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Velkommen
som aktør på Naturmødet

1000 tak fordi du deltager på Naturmødet som aktør. Hvad en-
ten du skal arrangere og facilitere indhold på en af vores fem 
scener (Thunderdome, Life, Learn, Roots og Family), leje en sta-
deplads i The Village med telt og afvikling af begivenheder, eller 
arrangere aktiviteter på platformen Explore.  

Naturmødets officielle program og indhold er i stor udstrækning 
skabt af jer - de mange aktører, som året rundt brænder for 
naturen og som derfor er de bedste til at bidrage med aktuelle 
og kvalificerede debatter, samtaler og aktiviteter.  

I denne aktørhåndbog har vi samlet alle de oplysninger, du 
har brug for som aktør. Vi hjælper dig på vej og guider dig trygt 
igennem det hele. Og skulle du stadig mangle svar på spørgsmål 
efter at have læst aktørhåndbogen igennem, er du selvfølgelig 
velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig videre.  

TAK for bidraget – vi glæder os til sammen med jer at skabe en 
helt fantastisk udgave af Naturmødet.  

Vi ses i Hirtshals den 11.-13. maj.  

  
De bedste hilsner  

Leif Lund Jakobsen  
Chef for Naturmødet 
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Hvad er Naturmødet?
Naturmødet er naturens eget folkemøde. 30.000 besøgende. 500+ debatter, samtaler 
og aktiviteter og 80 stande. Her mødes alle vi som elsker naturen, bruger den, interes-
serer os for den, ved noget om den, bestemmer over den, lever eller spiser af den. Eller 
som bare er nysgerrige og vil vide mere om den.    

Over 3 dage udveksler vi holdninger, viden og naturglæde. Vi taler, lytter, debatterer 
og oplever. Og når vi tager hjem, er vi blevet lidt klogere - både på naturen, hinanden 
og os selv.   

Naturmødets formål 
Det er Naturmødets formål at være en demokratisk platform, hvor beslutningstagere, 
professionelle og borgere årligt mødes i dialog om biodiversitet og naturforvaltning. 
Med et politisk, fagligt og folkeligt fokus vil vi fejre, forandre og forstærke danskernes 
forhold til- og udnyttelse af naturen.   

Naturmødets målgrupper 
Naturmødet er – ligesom naturen – for alle. Både politikere, fagfolk og borgere. Både 
for dem med stor interesse for og dem uden særlig interesse for naturen. Både for 
dem der vil beskytte naturen. Og for dem der vil benytte naturen. Og for dem midt i 
mellem.   

Naturmødets vision 
Naturmødet er det vigtigste møde for verden. Vi sætter barren højt naturfagligt og 
oplevelsesmæssigt. Vi vil engagere, give viden, vække følelser og sikre at alle, der 
deltager på Naturmødet går transformeret derfra med ny viden og inspiration til at 
gøre en forskel for naturen.   

Målsætninger   
Det er Naturmødets målsætning at være et dagsordenssættende fællesskab, hvor 
alle bidrager til at sætte naturen på den nationale politiske dagsorden. Og til at sætte 
dagsordenen for naturdebatten i Danmark.  
Desuden er det Naturmødets målsætning at:     

•	 give aktørerne mulighed for at udvide og pleje netværk
•	 give aktørerne mulighed for at skabe øget kendskab til deres organisation
•	 give aktørerne mulighed for at udbrede budskaber til beslutningstagerne og be-

folkningen

Hvad er Naturmødet?
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Naturmødet 2023  
Officiel åbning: Torsdag den 11. maj kl. 14.00

Officiel afslutning: Lørdag den 13. maj kl. 16.00  

Naturmødet giver dig flere muligheder for at deltage som aktør. Du kan:

•	 Arrangere og facilitere indhold på platformene Thunderdome, Life, Learn, Roots og 
Family. 

•	 Leje en stadeplads i The Village med telt og afvikling af begivenheder (se side 15-
22). 

•	 Arrangere aktiviteter på platformen Explore.  

Sådan deltager du som aktør

TIP! Har du tidligere deltaget som aktør på Naturmødet og dermed været oprettet 
som aktør, kan du genbruge dit brugernavn og login til tilmeldingssystemet.   

Vær dog opmærksom på, at vi tømmer din profil for indhold hvert år, så den vil 
derfor være tom, når du logger ind første gang. Har du glemt dit brugernavn eller 
login, følger du bare vejledningen for at få tilsendt et nyt. 
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Vigtige deadlines  

14. november 2022 kl. 12.00 
Sidste frist for indmelding af forslag til indhold på scenerne Thunderdome, Life, 
Learn, Family og Roots. 

