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”Børn ved ikke, 
naturen ligger der, 
medmindre vi voksne 
viser dem, hvad 
naturen kan bruges til”

iNterview



Naturen er en sanseoplevelse. 
Den skal smages, føles, høres 
og duftes. Naturen er nemlig 
til for at benyttes, men den 
skal samtidig beskyttes. Det 
kræver, at man kommer ud 
i den, og det skal allerhelst 
ske fra barnsben. Det 
siger kronprins Frederik, 
der har sat en regnfuld 
eftermiddag af til at fortælle 
medlemmerne i Danmarks 
Naturfredningsforening om 
sit forhold til naturen.

Børn og 
natur hører 
sammen

ord Tine gjerløv 
Foto TerrTorium
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inTerview | kronprins Frederik

Kronprins Frederiks Grønne Bog
Da Frederik André Henrik Christian blev født den 26. maj 1968, fik 
Danmark en fremtidig konge, mens naturen trak et es. 
Næsten dagligt bruger kronprinsen naturen som drivkraft og in-
spirationskilde. Hver sommer står den således på dragesejlads på 
båden Nanoq og havsejladser med kongeskibet Dannebrog. Som 
uddannet frømand ved kronprinsen også, hvordan naturen under 
havoverfladen ser ud. Interessen for naturen fik i 2006 kronprinsen 
ud på den store Galathea 3 ekspedition med videnskabelige togter 
over det meste af verden.  
En anden af kronprins Frederiks store ekspeditioner i naturen var 
med SIRIUS i 2000, der var en fire måneder og næsten 2800 km 
lang tur med slædehunde i Nordgrønland. Men kronprinsen er 
også kender af den danske natur, hvad enten det er de store stille 
vidder i Thy, klithederne i nord, marsken i syd eller skovene på 
Sjælland. Naturen i Danmark nydes ofte med et gevær over skul-
deren, hvis ikke den tages ind på lange løbeture, på hæsblæsende 
rideture eller på en strabadserende mountainbike maraton.
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samler endda svampe, som kun de 
færreste kender. Hans viden og 
åbenlyse glæde ved naturen har 
han givet videre til mig,” siger 
kronprins Frederik, der på mange 
måder ser naturen gennem jæge-
rens øjne:

“Alle sanser kommer i brug, når 
jeg færdes i naturen og jeg finder 
stor glæde ved selv at samle mad, 
nedlægge et stykke vildt og efter-
følgende tilberede det. Det smager 
af noget samtidig med, at man har 
haft glæden ved timerne i natu-
ren,” siger kronprinsen.

Glæden ved jagt kan med lethed 
spores langt tilbage i kongeræk-
ken. Akkurat som kronprins Fre-
derik fik blandt andre kong Fred-
rik II i 1500-tallet sit stærke behov 
for fysisk udfoldelse opfyldt gen-
nem blandt andet jagt, mens pas-
sionen for samme sport blev Chri-
stian V’s død, da han blev skadet 
af en kæmpende hjort i 1698.   

 
Spaghetti Bolognese 
eller and med morkler
Naturen har ændret sig radikalt, 
siden kongerne red på jagt i de 
store nordsjællandske skove, men 
den royale passion for jagt består. 
Kronprins Frederik er nu i fuld 
gang med at videreføre sin liden-
skab til foreløbigt prins Christian.

“Mine børn vil som mange an-
dre børn hellere have spaghetti 
bolognese, men jeg insisterer på, 
at de skal lære, hvor maden kom-
mer fra og ikke mindst glæden 
ved mad, der smager af natur. Det 
kræver, at de kommer ud. Specielt 
prins Christian har da også en 
gryende forståelse af, hvad natu-
ren kan give af store oplevelser 
og hvor godt, den smager. Han 
er begyndt at kunne se forskel på 
hjortene og dådyrene, og han har 
været med til at skyde en and, som 
vi selv plukkede og stegte. Den 
smagte himmelsk,” fortæller kron-
prinsen, der lige får fremhævet en 
af livretterne: and med selvfundne 
morkler og kantareller.

Naturen skal altså nydes uind-
pakket for at opnå maksimalt ud-
bytte. Det gælder også, når kron-
prins Frederik bruger naturen 
som fitnessrum. Han har således 
for længst smidt sin walkman.

eg er jo stort set vokset op her og 
bor her også stadig. Jeg kommer i 
parken næsten hver dag, og ken-
der den indgående og ser, hvordan 
naturen ændrer sig med årstider-
ne. Her er så meget liv – faktisk 
er her et endnu rigere dyreliv, end 
da jeg var barn,” siger kronprin-
sen. Den glæde insisterer han på 
at dele med sine børn, prins Chri-
stian og prinsesse Isabella.

