATURFOND: 5 mio. kr.
• 15. Juni Fonden: 5 mio. kr.


