
GØR DANMARK GRØNNERE
SAMMEN OM BEDRE NATUR, KLIMA OG VANDMILJØ



Vi køber, beskytter og genopretter natur i hele 
Danmark. Vi skaber flere levesteder for vilde 
dyr og planter. Vi genopretter naturlige vand-
løb, søer og vådområder, dels for vilde dyr og 
planter, dels for at give et bedre klima og et 
renere vandmiljø.

Vi har sikret store, naturområder i hele landet, 
og flere er på vej. Vi udvikler naturområderne 
med egne fagfolk og sammen med kommuner 
og nationalparker. Vi har været med til at sikre 
naturen i 70 naturområder i hele landet.

Naturfonden er en privat og uafhængig non-
profit fond med bred politisk opbakning fra 
Folketinget. Tusindvis af danskere, virksomheder 
og fonde hjælper os med at give naturen mere 
plads.

Naturfondens naturområder er klassif iceret 
som beskyttet natur efter IUCN´s kriterier. IUCN 
er verdens førende organisation for naturbe-
skyttelse.

Den Danske Naturfond •  Flere end 2.400 arter vilde dyr og planter
   er i fare for at forsvinde fra Danmark.

•  Kun 1 procent af Danmarks areal er helt 
   overladt til naturen. Resten styrer vi 
   mennesker.

•  Vi skal skære udledning af CO2 ned for at
   bremse klimaforandringer.

•  Klimatilpasning er nødvendig for at mini-
   mere konsekvenserne af klimaforandringer.

•  Vandmiljøet er dårligt mange steder, fordi
   naturområder er drænet og vandløb lagt i
   rør og kanaler.

• Næringsstoffer, sprøjtegifte og gødning 
  påvirker natur og vandkvalitet mange steder.

 ”
Lad 2021 blive året, hvor men-
neskeheden begynder at slutte 
fred med naturen og sikrer en 
fair, retfærdig og bæredygtig 
fremtid for alle.

FN’S GENERALSEKRETÆR, 
ANTÓNIO GUTERRES

Derfor skal vi gøre en indsats

Naturfonden arbejder i 70 naturområder for 
mere natur, bedre klima og renere vand.

Hasselmus er i 
stor risiko for at forsvinde 

fra Danmark. Den har et af sine 
sidste levesteder i skovene ved 

Hvalsø på Midtsjælland. Her ligger 
også Lerbjerg Skov, som Naturfonden 
købte i 2021 for at sikre nye levesteder 

til hasselmus og de mange andre 
dyr og planter, som mangler 

god skov i Danmark.



Naturen er en folkesag Besøgende i titusindvis får hvert år store na-
turoplevelser i Naturfondens naturområder, 
hvor alle har fri adgang.

Det er vigtigt, at så mange som muligt oplever, hvor
dan vi med den rigtige indsats kan passe på naturen, 
klimaet og vores vandmiljø. Når man får store oplevel ser 
i naturen, vil man som regel gerne passe på den. Din 
virksomhed kan være med på rejsen og blive en del af 
fortællingen i vores naturområder.

Den folkelige opbakning er med til, at vi kan sørge for 
endnu mere plads til naturen.

Derfor bruger vi også meget tid på dialog med lokale 
naturkendere og brugere, hver gang vi udvikler et 
naturområde.

90.000 danskere og 
virksomheder støttede naturen 
med over 24 millioner kroner, da 

TV 2 og Naturfonden i 2021 samlede 
ind i indsamlingsshowet ”Danmark 
Redder Jord”. Pengene er blevet til 

mere end to millioner kvadratmeter 
ny, beskyttet natur fordelt på syv 
nye naturområder i hele landet.

Foto: Lars E. Andreasen 
TV 2



100 procent af bidrag og sponsorater går til 
konkrete, synlige og fysiske forbedringer for 
natur, miljø og klima. Naturfonden betaler alle 
administrations- og driftsudgifter.

