Naturmødet 2018: Stande i The Village
AVV og Hjørring Kommune
Giv dit affald nyt liv - sortér mer'! Prøv vores kreative workshop,
sorteringslege og smagsprøver!

Aarhus Universitet - Forskningsskibet AURORA
Danmarks nyeste forskningsskib, Aurora, danner ramme om en række
forskellige debatter og foredrag
Alternativet Nordjylland
Spirende Samtaler. Nogen ved noget, andre ved noget andet,
tilsammen ved vi mest. #natursamtaler
BIBIANA Danmark - Dyk ind i havfruernes forunderlige verden
International kunst og kultur i verdensklasse til børn gennem
eventyrlige udstillinger og workshops.
Center for Børn og Natur
Vi arbejder for at få børn ud i naturen! Kom forbi og hør hvordan. Vi
har kaffen klar over bålet.
Coop - sammen kan vi!
Coop - sammen kan vi! Besøg vores telt, hvor du kan deltage i
spændende debatter.
Danish Salmon A/S
Danish Salmon A/S opdrætter laks på land i Hirtshals, som et godt
alternativ til opdræt på havet.
Danmarks Biavlerforening
Vidensorganisation for alle bier og biavlere, der sikrer bestøvning af
afgrøder og vilde planter.
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Danmarks Jægerforbund
Mød Danmarks Jægerforbund og få et indblik i jagtens og jægernes
verden både lokalt og nationalt.

Danmarks Nationalparker
Kom og mød Danmarks Nationalparker, og lær mere om vores mange
projekter og fantastiske natur.
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks største natur- og miljøorganisation giver dig masser af
sommerfugle i maven på Naturmødet
Dansk Botanisk Forening
Foreningens formål: At fremme interessen for dansk botanik og
udforske og bevare den danske natur.
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark
Fugle, fjer og flyveevner - kom helt tæt på fuglene på Naturmødet!
Danske Naturparker
Møde de Danske Naturparker og bliv klogere på hvilke oplevelser du
kan finde der.

Den Genbesatte Bunker
Tegn et plantenavn ud fra din egen forestilling om hvordan planten
ser ud
Den fantastiske ål (DTU)
Ålen er truet. Find ud af hvorfor, og hvad vi kan gøre for at bevare
ålen i naturen og på bordet.
Det Europæiske Miljøagentur / Naturhistorisk Museum Århus
Kom og få mer at vide om Danmarks og Europas dyreliv og miljø
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Det Konservative Folkeparti, Hjørring kommune
Det Konservative Folkeparti, der i respekt for naturen kæmper for
sundhed, tryghed og fællesskab.
Enhedslisten - de rød-grønne
I Enhedslistens bod kan du blive klogere på ulve, deltage i ulvequiz
eller nyde naturens spisekammer
Folkekirken
DER ER HÅB I folkekirkens stand kan du møde repræsentanter for
Folkekirken med et budskab om håb.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvaret forvalter omkring 30.000 ha i Danmark, som flere steder
byder på unikke naturværdier.
Friluftsrådet - friluftsliv for alle
Friluftsrådet er paraply for 85 organisationer og arbejder for at
forbedre rammerne for friluftsliv.
Fødevarestyrelsen
Kom og mød Fødevarestyrelsen og hør blandt andet om dyrevelfærd,
dyrevelfærdsmærker og forsøgsdyr.
Gads Forlag og Trap Danmark
Naturfredning, urfugle eller de danske kyster? Bliv inspireret af bøger
om naturen hos Gad og Trap.
Green Square
På Green Square kan du møde Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning fra Københavns Universitet
Gyldendal
Mød forfattere og redaktører fra Gyldendals naturbogsredaktion og
se et udvalg af vores naturbøger.
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Havkajakroerne
Mød Havkajakroerne og vores gæster og få indblik i havkajkroning,
overnatning på tur og oplevelserne
Hjørring Kommune Arena
Kom og møde de forskellige aktiviteter der foregår i Hjørring
Kommune
Hjørring Vandselskab A/S
Velkommen i debatteltet til tre dages dialog og diskussion om basis
for alt liv - VAND.
JA og DSL
JA og DSL er fagforeninger og faglige fællesskaber.
Johs. Hejlesen
Kom om bord på snurrebådfiskerifartøjet, Johs Hejlesen, og få en
sejltur rundt i Hirtshals havn.
Junior-Geologerne
Kom og hør om et nyt og anderledes undervisningstilbud i geologi til
skoleelever i landets kommuner
KIMO Danmark
KIMO Danmark er et netværk af kystkommuner som samarbejder for
at skabe et renere hav- og kystmiljø.
Kom ombord på forskningsskibet Havfisken (DTU)
Oplev et forskningsskib indefra, og få et indblik i, hvordan hav- og
fiskeriforskerne arbejder.
LandboNord
Kom og mød LandboNord på Naturmødet - vi ser frem til at få en snak
med netop dig

Landbrug & Fødevarer
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Landbruget forvalter en stor del af den danske natur. Kom og mød os
Landsforeningen Praktisk Økologi
Landsforeningen Praktisk Økologi er for alle, der ønsker en
bæredygtig verden.
Miljøstyrelsen
Kom og oplev de invasive arter og hør om bekæmpelse, overvågning
og deres skadesvirkning i naturen.
Natur på tværs- en større og vildere natur i fremtidens Nordjylland
De nordjyske kommuner står klar med et bud på hvordan vi komme
nærmere en vild natur i Nordjylland
Naturens fonde
Mød naturens fonde Naturens fonde arbejder for at beskytte,udvikle
og formidle Danmarks natur.
Naturstyrelsen
Vores fælles natur — kom ind til en snak om urørt skov,
naturoplevelser og meget mere.
Naturvejledning i Danmark
Naturvejledning skaber forståelse og indsigt i dansk natur blandt
børn, såvel som voksne.
PLAN Bi
PLAN Bi arbejder for VILDE BIER - den eneste langsigtede løsning for
vores bestøvning.
Plastic Change
Plastic Change er en miljøorganisation, der arbejder med at sætte
fokus på plastikforurening.
Rambøll i gummistøvler
Rambøll arbejder for at naturens værdi kommer mere i spil i
samfundet. Kig forbi og se hvordan.
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SF
Kig forbi SFs hyggelige oase med quiz, debatter, events og
forfriskninger.
Se og rør fisk fra havene omkring os (DTU)
Se de mange forskellige fisk, som DTU’s forskningsskibe fanger på
sine togter – og rør, hvis du tør.
Socialdemokratiet Hjørring
Socialdemokratiet ønsker en fremtid med balance mellem økonomisk
vækst og hensyn til natur og miljø.
Spisekrogen
Besøg Spisekrogen! Her serveres der sandwich, flæskestegsburger og
fish`n`chips samt drikkelse.
Statens Naturhistoriske Museum, Citizen science
Deltag i citizen science med Statens Naturhistoriske Museum og bliv
en del af naturhistorien
Swarovski Optik
Verden tilhører dem, der kan se skønheden. Oplev øjeblikket! SEE
THE UNSEEN.
UCN
Natur- og kulturformidling
Venstre i Hjørring kommune
Verdens Skove
I den vilde natur hænger død og liv tæt sammen - derfor sætter
Verdens Skove fokus på ådsler.
Vestevent.dk
VestEvent er en outdoor virksomhed. Har matrikel i Nordjylland, men
opererer over hele Europa.
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Økologisk Landsforening
Hør om naturtiltag på økologiske gårde, få frø til bestøverne og smag
lækkert naturkød!
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