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VELKOMMEN
2020 blev året, hvor vi flyttede
ud på de tværmedielle platforme
med en stor digital tilstedeværelse. 2020 blev også året, hvor vi
omvendt gik analogt for alvor, da
danskerne trak i vandrestøvlerne
og kom ud i naturen på Molslaboratoriets arealer i nye publikumsrekorder.
Museets formidlingsaktiviteter
lå i høj grad uden for museet:
lsær projektet 99 arter at se før
du bliver voksen - som Nordeafonden har støttet med 4,2 mio.
kr. - har været yderst velegnet til at
nå børn og unge, både i skole-

sammenhæng og på internettet.
Derudover har museets medarbejdere formidlet natur og naturvidenskab igennem populære
naturprogrammer i tv, massiv
formidling på landets skoler og
gymnasier, samt formidlende
vandreture med borgere m.m.
Coronakrisen satte fra primo
marts 2020 et eftertrykkeligt præg
på museets arbejdsvilkår, interaktion med publikum og samarbejdspartnere samt ikke mindst
museets økonomi. Stort set intet
forblev uberørt af pandemien.
2020 blev også året, hvor vi fik

færdiggjort rapporten for forundersøgelsen i forhold til et Nature
& Science Museum Aarhus på Aarhus Ø. I september 2020 bevilgede Aarhus Kommune 50 mio. kr. til
Nature & Science Museum Aarhus
i sin investeringsplan 2024-2033 hvormed et overordentlig vigtigt
signal blev sendt tilsåvel byen
som omverdenen.
2020 blev årets væsentligste
formidlingsaktiviteter særudstillingen med multikunstneren
Shane Brox om FN's Verdensmål,
udstillingsdelen af projektet 99
arter at se før du bliver voksen og

udstillingen Fugleperspektiver,
primært med værker af konservator og kunstner Erling Mørch.
Videnskabeligt nåede Naturhistorisk Museum igen flotte resultater.
lnden for forskning af ulve er museet sammen med konsortiepartneren Aarhus Universitet førende
på området, og trods en relativt
lille stab er det lykkedes at hente
eksterne bidrag til at gennemføre
en lang række videnskabelige
projekter.
Tak for vores gæsters opbakning
i et usædvanligt år – både på
museet og ude i naturen. Og tak
til alle for tilliden til Naturhistorisk
Museums arbejde og fremdrift.
Med venlig hilsen

Bo Skaarup
Museumsdirektør

Hans Skou
Bestyrelsesformand
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NATURE & SCIENCE MUSEUM AARHUS
Naturhistorisk Museum har siden
2016 arbejdet målrettet på at
ændre museets rammer radikalt
– såvel de fysiske rammer som
det indhold, der kan tænkes ind i
ændrede bygninger.

dige forundersøgelse til Salling
Fondene og Aarhus Kommune –
tillige med et mulighedsstudium
over potentialet i at indrette Nature & Science Museum Aarhus i
en eksisterende bygning.

Vi ønsker med andre ord at
udvide Aarhus’ i forvejen
markante internationale profil
på museumsområdet ved at
udvikle byens fjerde store og
internationalt attraktive
museum.

De to rapporter konkluderer
henholdsvis,

I 2018 anbefalede Cowi i en
analyse af mulige lokationer, at
museet skulle arbejde videre
med mulighederne for at realisere et nyt museum på en lokalitet
på Aarhus Ø.
Takket være en generøs donation
fra Købmand Herman Sallings
Fond på 3 mio. kr. påbegyndte
Naturhistorisk Museum i 2018
en forundersøgelse af nærmere
muligheder og vilkår for den nye
attraktion, der ved den lejlighed
fik arbejdstitlen Nature & Science
Museum Aarhus.
I sommeren 2020 kunne Naturhistorisk Museum aflevere den fær4

