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VORES NATUR – kort fortalt  
 
Alle mennesker, børn som voksne, bliver beriget af at færdes i naturen. Uanset hvad vi foretager os i naturen, 
har ophold i grønne omgivelser positive effekter på os både fysisk og mentalt. Derfor er det et mål for part-
nerskabet bag Vores Natur – bestående af Friluftsrådet, Naturstyrelsen, netværket af Naturhistoriske Museer 
og DR – 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.  

Formidlingen skal på tværs af projektet være relevant for både dem, der elsker naturen og dem, der ikke har 
et nært forhold til den.  

 
 
Vores Natur skal skabe relevante aktivitetstilbud 
DR har besluttet at lave en større medieindsats med naturen som omdrejningspunkt i 2020. Indsatsen er 
inspireret af projektet ’Historier om Danmark’ fra 2017. Partnerskabet bag Vores Natur vil sikre, at det ikke 
blot bliver en medieindsats på DR, men også når ud i virkeligheden ved at skabe relevante aktivitetstilbud i 
hele landet. En lang række organisationer og aktører, der arbejder inden for naturområdet, har på to work-
shops i fællesskab udarbejdet idéer til fem fyrtårnsprojekter, der skal være bærende for aktiviteter og for-
midlingsprojekter i Vores Natur. De fem fyrtårnsprojekter har arbejdstitlerne: Naturstafetten, Danmark un-
der overfladen, Natten i Naturen, Vild Mad og Vild Natur hvor du bor.  

 

Vores Natur arbejder i tre spor for at sikre at danskerne får præsenteret forskellige perspektiver på natu-
ren. Formidlingen og aktiviteterne i fyrtårnsprojekterne og øvrige projekter i Vores natur skal bidrage til at 
de tre spor forløses over for danskerne. 

 

Ambitionen med de tre spor er at give den danske befolkning viden, oplevelser og aktivitetstilbud med fokus 
på: 

• At der sker fascinerende ting over alt i naturen, der ofte er skjult for os i hverdagen, men at de kan 
findes hvis man kigger efter. (Naturen er mere levende, end du tror) 

• At naturen kan påvirke os både fysisk og mentalt, når vi færdes i den og bruger den. (Naturen for-
mer os).  
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• At mennesket kan påvirke naturen, og at vi har forandret naturen gennem historien og stadig gør det 
i dag. (Vi former naturen).  

De fem fyrtårnsprojekter udarbejdes af en række organisationer, som har meldt sig som tovholdere i en ud-
viklingsgruppe eller som støtteorganisation, der ønsker at bidrage undervejs. Det er altså organisationerne, 
der har den bærende rolle i udformningen af fyrtårnsprojekterne. Vores Natur ønsker gennem fyrtårnspro-
jekterne og med baggrund i samtidighed og synergi at lave fokuserede og markante indsatser i perioden fra 
april til oktober måned, som er den periode, DRs medieindsats også planlægges at løbe over. Fyrtårnsprojek-
terne arbejder med forskellige tidsrammer, som betyder, at der i løbet af hele sommerhalvåret vil være for-
skellige aktiviteter i naturen. Fyrtårnene er bygget op omkring en eller flere hovedaktiviteter, som det er 
forhåbningen, at resten af forenings-Danmark vil understøtte med projekter, der spiller op mod fyrtårnene.  

 
Partnerskabets rolle  
Sammen skal Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Netværket af naturhistoriske museer og DR skabe stor opmærk-
somhed omkring den danske natur og sikre, at der findes de relevante aktiviteter og formidlingsprojekter.  
Det er den synergi, der skal til for at få en sammenhængende indsats, hvor naturprojekter og -programmer 
spiller sammen. Det opnås ved at bringe de ressourcer, som hver partner råder over i spil, og sammen for-
midle en bred mængde af viden om naturen både på DRs medieflader og ude i det danske landskab. Partner-
skabet har også ansvar for en samlet kommunikationsindsats på projektet, for citizen science-projekter, for-
midlingspakker til udstillingsrum, en vandreudstilling og digitale undervisningsmaterialer til grundskolen. Der 
er i partnerskabet nedsat en styregruppe, som skal være rammesættende og holde de mange parter i pro-
jektet orienteret. Friluftsrådet har sekretariatsfunktionen for Vores Natur-projektet. 
 
 
Finansiering og fondsstøtte 
Til at finansiere det samlede projekt er der søgt midler hos eksterne fonde. Går denne fondsansøgning igen-
nem, betyder det, at hvert fyrtårnsprojekt får midler til at finanserne aktiviteterne, ligesom organisationerne 
i partnerskabet vil modtage midler til at løfte en del af deres aktiviteter med bl.a. undervisningsmaterialer, 
citizen science, formidlingspakker og vandreudstilling. Derudover vil det være muligt for andre organisationer 
at søge en pulje til mindre projekter, som spiller op af fyrtårnene. 

 