Uge 50 2022  
Naturmødet udvælger de forslag, som går videre og sender invitationer ud til 
workshop i København. Aktørerne bag de udvalgte programforslag får tilsendt 
tid og sted (scene) for deres indslag.  

25. januar 2023  
Workshop i København. Her får I mulighed for at kvalificere og diskutere jeres 
indhold til scenerne Life, Learn og Thunderdome med andre arrangører og mo-
deratorerne. Reservér datoen allerede nu!  

Vær opmærksom på, at Naturmødet ikke afholder transportomkostninger, 
diæter mv. i forbindelse med den obligatoriske workshop i København. Der vil 
naturligvis være forplejning for deltagerne på dagen under selve workshoppen.

Primo februar 2023  
Tilmelding til Naturmødets skoleprogram åbner.  

10. februar 2023  
Sidste frist for tilmelding af stadepladser i The Village.  

17. marts 2023  
Sceneindhold skal være tastet ind i vores programsystem. Aftaler med debat-
tører skal være på plads.  

Uge 16 2023  
Sceneprogrammet og placering af stande i The Village offentliggøres.  

28. april 2023  
Deadline for tilmelding af begivenheder i The Village.  

28. april 2023  
Deadline for tilmelding af aktiviteter i Explore.  

11. maj 2023 kl. 14.00  
Naturmødet 2023 åbner. 
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Vi oplever en stadigt stigende interesse for at arrangere debatter og levere pro-
gramindhold på Naturmødet - og det er vi rigtig glade for. Derfor har vi strammet 
processen op omkring debatter og program og gjort forløbet mere effektivt. På den 
måde kan vi levere et færdigt program tidligere, og samtidig koordinere debatterne 
med den politiske deltagelse og mediernes dækning af mødet. 

Det betyder også, at vi stiller større krav til dig som aktør. Vi forventer, at du leverer 
et produkt, som passer ind i Naturmødets koncept, og at du overholder de anførte 
deadlines. 

Inden du tilmelder dit debatforslag, så forhold dig til koncepterne for de forskellige 
scener (se de næste sider) og overvej, hvor din debat passer bedst ind. 

Vi forventer generelt, at dit indhold:  

•	 Er aktuelt
•	 Har national relevans
•	 Har kant
•	 Har flere vinkler på emnet
•	 Udvider horisonten for deltagere og publikum
•	 Øger den gensidige forståelse
•	 Bidrager til fælles løsninger  

Vi forventer også, at indholdet på alle scener lægger op til at inddrage publikum ak-
tivt.  

De udvalgte aktører på Thunderdome, Life, og Learn bliver inviteret til en fælles works-
hop i København den 25. januar 2023. 

NB. Der bliver ikke afviklet workshop for aktører på Family og Roots. Bliver man udvalgt 
til disse scener, vil koordineringen foregå direkte fra Naturmødets programansvarlige 
+ evt. moderatorer.  

Gør dit indhold skarpt

TIP! Vi prioriterer indhold, som forholder sig til årets tema. Naturmødets tema 2023 
er ”Bro eller barriere?”. 
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Vi oplever en stadigt stigende interesse for at arrangere debatter og levere pro-
gramindhold på Naturmødet - og det er vi rigtig glade for. Derfor har vi strammet 
processen op omkring debatter og program og gjort forløbet mere effektivt. På den 
måde kan vi levere et færdigt program tidligere, og samtidig koordinere debatterne 
med den politiske deltagelse og mediernes dækning af mødet. 

Det betyder også, at vi stiller større krav til dig som aktør. Vi forventer, at du leverer 
et produkt, som passer ind i Naturmødets koncept, og at du overholder de anførte 
deadlines. 

Inden du tilmelder dit debatforslag, så forhold dig til koncepterne for de forskellige 
scener (se de næste sider) og overvej, hvor din debat passer bedst ind. 

Vi forventer generelt, at dit indhold:  
•	 Er aktuelt
•	 Har national relevans
•	 Har kant
•	 Har flere vinkler på emnet
•	 Udvider horisonten for deltagere og publikum
•	 Øger den gensidige forståelse
•	 Bidrager til fælles løsninger  

Vi forventer også, at indholdet på alle scener lægger op til at inddrage publikum ak-
tivt.  

De udvalgte aktører på Thunderdome, Life, og Learn bliver inviteret til en fælles works-
hop i København den 25. januar 2023. 