• at Nature & Science Museum
Aarhus med en placering på
Indre Aarhus Ø vil bidrage
markant til kulturlivet og
branding af Aarhus, samt at
et Nature & Science Museum
Aarhus ifølge MOE’s indledende markedsanalyse kan
bidrage med 100.000 ekstra
gæstedage i Aarhus og en
forøgelse af turismeindtægterne på 160 mio. kr. om året.
• og at de godt 17.700 m², der
som minimum skal bruges til
et nyt museum, kan indrettes i en eksisterende bygning
– samtidig med, at der er en
række opmærksomhedspunkter, som skal undersøges nøje.
På baggrund af blandt andet de
to rapporter vedtog forligspartierne bag Aarhus Kommunes

investeringsplan 2024-2033 i
september 2020 at bevilge 50
mio. til Nature & Science
Museum Aarhus.
I december 2020 blev der afholdt
en workshop til trykprøvning af
forundersøgelsesrapporten og
mulighedsstudiet med deltagelse af eksterne eksperter og
embedsmænd fra Aarhus Kommune. Tryktesten pegede på de
mange muligheder, udfordringer
og afgørende forhold, der skal
undersøges
– herunder ejerforhold, økonomi, tekniske aspekter, indhold, flow, publikumsoplevelser samt ikke mindst facadens
fremtoning og betydning i
bybilledet.

"Vi ønsker med andre
ord at udvide Aarhus’
i forvejen markante
internationale profil på
museumsområdet ved
at udvikle byens fjerde
store og internationalt
attraktive museum"
Kilde: Forundersøgelserapport.
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SHANES VERDEN – VORES VERDEN – DIN VERDEN
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Vores Verden har været i løbende
udvikling igennem 2020. En tur
igennem ”Vores Verden” er en tur
igennem skoven, den forurenede
by overfor den grønne by, den
livgivende sol, de arktiske egne
og tilbage gennem skoven, alt
imens de 17 verdensmål præsenteres med hver deres tableau.
Børn og deres voksne har været
inviteret med ind til at bygge på
udstillingen, både i vinterferien
hvor solen summede af glade
gæster og i en række kreative
workshops med Shane Brox som
vært.

kreative derhjemme. Det ville vi
gerne have haft under
forårets nedlukning."

Rækken af workshops startede i
januar og februar med stor
tilslutning og højt humør. Der
blev bygget fisk til havet, insekter
til skoven, elbiler til den grønne
by og pingviner til Antarktis.
Desværre ramte Corona, så i
marts og vi valgte at udskyde
den sidste workshop til september, i håbet om at kunne gennemføre. Det lykkedes!
Underlagt Coronarestriktioner,
med afstand, afspritning og
masker blev der endnu engang
bygget på livet løs. Som en
forælder sagde: "Hvor har vi fået
meget inspiration til at være

Det har været en udfordrende
proces at fastholde idéen om en
medskabende udstilling i et år
hvor Coronarestriktionerne har
haft så stor en betydning.
Vi har oplevet en enorm forståelse fra vores gæster og en lyst
til at skabe og være kreative derhjemme, når nu restriktionerne
gjorde det svært på museet.

Vores vision om at skabe et
kreativt rum for børn og deres
voksne blev en realitet. Der er
blevet klippet, limet og tænkt
kreativt. Flere børn og deres
voksne fik inspiration og lyst til at
bygge videre hjemme hos dem
selv. Der er blevet åbnet øjne for
at en kreativ tilgang ikke behøver
en hel masse fine materialer. Man
kommer langt med genbrug og
hvad der nu ligger i skabene.

Vores håb om at skabe en
udstilling, der på en kreativ og
optimistisk måde belyser
verdensmålene, er ikke blevet
mindre relevant set i lyset af
Corona-pandemien. Vi har været

med til at skabe nysgerrighed,
interesse, dialog og handlelyst
omkring målene, så børn og
voksne kan tage kloge og bevidste verdensmålsvalg i hverdagen.
Vores Verden er desuden flittigt
besøgt af skoler, som arbejder
med FN’s Verdensmål både i
enkelte fag og i temauger, hvilket
også sætter sit præg på skoletjenesten, som har tilbudt undervisningsforløb relateret til emnet.
Restriktionerne har selvfølgelig
haft en påvirkning af aktiviteterne, men til trods for dette har
der stadig, været 35 oplæg om
FN´s Verdensmål, hvilket betyder
at det er vores mest efterspurgte
oplæg i 2020.