“Det er min pligt! Børn ved jo 
ikke, at naturen ligger der, med-
mindre vi voksne tager dem væk 
fra tegnefilm og spil og viser dem, 
hvad naturen kan bruges til. Det 
er umagen værd. Selv får jeg  for-
nøjelsen af at genopdage det hele 
på ny, fordi jeg pludselig oplever 
det hele igen gennem mine børns 
øjne. Deres spontane begejstring 
smitter i den grad af på mig, og 
i naturen opnår vi et helt specielt 
fællesskab. Jeg får dem til at lug-
te, lytte og smage på naturen, og 
jeg synes, det er helt fantastisk at 
se glæden i deres ansigter, når de 
holder en bille eller ser en hjort. 
Det giver mig en stor glæde,” si-
ger kronprinsen, der gentagne 
gange understreger betydningen 
af, at forældre tager deres børn 
med ud, hvad enten det er i den 
nærliggende park, skov eller læn-
gere ud i den større natur.

 
Naturen som gave fra far til søn
Selv har han fået naturen ind fra 
barnsben af sin far, prins Henrik.

“Det var ubetinget min far, der 
fik mig ud i naturen og lærte 
mig om glæderne ved den. Hans 
indflydelse har været meget stor, 
fordi han har så indgående en 
viden om naturen – en viden han 
vel at mærke meget gerne delte 
med mig. Han har blandt andet et 
stort kendskab til svampe, og der 
findes ingen anden, der uden ner-
vøs tøven kan få mig til at smage 
sjældne svampe som ham, og han 
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det er som om, at vi  
er blevet fremmedgjorte over 
for, hvad naturen kan give af 
oplevelser og fødevarer. det 
kan blandt andet ses af, at 

nogen kan finde på at smide 
affald i naturen. det bliver 
jeg virkeligt ked af, for det 

ødelægger oplevelsen for alle

inTerview | kronprins Frederik

CinnoberbladeT slørhaT. er eftertragtet 
fordi den kan farve uldgarn lysende cinnoberrødt.
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tror jeg, at nationalparkerne vil 
blive og derved bidrage til, at flere 
danskere opdager naturen,” siger 
kronprinsen. Han er ikke spor 
overrasket over resultatet af Dan-
marks Naturfredningsforenings 
undersøgelse, der viser, at børn i 
dag kun kommer halvt så meget i 
naturen, som deres bedsteforældre 
gjorde.,

“Det er som om, at vi er blevet 
fremmedgjorte over for, hvad na-
turen kan give af oplevelser og fø-
devarer. Det kan blandt andet ses 
af, at nogen kan finde på at smide 
affald i naturen. Det bliver jeg 
virkelig ked af, for det ødelægger 
oplevelsen for alle og skader natu-
ren. Her senest fandt jeg en brugt 
ble, og det kan jo undre al den 
stund, at der er opsat affaldsspan-
de for netop at gøre det let at kom-
me af med skraldet. Det vidner om 
en total mangel på forståelse for 
naturen,” siger kronprinsen.  

 
Beskyttelse og benyttelse 
giver god natur
Det danske kongehus har gennem 
alle tider været nysgerrigt på na-
turen. Den første fredning af et 
stykke dansk natur skete således 
på foranledning af den naturvi-

ker frem for andet. Løvskoven har 
sine dufte ligesom nåleskoven, 
mens lyset i det nordlige Jylland 
giver helt andre sanseindtryk. Jeg 
forholder mig altid konkret til den 
lokale natur, jeg befinder mig i,” 
siger kronprinsen. Modsat sin en-
gelske kollega, kronprins Charles, 
der er en meget markant fortaler 
for økologi og bæredygtighed, 
bevæger kronprins Frederik sig 
ikke ind på naturpolitik. Men han 
understreger, at han ser de nye 
nationalparker som en berigelse:

“Jeg tror, at parkerne kan være 
med til at vække folks interesse 
for naturen. Det er som om, at vi 
som flokdyr trækkes mod de sam-
me steder. Så selvom naturen i dag 
mange steder ligger halvøde hen 
og bare venter på at blive oplevet, 
så er det nok sådan, at der skal 
være mere klare samlingspunk-
ter for at trække folk af huse. Det 

“Når jeg dyrker sport i naturen, 
skal det ske med vidtåbne sanser, 
og her har jeg oplevet, at musik-
ken i stedet døver dem. Når man 
trækkes af sted af naturen selv, 
så præsterer man bedre,” synes 
kronprinsen, der ligesom kron-
prinsesse Mary også bruger par-
ken omkring Fredensborg Slot til 
at løbe i.