NB. Der bliver ikke afviklet workshop for aktører på Family og Roots. Bliver man udvalgt 
til disse scener, vil koordineringen foregå direkte fra Naturmødets programansvarlige 
+ evt. moderatorer.  

Din debat kan f.eks. bygge bro mellem natursyn og faggrænser. Mellem politikere, for-
skere og organisationer. Mellem sundhed, kultur og natur. Mellem generationer. Mellem 
fødevareproduktion og naturbeskyttelse. Mellem dannelse, menneske og natur. Mel-
lem at bruge naturen og passe på naturen. 

Debatterne på Naturmødet kan også stille skarpt på barrierer. F.eks. barrierer, der for-
hindrer os i fælles løsninger og handling. Barrierer for større biodiversitet. Barrierer for 
mere natur i byen. Barrierer der står i vejen for at sikre tilgængelig natur for alle. Bar-
rierer og hegn i naturen - giver de mulighed for friluftsliv eller ej? Ovenstående blot til 
inspiration. Vi glæder os til at se dine forslag til debatter og oplæg.

Sådan tilmelder du forslag til indhold  
Send os dit forslag til indhold på de fem scener på naturmødet.dk/tilmeld senest 14. 
november 2022 kl. 12.00.  

Spørgsmål? 
Vil du vide mere om de fem scener og hvordan du leverer indhold til dem, så kontakt 
Dorte Reinholdt på dorte.reinholdt@hjoerring.dk eller tlf. 41 22 32 44. 
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Scenekoncepter

THUNDERDOME
Scenen for de store debatter på tværs af interesseorganisationer og politiske 
partier. Her trækkes de store linjer og holdninger mødes. Scenografien i Thun-
derdome er en 365 graders scene – med publikum siddende rundt om i flere 
niveauer. Det giver plads til både mange og færre paneldeltagere og åbner for 
variation i forhold til både format, form og opstilling. Vær derfor gerne kreative 
i jeres tanker om den del. Det kan for eksempel være klassisk paneldebat, for-
samlingshus, duel, samtale eller interview. Eller flere discipliner på en gang.
Publikum skal inddrages i debatten - gerne på nye og anderledes måder. Na-
turmødet har licens til Mentimeter, der rummer mange forskellige digitale publi-
kumsinddragende muligheder. 

Der afsættes 45 minutter pr. debat. Moderator: Tine Gøtzsche 

Hver scene på Naturmødet har sit eget koncept, og det er derfor vigtigt at skræd-
dersy sit indhold til den scene man ønsker at byde ind på. Du tilmelder dit forslag til 
indhold på naturmødet.dk/tilmeld.
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LIFE
Med loungestemning og samtalen som omdrejningspunkt er LIFE scenen for de 
aktuelle og spændende naturemner. Her er deltagerne færre og har lidt mere 
taletid til uddybning af holdninger og problematikker. Her sigtes mod at skabe 
forståelse på tværs af faggrupper gennem samtale med et humoristisk snit. 
Fagligheden er høj i dette personlige forum, som emmer mere af kolonihave-
stemning hvor der dykkes ned i nørdede emner og fagfolk. Oplevelsen på LIFE 
er både sjov og hyggelig, samtidig med at publikum skal blive klogere.  
Publikum kan inddrages i samtalen (der åbnes mulighed for at stille og besvare 
spørgsmål for størst mulig inddragelse, via Mentimeter). 

På scenen er der plads til 2-3 deltagere og der afsættes 45 minutter pr. indslag.  
Moderator: Vicky Knudsen
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LEARN
Faglig formidling og vidensdeling er omdrejningspunktet for Learn. Som aktør 
kan du udfolde det, som du, din institution, organisation eller virksomhed er 
specialist i. Viden, som kan være relevant, væsentlig og måske også fascine-
rende - formidlet på en tilgængelig måde. Learn-scenen er ikke til debatter, 
men se i stedet Learn-scenen som der, hvor publikum kan fascineres af spæn-
dende viden, eller der, hvor du kan medvirke til at klæde dem på til at forstå 
nogle af de debatter, der foregår på andre scener.  

Learn lægger op til tre typer af indslag:

•	 Korte oplæg med spørgsmål og dialog med publikum undervejs. 
•	 Længere dybdegående foredrag op til 30 minutters varighed med efterføl-

gende opklarende spørgsmål. Her kan natur kobles med helt andre områ-
der: fx økonomi, sundhed og klima/miljø. Formidlingen er inddragende både 
under og efter foredraget.