"Vores vision om at
skabe et kreativt rum
for børn og deres voksne
blev en realitet.
Der er blevet klippet,
limet og tænkt kreativt"
Shane Brox, Vores Verden
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FONDENES BETYDNING
Et statsanerkendt naturhistorisk
museum kan ikke løfte sine
opgaver alene for egne midler.
Derfor er stærke samarbejdspartnere og fondenes opbakning af
allerstørste betydning.

Af større bevillinger fra 2018
og 2019, som har været aktive i
2020, kan nævnes:

Af større nye bevillinger
i 2020 kan nævnes:
Museets 100-års jubilæumsudstilling ”Hvad er det værd?”
er støttet af Augustinus Fonden,
Per og Lise Aarsleffs Fond,
C.A.C. Fonden og
Knud Højgaards Fond,
i alt 975.000 kr.

”99 arter at se før du bliver
voksen”, støttet af Nordeafonden.

Udstillingen ”Dansker med Ulve”
er støttet af A.P. Møller Fonden,
Region Midtjylland,
15. Juni Fonden,
Beckett-Fonden og
Toyota-Fonden,
i alt 3.900.000 kr.

”Molerområdets fossile insekter”,
støttet af 15. Juni Fonden,
Augustinus Fonden samt
Kulturministeriet,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Formidlingsprojektet ”Sejens”
er støttet af Novo Nordisk
Fonden med 5.103.000 kr.
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”Forundersøgelse til nyt museum”,
støttet af Salling Fondene.

”Vores verden”, støttet af
NOJ Fonden, Spar Nord Fonden,
Brødrene Hartmanns Fond og
Børnekulturhuset, Aarhus
Kommune.

Tak til
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15. Juni Fonden
A.P. Møller Fonden
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Bevica Fonden
C.A.C. Fonden
De Grønne Foreninger
Knud Højgaards Fond
Kulturministeriet,
Slots- og Kulturstyrelsen
Lemvigh-Müller Fonden
Novo Nordisk Fonden
Per og Lise Aarsleffs Fond
Region Midtjylland
Støtteforeningen FHH
Toyota-Fonden
Vanførefonden
Aarhuus Stiftstidendes Fond

SAMMENHÆNGSKRAFT & FÆLLESSKAB
2020 er på alle måder et år, der er
anderledes end forventet. Det er
et år, hvor fællesskaber kommer
under pres. Et år, hvor de ting,
som vi prioriterer, og også er
stolte af i vores identitet, kommer under pres. F.eks. betydningen af demokrati, fællesskaber,
heraf også sociale fællesskaber,
betydningen af det at deltage
i, og at være en deltagende
borger. Corona viser presset
tydeligt – det gælder også for os,
et museum.
Museet bliver i 2020 udfordret
på fællesskaberne, når vi må
undvære og længes efter vores
gæster, vores aktiviteter, der
fylder museet med liv – hverdagens gæster. Der opstår
en snigende fornemmelse af
isolation. Vi afskæres fra at se den
forskel og den oplevelse det er,
at gøre en forskel for gæster og
fællesskabet. Fællesskaber for os,
samfund, museum og individ …
Vigtighed og betydning af
vores bidrag til værdi igennem
de aktiviteter og oplevelser, vi
skaber – de partnerskaber og
samarbejder, det kan knytte an
til. Det er det, vores museum er
til for. Vi er til for samfundet og

derfor kræver corona-situationens pres, også på museet, en
særlig opmærksom på at holde
fast på fællesskaber, også når det
er svært.

Ved at dyrke partnerskaber og
samarbejder, løfter vi os fra at
være et aarhusiansk museum, til
at være et museum i Aarhus for
alle i Danmark.

