
 

Den 25. 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.  

   Harrild Hede 
 
Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland afholder på søndag 2 naturkanon-arrangementer. Det 
ene foregår på Harrild Hede mellem Ikast og Brande. 
 
Arrangementet starter kl. 10 fra p-pladsen, hvor Holtum Å krydser den gamle landevej ved 
Harrild Vandmølle. Det er skovfoged Hans Jensen, der er guide på turen, der varer godt to 
timer.  
 
Harrild Hede er ikke udpeget som et af Naturkanonens 24 særlige steder, men er et fint ek-
sempel på en "indlandshede", som er en af kanonens 192 andre udvalgte eksempler på 
dansk natur. 
  



   

På Harrild Hede forekommer en lang række af de arter der nævnes i Naturkanonen. Her le-
ver de i en natur, der i virkeligheden er menneskeskabt, og som kun består, hvis vi stadig gør 
en indsats for at bevare netop denne fine biotop. Alt dette vil skovfoged Hans Jensen forsø-
ge at komme ind på under dagens "ørkenvandring" 
 
”Naturkanon-dagen på søndag er en god lejlighed til at sætte fokus på de enestående natur-
historiske og kulturhistoriskeværdier, der findes på Harrild Hede”, fortæller skovfoged Hans 
Jensen fra Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland.  
 
 
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/Naturka-
non/steder/steder.htm  

 
Yderligere oplysninger:  
Skovfoged Hans Jensen, Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland, mobil: 51 56 17 76,  
e-mail: hjn@sns.dk
Pressemedarbejder Jacob Lybek, Skov- og Naturstyrelsen, mobil: 25 11 72 89, e-mail: 
jly@sns.dk
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