
 

Den 22. juni 2010 
 
Hele Danmark inviteres til naturkanon-dag søndag d. 27. juni  
 
Nu inviterer miljøminister Karen Ellemann hele befolkningen til en kæmpemæssig naturbegi-
venhed, der foregår i de naturområder, som er kommet med i Danmarks naturkanon. Even-
ten finder sted søndag den 27. juni under overskriften På Sporet af naturkanonen. Der vil 
være lokale arrangementer i alle landsdele. Det er gratis at deltage. Man skal ikke tilmelde 
sig på forhånd, man møder bare op. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der står for de konkrete 
arrangementer.  
”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”, siger miljøminister Karen Elle-
mann. 
Kategorien ”Steder” i naturkanonen omfatter en række naturområder, hvor den danske na-
turs særpræg fremtræder særligt tydeligt. Det gælder bl.a. Mols Bjerge, det sydfynske øhav, 
Søhøjlandet, Åmosen og Tranum-Bovbjerg. Naturkanonen består udover de 24 steder af 192 
udvalgte eksempler på dansk natur i form af pattedyr, naturtyper, fugle, fisk, landskabsformer 
og svampe.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Bispehuen på Fur 

 
Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland afholder på søndag 2 naturkanon-arrangementer. Det 
ene foregår på øen Fur midt i Limfjorden. Den centrale del af Limfjorden er nemlig også et af 
de 24 udpegede områder i kategorien ”steder”. Arrangementet gennemføres i samarbejde 
med Fur Museum.  
 
”Naturkanon-dagen på søndag er en kanon mulighed for at sætte fokus på Furs helt unikke 
natur med molerklinter, græsningsoverdrev og fantastiske fjordudsigter”, fortæller naturvejle-
der Rikke Mørk fra Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland.  
 
Arrangementet på Fur foregår med udgangspunkt i p-pladsen ved kysten nord for Rødstenen 
i tidsrummet fra kl. 10 til 14.  
 
2 af Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere vil være at finde ved et grønt telt og et par 
bålsteder tæt ved p-pladsen. Her vil der være aktiviteter for børn og børnefamilier, bl.a. kan 



   

man bage pandekager, snitte krybskyttefløjter og andre ting i frisk træ samt udforske livet på 
det lave vand ud for p-pladsen. Naturvejlederne er også klar til at fortælle interesserede om 
miljøministerens naturkanon og de mange spændende naturoplevelser, som de udpegede 
naturområder og naturelementer kan byde på. 
 
Kl. 10:30 og 12:30 vil naturvejleder Rene Sylvestersen fra Fur Museum fortælle om Furs mo-
lerklinter og guide en fossiljagt i en af de gamle molergrave 
 
Mere info:  

 Besøg hjemmesiden for Naturkanon-dagen den 27. juni: 
www.skovognatur.dk/Ud/Naturkanon/paasporetafnaturkanonen  

 Find de 24 naturkanon-steder: 
www.skovognatur.dk/Ud/Naturkanon/steder/steder.htm  

 
Yderligere oplysninger:  
Naturvejleder Torben Bøgeskov, Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland, mobil: 20 13 78 90,  
e-mail: tob@sns.dk
Pressemedarbejder Jacob Lybek, Skov- og Naturstyrelsen, mobil: 25 11 72 89, e-mail: 
jly@sns.dk
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