Her er samarbejdet med f.eks.
hovedaktører, som Aarhus Kommune, samarbejdet med Aarhus
Universitet, samarbejdet med
Erhverv Aarhus, samarbejdet
med VisitAarhus, samarbejdet
med medier, samarbejdet
med organisationer som ODM,
samarbejdet med Slots- og
Kulturstyrelsen, og samarbejdet
med myndigheder og fonde,
afgørende og væsentlige for at
fastholde, udbygge og styrke
vores fælles bånd.

Naturhistorisk Museum er et
museum, som er noget i kraft af
sin omverden og den sammenhæng og fællesskab det indgår i
med fokus på samspillet mellem
menneske og natur.
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99 ARTER AT SE, FØR DU BLIVER VOKSEN
Gennem de sidste to år har
museet og Danmarks Naturfredningsforening arbejdet med
formidlingskonceptet 99 arter
at se, før du bliver voksen. Vi har
lavet plakater, sanghæfter, 99
videoer og meget andet.
Den helt store satsning i
projektet i 2020 var på klassisk
museumsmanér at bygge en
udstilling, der formidler alle 99
arter fordelt rundt på hele
museet. På samme tid en
tydelig, markant udstilling og en
skjult skattejagt, hvor museets
gæster kan gå på jagt efter de
99 arter i museets eksisterende
udstillinger.
En udstilling, der skulle trække
mange folk til museet igen og
igen og give gæsterne endnu en
oplevelse med de 99 arter.
Men hvad gør man så, når
landet lukker ned og Statsministeren beordrer alle museer at
lukke for gæster?
Hvordan løfter man
formidlingen af alle de gode
historier ud af udstillingsrummet og hjem i folks stuer
eller ud i naturen?
10

Vi kiggede ned i kassen med
materialer og ideer, vi har udviklet i løbet af projektets første år
og fandt både et sanghæfte, en
artsjagt og 99 fine små videoer.
Oplagt til en tre måneder lang
kampagne på Facebook. Fra
d. 17. marts, knap en uge efter
nedlukningen, var vi i gang
med den store nedtælling til
Skt. Hans. 99 dage, 99 arter, 99
videoer, der blev delt på projektets Facebook-side.

end 400 deltagere og der blev
fundet imponerende 93 ud
af 99 mulige arter. Og sikkert
mange flere, som ikke var en del
af denne konkurrence. Udover
en fantastisk flot præstation af
mange deltagere dokumenterede bioblitzen også,
at en art som hovedlus har
det virkelig svært med social
afstand. Der blev ikke registreret
en eneste hovedlus i løbet af
konkurrencens fire dage.

Sanghæftet, der også fungerer
som afkrydsningshæfte, blev
lagt til gratis download på
hjemmesiden og til bestilling
via museets webshop. Så var
folk derhjemme klar til den store
artsjagt i forårets ferier.

Coronanedlukningen i foråret
var ikke sjov, men den tvang
os til at tænke os om, reagere
hurtigt og på meget kort tid
lave hele vores plan for foråret
om. Det lykkedes over al
forventning.

En af de ferier er Kristi Himmelfartsferien, der i 2020 faldt i slutning af maj, lige op til museets
genåbning d. 25. maj. I slutningen af maj, er mange af de 99
arter vågnet fra vintersøvnen
eller kommet hjem fra
vinterferien mod syd, så vi
sendte danskerne ud på den
store Kristi Himmelfartsbioblitz.
Der blevet registreret næsten
4000 observationer af mere