•	 Nature Talks. Her har forskere og studerende mulighed for at formidle deres 
nyeste resultater og opdagelser i oplæg af 10 minutter, og med så kort tid 
gælder om at være skarp. Her er intet emne for nørdet eller smalt, så længe 
det handler om natur, og det bliver formidlet på en spændende og levende 
måde.

På scenen er der plads til mellem 1-3 deltagere og der afsættes 45 minutter 
pr. indslag. Moderator: Jan Falkentoft.
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FAMILY
Family er Naturmødets samlingspunkt for børn og deres familier, hvor 
naturen bliver formidlet, så selv de mindste kan være med. Her kan man 
fx lære om naturen ved at skabe kunst eller forstå mere om naturen 
ved at røre nogle spændende dyr og komme helt tæt på, når naturen 
udforskes.  

Konceptet for Family er naturformidling i børnehøjde, med fokus på:   

•	Læring
•	Udforskning			
•	Involvering			
•	Kreativitet		
•	Leg		

Family rummer en lille scene og et udendørsareal. Som aktør på Family 
kan du eks. byde ind med:  

•	Aktiviteter	(eks.	sanse-leg,	fremvisning	af	dyr,	forhindrings-quiz-bane)		
•	Workshops	(eks.	kunst	med	fund	fra	naturen,	dissekering	af	fisk)		
•	Underholdning	(eks.	musik,	dans,	fortælling)

Obs: 2023 er Family flyttet og indeholder ikke et stort telt.
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ROOTS
Roots er Naturmødets ungescene, hvor vi diskuterer natur, griner natur, snakker 
natur, danser natur, synger natur og sammen udforsker hvad naturen betyder 
for os. For naturen betyder noget og vi unge betyder noget! Roots er for de 
unge, af de unge og vores målgruppe er de 15-30 årige. På Roots favner vi na-
turformidlingen bredt og vi har foredrag, debatter, samtalesaloner, workshop, 
koncerter,	quizzer,	poetryslam,	dans,	stand-up	og	“you	name	it”!	Vi	er	med	på	
den værste så længe det handler om natur og unge.  

Som aktør på Roots kan du byde ind med:  

•	 Debatter – Debat om et emne hvor man selv inviterer debattører med.  
•	 Foredrag/Oplæg - Faglig oplæg eller foredrag omkring natur, gerne naturen 

+ et emne (natur + biodiversitet, natur + menneske, natur + dannelse, natur + 
kultur, natur + friluftsliv m.fl.).  

•	 Quizzer – Naturformidling på den sjove og skæve måde a la Den STORE 
Dillerquiz.		

•	 Musik – Naturformidling igennem musikken eller bare for stemningens skyld.  
•	 Workshops – Naturformidling med konkrete outputs f.eks. poetry slam eller 

algetryk.  
•	 Aktiviteter – Naturformidling med fysisk deltagelse af publikum (f.eks. Mor-

genyoga i naturen, sanketure og mad over bål, performancekunst mm.)  

Vi lægger vægt på, at man inddrager publikum og gerne på nye og kreative 
måder. 

Værter: Tobias Sandfeld og Lene Bech Sanderhoff
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Naturmødets skoleprogram

Ønsker I at udbrede viden om naturen og kendskab til jeres organisation til en endnu 
større målgruppe? Så har I mulighed for at tilmelde aktiviteter til Naturmødets skole-
program. 

Om Naturmødets skoleprogram 
Hjørring Kommunes 4. og 5. klasser inviteres til at deltage i Naturmødet fredag d. 12. 
maj kl. 9 - ca. 13. Klasserne deltager i en fælles opstart kl. 9. 

Derefter deltager klasserne i en aktivitet enten kl. 10 eller kl. 11 og kan resten af tiden 
bevæge sig rundt og opleve Naturmødet på egen hånd. 

Aktiviteten	kan	være	en	opgave,	en	guidet	tur,	et	løb,	en	undersøgelse,	en	quiz	eller	
noget helt andet. Længden på aktiviteten skal være 30-45 min. I har mulighed for at 
udbyde aktiviteten en eller to gange – dvs. kl. 10 og/eller kl. 11. 

Tilmelding 
Tilmeldingen til programmet åbner primo februar 2023. Vil I være sikker på at få be-
sked, når det sker, kan I tilmelde jer maillisten på dette link: https://forms.office.com/
r/8C6MVsMj2C   

Har I brug for yderligere information før februar, er I velkomne til at kontakte konsulent 
Christine Lund Jakobsen på clj@hjoerring.dk eller tlf. 41223552.
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Tilmelding af stadeplads

Deltager du i Naturmødet med en stand, bliver du aktør i The Village. The Village er det 
naturlige centrum for Naturmødet. Her lejer en lang række organisationer, foreninger 
og virksomheder stande.   

