
Velkommen
I dag skal der fokus på Danmarks Naturkanon. Det sker ved 
et landsdækkende arrangement på Skov- og Naturstyrelsens 
lokale enheder i hele landet. Nu kan du opleve de natursteder, 
som er med i naturkanonen, på tætteste hold. Du kan deltage 
i konkurrencer. Du kan komme på guidede ture. Måske kan du 
bygge din egen båd eller kaste dig ud i andre sjove ting. Det 
afhænger af, hvor i landet du står lige nu.

Skagen – Rubjerg Knude        

Tranum – Bovbjerg

Vest Stadil – Skjern Enge 

Vadehavet 

Østlige grænseland 

Vejle Fjord – Vejle Ådal 

Søhøjlandet 

Hald – Karup – Flyndersø 

Limfjorden midt

Rold – Vildmosen – Mariager Fjord

Mols Bjerge

Nordsamsø

Kattegat øerne 

Lillebælt 

Sydfynske Øhav 

Hindsholm

Gribskov – Arresø-området 

Odsherred – Saltbæk Vig 

Stevns – Faxe – Møn 

Tystrup Bavelse 

Åmosen

Smålandsfarvandet 

Saltholm – Vestamager 

Bornholm

De 24 naturkanonsteder 
Kategorien ”Steder” har vist sig at være særlig interessant for 
befolkningen. Mange synes, at de bor lige ved siden af den 
flotteste natur. Naturkanonudvalget besluttede derfor, at 
kategorien skulle have dobbelt så stor vægt i kanonen som de 
øvrige kategorier. Derfor indeholder kanonen 24 steder, mens 
de øvrige kategorier omfatter 12 udvalgte eksempler. 

De 24 naturkanonsteder er store, sammenhængende områder, 
som er udvalgt på grund af deres særegne landskab, naturind-
hold og skønhed. De 24 områder har det til fælles, at det er 
steder, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt 
tydeligt. 

På www.naturkanon.dk kan du se, hvor stederne ligger og få 
overblik over hele den danske naturkanon.

Danmarks Naturkanon
Danmarks Naturkanon blev præsenteret i efteråret 2009. 
Den blev til på baggrund af 2.000 forslag fra befolkningen. 
Forslagene kom ind fra hele landet, blandt andet på 
www.naturkanon.dk. Et udvalg af eksperter og borgere har 
efterfølgende besluttet, hvad Danmarks Naturkanon skal 
indeholde.

Hvad er med i naturkanonen?
Naturkanonen er et katalog over danske natursteder, arter og 
fænomener der på en eller anden måde har særlig værdi for 
os alle. I alt indgår 216 eksempler fordelt på 17 kategorier. 
Enten fordi de har en god fortælleværdi, er noget, vi skal passe 
særligt på – eller fordi vi alle sammen kender dem og forbinder 
dem med typisk dansk natur. 

DE 24 NATuRKANONSTEDER
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Hvor kan jeg få mere info om naturkanonen?
Hele naturkanonen kan ses på www.naturkanon.dk. Her er 
naturkanonudvalgets begrundelse for hvert eneste af de 216 
udvalgte eksempler, som naturkanonen består af. På natur-
kanonens hjemmeside finder du også idéer til litteratur og 
links til andre relevante hjemmesider – naturkanonen skal 
nemlig også give dig lyst til at vide mere.

Hvad skal naturkanonen bruges til?  
Naturkanonen har til formål at: 
•	 Gøre	befolkningen	klogere	på	den	danske	natur	
•	 Give	inspiration	til	oplevelser	i	naturen
•	 Få	os	til	at	tale	sammen	om	naturen
•	 Bliver	brugt	til	undervisning	–	ikke	mindst	i	folkeskolen

Oplev naturkanonen!
På www.naturkanon.dk kan du få idéer til, hvor og hvordan 
du kan opleve de mange ting, der er med i Danmarks Natur-
kanon. At komme ud og opleve naturen er en vigtig del af at 
lære den at kende – og der er masser af muligheder. 

Skov- og Naturstyrelsen
hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer 
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk

Naturkanonen bygger på næsten 

2.000 forslag fra befolkningen. 

Kategorien for steder var den store 

topscorer. Jeg synes derfor, at 

det er oplagt at slå et slag for de 

steder, der blev valgt. Vi arrangerer 

nu en særlig dag, hvor folk kan 

komme ud og opleve de fleste af 

de 24 steder landet over. Jeg håber, 

at rigtig mange vil deltage.  

Miljøminister
Karen Ellemann


