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Naturama påbegynder stort magasinbyggeri 
 
 
 

Svendborg’s borgmester Bo Hansen gik et spadestik dybere for bevarelse af fynsk naturarv, da han,  sammen med 
Naturama’s bestyrelsesformand, markerede starten på Naturama’s nye byggeri. Det nye byggeri skal rumme moderne 
magasiner, som vil rumme bevaringsværdig fauna, primært fra det fynske område.  
 
Når byggeriet står færdigt, kan Naturama tilbyde helt nye faciliteter til opbevaring af de vigtige genstande, som sikrer 
dokumentationen af fauna i Syddanmark. I modsætning til andre, mere lukkede magasiner, vil Naturama’s magasiner 
kunne tilbyde særrundvisninger blandt de mange genstande og der bliver indrettet særlige undervisningsfacilliteter, 
som kan anvendes af skolerne. I overgangen mellem det nye byggeri og det nuværende Naturama indrettes et udvidet 
caféområde, hvor gæster og studerende kan nyde forfriskninger, hygge med familien eller arbejde med studierne. 
 
Svendborgs borgmester Bo Hansen siger: ”De 0-17 årige har i forvejen gratis adgang til Naturama. Og med nye 
undervisnings faciliteter, der bygges i sammenhæng med magasinerne får kommunens børn og unge nye attraktive 
læringsfaciliteter”. 
 
Mette Thybo siger: ”Museerne i Danmark har en forpligtelse overfor Slots-og Kulturstyrelsen til, at opbevare genstande 
forsvarligt. Men efterhånden som vigtige genstande strømmer til bliver behovet for magasinplads større. Nu får vi 
mulighed for at overholde vores forpligtelser og samtidig forbedre vores muligheder for formidling. Derfor glæder vi os 
enormt til at kan åbne magasinerne i foråret 2021. 
 
 
 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder, tlf. 4016 1450 
 

 
Om Naturama 
Naturama er et statsanerkendt naturhistorisk museum. Museet er centralt beliggende i Svendborg og rummer en 3 etagers natur-iscenesat, 
moderne udstilling af udstoppede, konserverede og levende dyr med vægt på nordiske arter. Museets mission er at inspirere til bevarelse af 
naturen gennem oplevelse, fascination og forståelse. Museets guider har særligt fokus på den direkte formidling om naturen til museets 
besøgende. Naturama benyttes af et større antal skolebørn, der har gratis adgang til museet. 


