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   Jeg er stolt 

stolt    af, at vi nu 

har fået en naturkanon. 

Alle de utrolig mange 

forslag, som vi modtog fra 

befolkningen frem til den 

10. maj har været udgangs-

punkt for naturkanonudvalgets 

arbejde med at lave Danmarks 

naturkanon. Jeg håber, at 

naturkanonen kan være en 

inspiration for alle til at vide mere 

om naturen – på www.naturkanon.dk 

kan man se hele naturkanonen og få gode 

idéer til at komme ud og opleve naturen”.

Miljøminister	Troels	Lund	Poulsen 

Fakta • • • • • 

Naturkanonen er blevet til på baggrund af de forslag, der er 
kommet ind fra hele landet bl.a. på www.naturkanon.dk. 
Naturkanonudvalget har efterfølgende valgt at sammensætte 
naturkanonen af 17 forskellige kategorier med 216 udvalgte 
eksempler på dansk natur.  
  
Det skal naturkanonen bruges til

•	 Udbrede	kendskabet	til	den	danske	natur
•	 Bidrage	til	at	give	os	alle	flere	naturoplevelser
•	 Understøtte	den	folkelige	dialog	om	naturen
•	 Undervisning	–	bl.a.	i	folkeskolen

Læse	mere	på	www.naturkanon.dk

216 udvalgte 
eksempler på 
dansk natur

Danmarks  
naturkanon

“



Danmarks naturkanon
Nu har vi fået en dansk naturkanon. Den er lavet af mil-
jøministerens naturkanonudvalg, som både omfatter 12 
eksperter og en borger fra hver af de 5 regioner i Danmark. 
Udvalget har arbejdet sig frem til den første danske natur-
kanon på baggrund af befolkningens forslag. Naturkanonen 
skal bl.a. bruges til formidling om naturen i landets skoler. 

Hvad kom med?
Naturkanonen omfatter 17 kategorier med 216 udvalgte 
eksempler på dansk natur, som på én eller anden måde er 
noget særligt. Enten fordi det har en god fortælleværdi, 
fordi det er sjældent, og vi skal passe på det, eller fordi 
det bare er noget, vi alle sammen kender og synes er 

typisk dansk. 

Urter, pattedyr og sten...
Den danske naturkanon indeholder et bredt 

udvalg af den fantastiske natur, som man 
kan opleve i Danmark. Urter, pattedyr 

og sten er en del af naturkanonen, 
men også eksempler på vejr- og 

himmelfænomer, landskabs-
former og fortidens dyr 

er med. 

Det almindelige 
I eventyr og billeder findes mange af de velkendte arter, som 
naturkanonen indeholder. Muldvarpen, skrubtudsen og egetræet 
kan vi møde i H.C. Andersens eventyr. Mariehønen, egernet og 
torsken er andre eksempler, som vi alle sammen kender, og som vi 
ved hører til i den danske natur.  

Det sjældne  
Eremitten og snæblen – arter, som vi ikke møder så tit – er også 
med i naturkanonen. På www.naturkanon.dk kan du finde 
billeder og læse om de sjældne arter. Ved at lære arterne at 
kende kan du måske være med til at hjælpe med at beskytte 
dem. Naturkanonen kan samtidig hjælpe os til at sætte fokus 
på de omgivelser, som arterne lever i.

Det, der kan opleves
Bøgeskoven, kystklitten og den ferske eng er med i 

naturkanonen. De er eksempler på de naturtyper, som 
omgiver os. Svampene i skovbunden om efteråret og anemonerne 
om foråret giver os en fornemmelse af årets gang. Vejret er noget 
vi oplever hver dag – i byen og på landet – derfor er vestenvin-
den, mosekonebryg og sne er også med i naturkanonen.

Hvor kan jeg se naturkanonen?
Hele naturkanonen kan ses på www.naturkanon.dk. Her får 
du naturkanonudvalgets begrundelse for hvert eneste af de 
216 udvalgte eksempler, som naturkanonen består af. Du får 
også at vide, hvor du kan finde ud af mere – der er idéer til 
litteratur og links til andre hjemmesider – naturkanonen skal 
nemlig også give dig lyst til at vide mere.

Hvad skal naturkanonen bruges til?
På www.naturkanon.dk kan du få idéer til, hvor og hvordan 
du kan opleve de mange ting, der er med i naturkanonen. At 
komme ud og opleve naturen er en vigtig del af at lære den at 
kende – og der er masser af muligheder. 

Naturkanonen skal også bruges til naturformidling i landets 
skoler, og der bliver derfor udarbejdet undervisningsmateriale, 
som gratis kan downloades fra www.naturkanon.dk.

På www.naturkanon.dk kan du se de 17 kategorier:

•	 Vejr-	og	himmelfænomener
•	 Undergrund
•	 Sten
•	 Landskabsformer
•	 Naturtyper
•	 Fortidens	natur
•	 Pattedyr
•	 Fugle
•	 Krybdyr	og	padder

•	 Fisk
•	 Insekter
•	 Smådyr
•	 Træer	og	buske
•	 Urter
•	 Alger,	laver	og	mosser
•	 Svampe
•	 Steder