Vi definerer det konkrete samarbejde med en virksom
hed gennem tæt dialog. Vi bruger gerne tid på at ud
vikle gode, langsigtede partnerskaber, men er samtidig 
handlekraftige og kan hurtigt omsætte ord til hand
ling. Det kan for eksempel ske ved at købe natur fri.

For hver 12 kroner, man donerer, køber vi 1 m2 ny natur, 
som vi genopretter og beskytter. Vi samler donationer 
i puljer for at kunne skabe store, sammenhængende 
naturområder.

Det er helt op til sponsorer eller samarbejdspartnere, 
hvor mange kvadratmeter man vil bidrage med. Frikøb 
af kvadratmeter kan også ske gennem kampagner, 
produktmærker og aktivt salg.

Alle får direkte besked om det naturområde, man har 
været med til at opkøbe og udvikle. Vi leverer fotos 
og historier om, hvordan det støttede naturområde 
udvikler sig. Alle kan besøge naturområderne.

Med Naturfondens ejerskab af området påtager vi os for
pligtelsen til at sikre natur, vandmiljø og klima for altid.

Det tilbyder vi Eksempler 
fra partnerskaber

1: Design jeres helt eget Skovbevis.
2: Produktmærker fås i mange varianter.
3: SPARs butikker solgte Julebeviser.
4: Information annoncerer med natur.
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AREALCONCEPT
DRYK donerer et beløb 

svarende til arealet af karton-
bunden på deres produkter. 
Det gavner derfor naturen, 

hver gang de sælger en 
karton DRYK.



Naturfonden samarbejder med virksomheder 
for at opnå konkrete resultater, der giver en 
synlig og målbar værdi – både for virksomheden 
og for naturen.

Vi samarbejder med små og store virksomheder – fra 
mindre sponsorater til flerårige, strategiske partner
skaber. Virksomhedens ønsker og behov def inerer 
rammerne for samarbejde.

Derfor giver det mening at samarbejde om natur, 
miljø og klima

1   Det styrker virksomhedens brand og grønne
     profil – både internt og eksternt.

2   I tager ansvar for vores fælles fremtid og
     kommende generationer.

3   I får omsat FN’s Verdensmål til reel handling.

4   I skaber stolthed og loyalitet hos medarbejdere 
     og kunder.

Sammen skaber vi resultater

Vi genopretter naturen i 
Hals Mose i Nordjylland og re-

ducerer samtidig CO2-udslippet 
med 1.750 tons hvert eneste år. 

Den vildere natur og det positive 
klimabidrag får støtte fra 
virksomheder og fonde.

Foto: Jesper Edvardsen

I er med til at opfylde 
FN’s verdensmål

Mål 3: Sundhed og trivsel
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle alders
grupper.

Mål 13: Klimaindsats
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og 
deres konsekvenser.

Mål 15: Livet på land
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af øko
systemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse 
udpining af jorden og tab af biodiversitet.



Mange tusinde 
mennesker oplever hvert år 

naturen i Naturfondens områder, 
Det gælder også på Fyns Hoved, hvor 

vi opkøber jord for at skabe et større na-
turområde til glæde for dyr og planter og 
de mange besøgende. Flere tusinde dan-

skere donerer for at give naturen mere 
plads. På den måde er de med til at gøre 

det muligt at købe naturen tilbage.

Foto: Jesper Edvardsen

De støtter mere natur



FLEMMING NIELSEN
Direktør

fn@naturfonden.dk
Tlf. 2466 1362

PIA WALTHER JENSEN
Erhvervsfundraiser

pj@naturfonden.dk
Tlf.: 2481 7468

Kontakt os 

Lad os inspirere jer til en nærværende og levende for
tælling om, hvordan jeres organisation kan arbejde 
konkret med strategi for bæredygtighed og bidrage 
til den grønne omstilling.

Store Åmose på 
Vestsjælland kan blive 

Danmarks største genop-
retningsprojekt for natur og 

klima. I 2021 har Naturfonden 
startet opkøb af arealer for at 
genoprette naturen i mosen 

og reducere CO2-
udledningen.