Når man har en stand, skal den som minimum være åben for besøgende indenfor 
nedenstående minimumsåbningstid:  

Dato Tidsrum
Torsdag den 11. maj Kl. 14.00 - 19.00
Fredag den 12. maj Kl. 9.00 - 19.00
Lørdag den 13. maj Kl. 10.00 - 16.00

Bemærk venligst get in/get out tidspunkterne  

Sådan tilmelder du dig  
Tilmeld din stadeplads på naturmodet.snapp.dk/login  

I tilmeldingsprocessen af en stand bliver du bedt om at angive dit behov for leje af 
areal, telt og inventar. Du kan læse mere om størrelser og priser i de følgende afsnit.   

HUSK: Indholdet i din tilmelding vises først på hjemmesiden og i app’en, når du har 
klikket ”Udgiv”.  

Har du spørgsmål, så kontakt Rasmus Kolind Bang på rkb@hjoerring.dk eller på tlf. 29 
37 89 37.   

Deadline for tilmelding af stande er 10. februar 2023.   

Bemærk! Stadepladser der aflyses efter 3. marts 2023 faktureres med 100% 
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Lav begivenheder på din stand

Som stadepladsholder har du mulighed for at afholde begivenheder på din stand. Det 
kan fx være en debat, en workshop eller et foredrag. Kun fantasien sætter grænser! 
Vi stiller ikke krav til indholdet, men vi ser gerne, at du forholder dig til temaet for Na-
turmødet 2023 ”Bro eller barriere?”. Samtidig skal jeres indhold overholde Naturmø-
dets formål og vision.  

Hvis du ønsker, at dine begivenheder skal fremgå af programmet, skal du udfylde 
felterne, når du tilmelder din stand. Du behøver ikke at udfylde alle felter på én gang 
i tilmeldingsprocessen, da du løbende kan redigere i dit indhold. Du kan ændre i be-
skrivelser, tidspunkter m.m. for dine begivenheder helt frem til Naturmødet er afsluttet. 

Vær opmærksom på, at deadline for begivenheder på standene i The Village er 28. 
april 2023. 

HUSK! Indholdet i din tilmelding vises først i programmet på hjemmeside og i app’en, 
når du har klikket ”Udgiv”. 

Kontakt Rasmus Kolind Bang på rkb@hjoerring.dk eller på tlf. 29 37 89 37, hvis du vil 
vide mere. 

Tilmeld begivenheder på din stand på naturmodet.snapp.dk/login

Lav salg på din stand

Det er tilladt at sælge produkter fra din stand. Dog er det et krav, at dit salg lever op 
til Naturmødets formål og vision. Årsagen til dette er, at vi ønsker at holde naturdebat 
og naturformidling i fokus. Derfor vil man ved oprettelse af ens stand blive bedt om at 
beskrive, hvorfor ens salg er relevant ift. Naturmødets formål og vision. 

Mulighed for overnatning på standen
Hvis du har behov for øget opsyn med værdigenstande, er det tilladt at overnatte op 
til 2 personer på standen, hvis teltet er certificeret. 
Hvis du vil benytte denne mulighed, skal du af sikkerhedsmæssige hensyn kontakte 
Naturmødet og oplyse antal overnattende, samt hvilke nætter der er tale om. 
OBS. Det er et lovkrav at der opsættes røgalarmer i de telte hvor der overnattes. Dette 
er dit ansvar. 

Beror din stand udelukket på salg af mad og drikke, kræver det en særlig tilladelse. 

Kontakt Rasmus Kolind Bang på rkb@hjoerring.dk eller på tlf. 29 37 89 37, hvis du vil 
vide mere. 
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Priser

Prisen for den obligatoriske grundpakke for stadepladsholdere er 2.500 kr. Denne 
pakke indeholder strøm, wifi, affaldshåndtering og brandopsyn.
 
Standardpris for arealleje er 150 kr. m2.  

Størrelse på
pagodetelte Grundpakke Pris på telt Pris på areal Pris i alt

3 x 3 = 9 m2 2.500 kr. 4.500 kr. 1.350 kr. 8.350 kr.

3 x 6 = 18 m2 2.500 kr. 6.500 kr. 2.700 kr. 11.700 kr.

3 x 9 = 27 m2 2.500 kr. 8.500 kr. 4.050 kr. 15.050 kr.

