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Pressemeddelelse 
 

   Reersø februar 2019 
 
 

 

naturfilm.info -  Ny dansk natur TV platform på nettet  
 
 
 
Det er med stor glæde, vi lancerer den nye gratis webplatform naturfilm.info  
https://naturfilm.info/   På platformen vil der blive udgivet natur programmer af høj kvalitet - 
fortrinsvis om dansk natur. 

Der vil både være korte film om enkelte dyr og planter og længere dokumentarfilm.   
Intentionen er, at vi skal godt rundt i den danske natur og både se på landskaber, flora og fauna på 
land, i vandløbene, i søerne og i havet. På platformen ligger der allerede mange timers spændende 
og inspirerende naturprogrammer og vi arbejder på, at der udgives en ny kortere naturfilm hver 
fredag, som inspiration for seerne til at tage på opdagelse i naturen.  

 

 

 
Baggrund for naturfilm.info 

De danske TV stationer sender mange flotte naturfilm på TV, men de fleste er fra eksotiske steder 
ude i verden. Oftest fortælles der med voldsom dramatik om farlige rovdyr og eksotiske dyr, så de 
fleste af os kender efterhånden bedre naturen på et tropisk koralrev og den afrikanske savannen 
end naturen herhjemme.  
 
Det er ikke godt nok, at vi som borgere har kendskab til den eksotiske flora og fauna ude i verden, 
når vi har så ringe kendskab til den natur, der er lige uden for vores egen dør og i vores eget hav. 
Det skal der laves om på! 
 
Der er derfor et stort behov for, at oplyse om vores danske natur og miljø og de mange værdier og 
oplevelser der gemmer sig her. Det er nemlig først, når vi kender vores egen natur, vi får forståelse 
for den og lyst til at tage vare på den. 
 

https://naturfilm.info/


 

Side 2 af 3 

 

Vi mener, at vores natur i den grad mangler at blive formidlet til bredde målgrupper – og når nu de 
etablerede Tv kanaler igennem mange år har forsømt deres public service forpligtigelser, så gør vi 
noget ved det. Derfor lancerer vi https://naturfilm.info/ 
 
På naturfilm.info vil producerer dansk natur TV der med begejstring og smittende glæde giver 
seeren lyst og inspiration til, selv at gå på opdagelse i dansk natur - både over og under havets 
overflade.  
 

 

Det er vigtigt, at der findes seriøse platforme, der med begejstring oplyser og inspirerer om vores 
natur og fortæller ærligt om miljø tilstanden. For det er først, når vi har viden, at vi påtager os et 
ansvar og kan deltage kvalificeret i natur politiske debatter.  
 
Den bedste måde, at formidle natur på er - ud over at være derude, med film. Film visualiserer og 
giver syn for sagen.  Film tager seeren med på oplevelser og åbner de skjulte døre til hemmelige 
rum og skatte og giver seeren lyst til - selv at gå på opdagelse. Det er ikke for ingenting, at vi som 
filmmagere har sloganet "Don´t tell it - Show it".  

Produktion koster 
Det er naturligvis ikke gratis at producerer naturprogrammer. Det er tidskrævende og kan dermed 
også være omkostningstungt. Vi oplever en stor efterspørgsel efter programmer med dansk 
indhold og satser derfor på, at vi kan finansiere produktion af programmerne, - dels via annoncer 
og dels via frivillige abonnenter der donerer et mindre beløb pr udgivelse.  

 

Alle kan støtte projektet. 
Hvis folk, virksomheder og andre kan lide siden – og ideen om, at der løbende vil blive produceret 
nye gratis naturprogrammer om den danske natur, kan de vælge at støtte vores arbejde.  
 
På https://naturfilm.10er.dk/  kan man lave et abonnement, hvor man donerer et valgfrit beløb, 
hver gang vi udsender en ny film. Vores mål er, at udgive 3 – 4 film / måned på 
https://naturfilm.info/ 

https://naturfilm.info/
https://naturfilm.10er.dk/
https://naturfilm.info/
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og på den tilknyttede Facebook side.   
https://www.facebook.com/Naturfilminfo-1715354405233286/?modal=admin_todo_tour 
 
Det gør en kæmpe forskel for os, så vi kan fortsætte med at producere naturprogrammer, hvor vi 
formidler den danske natur i flot kvalitet. 
– og har man ikke mulighed eller råd til at støtte, så opfordrer vi folk til bare at nyde filmene og 
dele dem, så filmene bliver set vidt og bredt. 
 

Alle film bliver produceret af Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen / Chilbal Film.  
Igennem de sidste 15 år har vi produceret en lang række natur, miljø – og populærvidenskabelige 
programmer fortrinsvis om dansk natur. Nu vælger vi at gå online og producerer film til nettet. 
 
Ønsker I yderlige oplysninger, er I meget velkomne til at kontakte os 

 

Vi håber, du / I tager godt imod vores nye tiltag. 

 
Tak for din / jeres støtte til vores projekt. 

De bedste hilsner  
 
Bent Yde Jørgensen 

 

 

 
 
Chilbal Film er et prisvindende selskab, bestående af Pernille Semler & Bent Yde Jørgensen. Vi har 
bl.a. produceret film & billeder for DR, DR2, TV2, National Geographic, DK4, STV, KNR m. fl.  
I kan se eksempler på vores film på www.chilbal.dk og på naturfilm.info 

 

 

Pressebilleder: 
De vedhæftede billeder til denne pressemeddelelse kan downloades i høj opløsning til tryk via 
dropbox.com her  Bemærk husk venligst kun at kopiere billederne tak :-) 

https://www.dropbox.com/sh/8qgvype5c59pvyn/AABs600N7ugHodDdTAeMjwV2a?dl=0 
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