 
Frøer og prins i en kongelig park
Det er tydeligt, at han kender hver 
en krog af den 120 ha. store park, 
og at han nøje følger livet i den på 
alle årstider. Han gør opmærksom 
på koret af frøer, diskuterer antal-
let af observeret vildt med en ansat 
og forklarer om et stadig tidligere 
løvspring. Men kendskabet til na-
turen strækker sig langt ud over 
parkens grænser.

“Jeg kan ikke sige, at der er et 
stykke dansk natur, jeg foretræk-

Kronprins Frederik er i sit es 
i naturen. Han håber, at flere 
danske børnefamilier vil tage 
sig tid til at bruge naturen, for 
kun hvis de kender den, kan 
de hjælpe med at beskytte 
den, mens man samtidig får 
rige oplevelser i naturen.
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denskabeligt interesserede Kong 
Christian d. 8 i 1844, hvor Gam-
melmosen i Vangede blev fredet. 
Det skete dog ikke af hensyn til 
naturen, men fordi kongen ville 
undersøge udviklingen af den 
dengang så vigtige tørv. På sam-
me måde er kronprins Frederik 
her 166 år senere stadig mere op-
taget af naturen:

 “Jeg har altid nydt naturen, 
men er de senere år også begyndt 
at læse op på den mere videnska-
belige del af sagen. Det gør jeg 
af interesse, fordi vi har set, hvor 
kraftigt vi er i stand til at påvirke 
den, men også fordi vi alle har et 
ansvar for at løse udfordringerne 
for natur og miljø. Der skal være 
balance, og det er der kun, hvis vi 
er i stand til at beskytte naturen 
samtidig med, at vi benytter den,” 
siger kronprinsen, der har en op-
fordring til alle forældre:

“Jeg ved godt, at tiden i mange 
børnefamilier er knap. Men alli-
gevel: Få børnene med ud. Det er 
godt for både naturen, for børnene 
og for en selv!”  

inTerview | kronprins Frederik

det smager af noget, 
og det gør det, fordi 
det har fået tid til at 
leve vildt i naturen. 
det kan smages og 

det smager anderledes 
end det færdig-

pakkede, vi køber i 
supermarkedet.

naTurens dag hør kronhjorTen brøle, Find svampe, spis Tang, 
se en ugle, byg en hule eller Fang en havørred. 
deT er bare nogle aF de oplevelser, i kan Få på 
naTurens dag søndag den 12. sepTember. 
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Tag børnene med – de bliver både gladere, klogere 
og sundere, når de er ude i naturen. Børn skal møde 
spændende dyr, fare vild, spise naturen, blive beskid-
te, skrammede, forblæste og trætte og opleve natu-
rens luner og undere med alle sanser.

Find naturoplevelser på www.naturensdag.dk

Fotokonkurrence 
Deltag i en konkurrence om at tage det bedste foto af børn i 
den danske natur. Konkurrencen udbydes i samarbejde med 
Morgenavisen Jyllands-Posten, og vinderen får et rejsegave-
kort på 10.000 kr. til en af MarcoPolos naturrejser. 

Læs mere på www.naturensdag.dk 

Naturens Dag bliver arrangeret af Danmarks Naturfredn-
ingsforening og Friluftsrådet. Ud over at åbne naturen i 

børnehøjde den 12. 
september åbner de to 
organisationer naturen 
for børn i selskab med 
deres skoler og institu-
tioner fra den 6. til 10. 
september. 

- find din indre eventyrer

Til: 

Gavekort nr.: 

Ordrekort nr.:  

Underskrift

Beløb: 

Dato:

GAVEKORT

kr.10.000,-

Gavekortet kan benyttes i forbindelse med køb af et 
rejsearrangement og kan ikke overdrages eller ombyttes til 
kontanter. Kun originaldokumentet kan indløses, kopi af 
kortet har ingen værdi. Gavekortet er gyldigt i fem år.

København · Strandboulevarden 122, 2 · 2100 København Ø · Tlf. 70 12 03 03  ·  

Århus  ·  Søren Frichs Vej 34A  ·  8230 Åbyhøj  ·  Tlf. 70 12 03 03

ferie@marcopolo.dk  ·  www.marcopolo.dk

Vinderen af DN’s 
fotokonkurrence 

til en NATURREJSE med MarcoPolo

vindet rejsegavekort til en værdi af 10.000,-
OBS: Sidste frist for at indsende fotos til konkurrencen er den 6. september kl. 09