3 x 12 = 36 m2 2.500 kr. 10.500 kr. 5.400 kr. 18.400 kr.

5 x 5 = 25 m2 2.500 kr. 6.000 kr. 3.750 kr. 12.250 kr.

5 x 10 = 50 m2 2.500 kr. 8.000 kr. 7.500 kr. 18.000 kr.

5 x 15 = 75 m2 2.500 kr. 11.500 kr. 11.250 kr. 25.250 kr.

OBS: Telt og inventar er ikke inkluderet i lejen af stadepladsarealet

420,8 cm 
til kip

295 cm

230 cm

Lille pagodetelt

420,8 cm 
til kip

500 cm

230 cm

Stort pagodetelt
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Størrelse for
alm. telte Grundpakke Pris på telt Pris på areal Pris i alt

3 x 3 = 9 m2 2.500 kr. 4.100 kr. 1.350 kr. 7.950 kr.

3 x 6 = 18 m2 2.500 kr. 5.000 kr. 2.700 kr. 10.200 kr.

6 x 6 = 36 m2 2.500 kr. 6.000 kr. 5.400 kr. 13.900 kr.

6 x 9 = 54 m2 2.500 kr. 7.500 kr. 8.100 kr. 18.100 kr.

6 x 12 = 72 m2 2.500 kr. 9.500 kr. 10.800 kr. 22.800 kr.

6 x 15 = 90 m2 2.500 kr. 11.500 kr. 13.500 kr. 27.500 kr.

OBS: Priser på telte er inklusiv opstilling/nedtagning, forankring med beton og trans-
port. 

Ønsker du at medbringe eget telt eller anden konstruktion forudsætter dette en 
godkendt certificering. Vær desuden opmærksom på, at du skal bruge betonklodser 
til sikring af dit telt mod vind og vejr, da der ikke må slås pløkker i asfalten (disse 
kan lejes gennem Naturmødet). 

Henvend dig til Rasmus Kolind Bang på rkb@hjoerring.dk eller tlf. 29 37 89 37, så vi 
kan finde en optimal placering ift. målene på jeres telt. 

Godkendt teltcertificering skal sendes til ovenstående mail og medbringes under Na-
turmødet, da myndighederne vil syne alle stande inden Naturmødets opstart.
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Priser for leje af AV-løsninger

Det er muligt at leje LED skærme og lydanlæg gennem Naturmødet. Ved tilvalg af 
AV-løsning skal der også tilvælges ekstra strøm. Leje af AV-løsning er inklusiv opstilling 
og afhentning samt onside support under hele Naturmødet. 

AV-Pakker Indeholder Pris

Pakke 1
LED-skærm - 50” Højde juster-
bart stander, 3-5m HDMI-kabel, 

10m LK strømkabel
5.000 kr.

Pakke 2
Lydanlæg - QSC K10 10”+1 sel-
fpowered, stativ og kabel, 2 stk. 

mikrofoner m. ledning
2.500 kr.

Pakke 3
Lydanlæg - QSC K10 10”+1 sel-
fpowered, stativ og kabel, 3 stk. 

mikrofoner m. ledning
3.000 kr.

Pakke 4
Lydanlæg - QSC K10 10”+1 sel-
fpowered, stativ og kabel, 4 stk. 

mikrofoner m. ledning
3.500 kr.

Pakke 5
LED-skærmpakke (pakke 1) 

+ lydanlæg med 2 mikrofoner 
(pakke 2)

7.500 kr.

Ønsker du flere mikrofoner end 2 stk. ved valg af Pakke 5, tilføjes antallet i rubrikken 
ved bestilling i programsystemet (Pris: 500 kr. pr tilvalgte mikrofon). 
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Priser for leje af inventar

Inventar Pris

Alm. bord 80 x 180 cm 150 kr./stk.

Café ståbord Ø 80 cm 150 kr./stk.

Stole 25 kr./stk.

Bordbænkesæt 250 kr./stk.

Sofamodul 75 x 75 cm 500 kr./modul

Trallemøbelsæt 100 kr./sæt

Kabeltromle Ø 80 cm 600 kr./stk.

   Sofamoduler   Kabeltromle

   Trallemøbelsæt

Bemærk! Deadline for bestilling af inventar, AV-løsninger og ekstra strøm er senest 
24. marts 2023
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Praktisk info omkring stadepladser

Tildeling af arealer
For at få puslespillet til at gå op, fordeler Naturmødets sekretariat placeringen af de 
forskellige stande. Som aktør må du gerne ønske en bestemt placering, som så vidt 
muligt vil forsøges imødekommet. Du får senest 2 uger før Naturmødet besked om 
placering af din stand. 

