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Svendborg 4. juni 2019 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 
Fynsk naturattraktion oplever stigning i besøgstallet på 100 %. 
 

Det fynske naturhistoriske museum Naturama ramte 3. juni den magiske fordobling i forhold til samme 

periode sidste år, da gæst nummer 33.733 løste billet til attraktionen.  

 

Begivenhederne har da også stået i kø for den sydfynske attraktion, der allerede fra sæsonåbning oplevede 

kødannelser ved åbningen af særudstillingen Dinosaurfamilier. 3. maj åbnede endnu en særudstilling 

”Naturens Juveler”, der præsenterer smykkekunstneres fortolkning af naturen. 

 

Direktør Mette Thybo siger: ”Vi tror på, at vi hele tiden kan udvikle vores fortælling om naturen. Og naturen er 

jo en uudtømmelig kilde til historier der skal fortælles. Vores permanente udstilling er grundlaget på 

Naturama. Men særudstillingerne giver os friheden til konstant fornyelse”. 

 

Naturama har allerede nye særudstillinger i produktion til det kommende år. Særudstillingen ”Fisk Helt Tæt 

På” viser fotos af danske fisk i en detaljegrad, som er hidtil uset. Fiskene vises i forstørrelser så de 

”eksploderer” i former og farver, som man ikke troede mulige. Også en udstilling om invasive arter i Danmark 

er under produktion. Begge særudstillinger skabes i samarbejde med Fjord&Bælt i Kerteminde.  

 

Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld siger: ”Fordoblingen af besøgstallet indeholder udelukkende 

de gæster på attraktionen, som indløser billet til selve museet. Medtages undervisning på bla. skoler og 

foredrag, når tallet op på hele 49.196 per 3. juni 2019. Også dette tal har forlængst passeret en fordobling 

fra samme tid året før”. 

 

Succesen for Naturama betyder ændringer i museets sæsonplan. Naturama holder fremover åbent helt til 

årsskiftet. Det sker dels for at styrke undervisningsindsatser for børnehaver og skoler og fordi museet øger 

sine juleaktiviteter for børn og unge i december måned. 

 
For yderligere information: 
Direktør Mette Thybo, telefon 2488 6245 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 
 
	