Vi fik spredt budskabet om alle
de fantastiske fortællinger, der
gemmer sig i vores fælles natur
og vi fik sendt danskerne derud
på jagt efter nogle af de arter, vi
deler vores land med.
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SAMLINGER – SPECIFY
Overalt i naturen myldrer det med
liv: Planter, svampe, bakterier,
fisk, fugle, frøer, insekter og alting
midt imellem. Alt dette liv kalder
vi for biodiversitet. Desværre forsvinder denne biodiversitet i dag i
et tempo, der kan sidestilles med
dengang dinosaurerne uddøde
for 65 mio. år siden. Biodiversiteten er af stor betydning for samfundet i dag, da vi er afhængige
af at økosystemerne fungerer for
at rense vores vand og luft, give
føde samt bestøve vilde planter
og afgrøder.
Alt hvad vi arbejder med på Naturhistorisk Museum handler om
denne biodiversitet: Beskrivelse af
nye arter og deres evolution samt
arternes indbyrdes samspil og deres påvirkning på det omgivende
samfund. Udgangspunktet for al
vores forskning i biodiversitet er
de indsamlede og omhyggeligt
konserverede dyr, der opbevares
i museets samlinger. Det er en
af museets fornemste opgaver
fortsat at indsamle præparater til
samlingerne og sikre varetagelsen af disse, så de også kan indgå
i fremtidige forsknings-og formidlingsprojekter. I alt opbevarer
Naturhistorisk Museum mellem
12

3 og 4 millioner præparater i
samlingerne. Da samlingerne er
indsamlet igennem mere end
100 år, er informationen for en
stor del af præparaterne stadig
kun registreret som håndskrevne
etiketter fastgjort ved hvert eneste individ. For at samlingerne i
større stil kan indgå i nationale
og internationale forskningsprojekter, er det i dag et krav at
informationerne om de enkelte
præparater er digitalt tilgængelige.
I 2020 har museet iværksat to
nye projekter i samlingerne med
midler bevilliget af Slots-og
Kulturstyrelsen. Gennem det
ene projekt er data for mere
end 22.000 danske fugle og
pattedyr blevet digitaliseret og
migreret til det fælles samlingsdatabasesystem Specify. Dette
system benyttes til kuratering
af data for præparater i samlingerne hos samtlige otte danske
naturhistoriske museer og på
verdensplan hos mere end 450
samlinger i 38 lande. Fra Specify
eksporteres data til biodiversitets
dataportaler, hvorfra der er fri
adgang for forskere og formidlere fra hele verden. Gennem

dette projekt, har museet sikret
at data for museets samlinger nu
er tilgængeligt for nationale og
internationale forskningsprojekter, studerende, undervisere og
andre med interesse for naturen.
Med et andet projekt har vi
gennemført en fuldstændig
gennemgang af alle museets
samlinger for identifikation og
frasortering af materiale, der
falder udenfor museets ansvars-
og arbejdsområde.
Dette materiale er overdraget til
andre naturhistoriske museer,
hvor det bedre kan indgå i forskningen, eller til formidlingsbrug
på Naturhistorisk Museum.
Med dette projekt har museet
skærpet sin profil for samlingsområdet for bedre at opfylde
forpligtelserne indenfor vores
ansvarsområde.
2020 var også året, hvor museet
påbegyndte opførelsen af et
nyt magasinrum til sikker opbevaring af dele af samlingerne.
Der indrettes ca. 200m2 magasin
med moderne klimastyring.
Magasinet forventes at kunne
tages i brug i 2021.
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AKTUELLE FORSKNINGSPROJEKTER
Svirrefluer
I 2020 publicerede vi i samarbejde
med Statens Naturhistoriske
Museum og Aarhus Universitet en
undersøgelse af ændringer i flyvetiden hos 37 arter af svirrefluer.
Vi fandt, at 32 arter observeres
tidligere i dag end før i tiden. Den
gennemsnitlige forskydning bare
siden år 2000 er 11,2 dage. Denne
forskydning er tydeligt korreleret
med temperaturen, hvor den
årlige gennemsnitstemperatur
i Danmark er steget med godt
1 ⁰C siden 1900. Resultaterne
viser dermed ikke kun tydelige
effekter af klimaændringer, men
understreger også vigtigheden
af omfattende naturhistoriske
samlinger.
Guldsmede
Museets projekt, der undersøger
DNA-variation hos danske guldsmede og vandnymfer i en europæisk sammenhang, fortsætter
med at kastet flere overraskende
resultater af sig. I en europæisk
sammenhang har vores resultater
bl.a. vist, hvordan blå mosaikguldsmed som art er opstået i det
sydlige Kaukasus, hvorefter den
har bredte sig langs den nordafrikanske middelhavskyst -hvorfra
14