Strøm på 
Strøm er en del af grundpakken. Det betyder, at alle stande har indlagt strøm. Max 
forbrug er 1100 W (trækker fx 1 PC, 1 kaffemaskine og 1 mobiloplader). 

Strømmen trækkes frem til jeres stand.  

Der må kun anvendes apparater, der har godkendte stik med jord, da alle stande be-
finder sig udendørs. Dermed undgår vi, at nogen får stød eller der sker kortslutninger. 
 
Ekstra strøm 
Dækker basispakken ikke jeres strømbehov, så kan du tilkøbe ekstra strøm i tilmel-
dingssystemet under ”Praktisk på standen”. Den ekstra strømpakke indeholder 16 
amp – 220 V og skal tilvælges ved bestilling af AV-løsning eller hvis du medbringer 
apparater, som fx indeholder varme- eller køleelementer).  

Dækker 16 amp ikke behovet? Kontakt Rasmus Kolind Bang på rkb@hjoerring.dk eller 
på tlf. 29 37 89 37, så finder vi en løsning.   

Betaling 
Ved tilmelding af en stand, vil I blive bedt om at oplyse jeres CVR-nummer og/eller 
EAN-nummer. Har I både et CVR-nummer og et EAN-nummer, oplyses begge. Efter 
Naturmødet vil I modtage en elektronisk faktura på det samlede beløb for grundpak-
ke, leje af areal, telte samt inventar. 

Minimumsåbningstider 
Stadepladsarealet skal i videst muligt omfang være åbent for publikum under hele 
Naturmødet. Det vil sige, at jeres stand som minimum skal være åben for besøgende 
indenfor minimumsåbningstiden  

Get in/Get out  
Indlevering til stande i The Village skal i videst muligt omfang foregå udenfor Naturmø-
dets minimumsåbningstider. 

TIP! Husk at medbringe forlængerledning godkendt til udendørsbrug med 3 lede-
re og stik til jord, så I selv kan fordele strømmen på standen.
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Der må køres i området op til en time før åbning og igen en time efter lukning af sta-
depladsen. Ved akut behov for levering koordineres dette med den sikkerhedsan-
svarlige. 

Dato Get in Get out
Torsdag den 11. maj kl. 8.00 - 12.00 kl. 19.00 - 20.00
Fredag den 12. maj kl. 8.00 - 9.00 kl. 19.00 - 20.00
Lørdag den 13. maj kl. 9.00 - 10.00 kl. 16.00 - 18.00

Hold jer på måtten  
Det er vigtigt, at I ikke breder jer ud over det lejede areal af hensyn til brandveje, sik-
kerhed og i forhold til deltagernes mulighed for at komme ind på de forskellige stande. 
Det er muligt at leje et ekstra areal ud over størrelsen på dit telt til fx udendørsakti-
viteter der kræver lidt mere plads. I den forbindelse skal du være opmærksom på 
at placering af ekstraarealet i de fleste tilfælde, vil være ved siden af dit telt og ikke 
foran. Dette af hensyn til publikumsflow samt brandveje.  

Aflevering af stadepladsareal og affaldshåndtering 
Nedtagning af stand må påbegyndes lørdag kl. 16.00 og skal senest være afsluttet 
lørdag kl. 18.00.  

Erfaringen viser, at der genereres en del affald på Naturmødet, og det er vigtigt for 
os at få affaldet samlet ind og sorteret mest muligt. I Hjørring Kommune betragter vi 
affald som en ressource.  

Derfor vil der være opstillet containere til affaldssortering på pladsen. Containerne 
er både for de besøgende, men også for dig som stadeholder. Vi opfordrer til, at du 
overvejer dit valg af materialer, som medbringes til Naturmødet og hvordan de skal 
sorteres, når de skal bortskaffes. 

Vi glæder os til et Naturmøde med mere fokus på ressourcerne i affaldet.
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Tilmelding af aktiviteter på Explore

Under Naturmødet har I mulighed for gratis at arrangere en eller flere aktiviteter på 
platformen Explore. Explore er ikke tilknyttet en scene, men foregår udendørs i og om-
kring Hirtshals. Når I tilmelder en aktivitet, bliver I derfor bedt om at angive, hvor jeres 
aktivitet finder sted. For at gøre det nemt for deltagerne at finde aktiviteten, kan I an-
give placeringen i tilmeldingsmodulet. Så fremgår placeringen i app’en. 

Sådan tilmelder I jer 
Tilmeld jer som aktivitetsaktør på naturmodet.snapp.dk/login  

Det er i tilmeldingsprocessen ikke nødvendigt at udfylde alle felter på én gang, da I 
løbende kan redigere i jeres indhold. I har mulighed for at ændre i beskrivelser, tids-
punkter m.m. for jeres aktiviteter helt frem til Naturmødet er afsluttet. 

Vær opmærksom på, at deadline for aktiviteter på Explore er 28. april 2023. 

Har I spørgsmål, så kontakt Henriette Ingstrup på henriette.ingstrup@hjoerring.dk eller 
tlf. 41223236

Sikkerhed og ansvar

Naturmødet kan aflyse en stand eller aktivitet, hvis Naturmødet ikke finder forholdene 
i orden.  

Som aktør er det dig, der har ansvaret for, at jeres aktiviteter, begivenheder eller de-
batter gennemføres under sikre rammer og forhold. Arrangerer I debatter, koncerter 
eller andre aktiviteter, er det jer, der har det fulde ansvar for at sikre, at arrangemen-
tet gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og at I har de fornødne 
tilladelser. 

Arrangementer med høj lyd (fx koncertaktiviteter) skal godkendes af Naturmødet af 
hensyn til de øvrige aktører og sceneprogrammet.  

Naturmødet har et nattehold, der runderer i The Village mellem kl. 23.00 og 08.00. 
Dette er primært af brandsikkerhedsmæssige årsager og ikke et vagthold. Teamet 
holder selvfølgelig øje med standene, men ansvaret for indholdet og genstande i tel-
tene, påhviler fortsat dig som stadepladsholder. Naturmødet har ikke erstatningspligt 
for bortkomne genstande. 

23

http://naturmodet.snapp.dk/login


TIP! Alle stadepladser skal opstilles og indrettes, så de er klar til syn og brand-
godkendelse senest torsdag den 11. maj kl. 12.00. 

Anvendelse af gas og brandforhold 
Al brug af gas skal godkendes af Naturmødet. Derfor skal du ved tilmelding oplyse, 
om du ønsker at bruge gas. Brug af gas forudsætter, at der foreligger en gasattest på 
apparatet. Gasattesten bliver udstedt af Naturmødet på opstillingsdagen. 

Naturmødet leverer brandslukningsmateriel til de aktører, der skal bruge det i forhold 
til brandgodkendelser. Materiellet skal afleveres igen ved afrejse i samme stand, som 
det blev overleveret. Brandslukningsudstyret og gasattest vil blive faktureret. 

Naturmødet hænger en sikkerhedsinstruks op i alle telte. Det er dit ansvar, at alle til-
knyttet standen har læst denne. 

Der er brandsyn på opstillingsdagen den 11. maj mellem kl. 12.00-13.30. Som stade-
pladsholder skal du sikre, at du på det tidspunkt har dine installationer klar og god-
kendt, og at I har fået læst sikkerhedsinstrukser og placeret brandslukningsmateriel. 

I fald det bliver nødvendigt at evakuere Naturmødet, vil samlingsstedet for aktører 
være i Frivilligcentret på Hotel Hirtshals  

I tilfælde af aflysning  
Ved vejrlig eller udefrakommende forhold såsom pandemi, epidemi m.m., der gør det 
nødvendigt at lukke stande eller scener, aflyse Naturmødet eller ændre væsentligt 
på formen af Naturmødet, kan Naturmødet ikke gøres økonomisk ansvarlig for dette. 
Det betyder, at det ikke er muligt at få refunderet hele eller dele af grundpakken og 
areal-, telt- eller inventarlejen. 

Naturmødet har intet ansvar over for aktører ved aflysning af arrangementet eller 
eventuelle andre ændringer vedrørende arrangementet. Som arrangør hæfter Natur-
mødet ikke for tilbagebetaling af udgifter i forbindelse med en aflysning. 

Naturmødet søger at sikre, at der ikke vil forestå nogle økonomiske tab for vore sam-
arbejdspartnere i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretnings-
mæssigt ansvar herfor. 

Covid-19 hensyn  
Naturmødet afvikles efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra myndighederne. 
Det er aktørernes ansvar at opfylde disse i  

forhold til aktiviteter på egne stande m.m. Naturmødet er ikke økonomisk forpligtet i 
denne sammenhæng.
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Vi glæder os til i fællesskab at skabe den 
allerbedste udgave af Naturmødet sammen 
med jer, vores samarbejdspartnere og 
sponsorer