den nu stort set er forsvunden
-og videre til den Iberiske Halvø,
hvorfra den har spredt sig til
resten af Europa. Ydermere viser
undersøgelsernes resultater, at
hos nogle arter følger ellers tydelige genetiske mønstre hverken
geografiske eller taksonomiske
linjer, men tyder derimod på at
ældre og yngre genetiske linjer
har blandet sig siden sidste istid.
Molerets insektfossiler
Arbejdet med museets store
samarbejde med Museum Mors
og Fur Museum om molerets insektfossiler har i 2020 mest været
koncentreret om at gennemgå og
bestemme de mange fossile insekter i samlingerne på Museum
Mors. Dette arbejde har kastet
flere spændende resultater af sig,
der vil bliver nærmere bearbejdet
i 2021.
Den danske ulvebestand
Siden den første officielt godkendte ulveobservation i Danmark i 2012, har overvågningen
dokumenteret 29 forskellige ulve
i Danmark, heraf 14 danskfødte.
Samlet set er der fundet DNA-
profiler fra 14 forskellige ulve,
som er indvandret til Danmark.

Det drejer sig om elleve hanner,
to hunner, samt et individ med
usikkert køn, som formentlig var
en han. Fra andre sikre ulvefund
i 2013 og 2014, ved vi at der har
været mindst ét individ mere, dvs.
mindst 15 immigranter i alt. Ti af
de 14 identificerede ulve har vha.
deres DNA-profil kunne forbindes
til deres fødeterritorier, som alle
lå 450-850 km fra deres danske
fundsteder (fire individer, som
ikke kunne spores til fødested,
havde en DNA-profil, som viste, at
de stammede fra den centraleuropæiske lavlandsbestand).
Det tyske spor
Elleve af de 14 individer blev
fundet i Slesvig-Holsten 1/4-13
måneder inden de første gang
blev fundet i Danmark. Ingen af
de indvandrede ulve er blevet
fundet i Tyskland efter de er blevet fundet i Danmark. Disse data
viser entydigt, at de danske ulve
er naturligt indvandret gennem
Tyskland, samt at de fleste indvandrede ulve har efterladt sig så
mange spor, at man må formode,
at nye ulve vil blive opdaget inden for relativt få måneder. Meget
tyder på, at den jyske halvø (som
jo starter ved Hamborg) fungerer

som en slags ruse for ulve på
vandring. Det illustreres eksempelvis med den ’nordjyske hanulv’,
som få uger efter at have krydset
den danske grænse nåede til det
nordlige Vendsyssel, hvor den i
skrivende stund stadig at opholde
sig.
Dansk ulvepar
Danmarks første ulvepar, som
etableredes i efteråret 2016 i plantagerne øst for Ulfborg bestod
af to immigranter fra Tyskland.
I foråret 2017 fik de et kuld på
minimum otte hvalpe, hvoraf syv
(fire hanner og tre hunner) kendes ud fra deres DNA-profiler. En
af hunhvalpene blev i april 2018
skudt ulovligt i territoriet, mens
en hanhvalp regnes som forsvundet. De øvrige fem af ulvehvalpene med kendte DNA-profiler er
identificeret i Slesvig-Holsten (3
hanner og 2 hunner). Dette mønster harmonerer med, at unge
ulve normalt forlader fødeterritoriet i en alder af 10-22 måneder.
Af de fem udvandrede ulve blev
en hunhvalp og to hanhvalpe
påkørt og dræbt i Tyskland, mens
én hanhvalp regnes som forsvundet i modsætning til den sidste
hunhvalp, der kun aflagde et

kort besøg i Slesvig-Holsten i maj
2018, og derefter samme måned
vendte tilbage til Ulfborg-reviret,
hvor den oprindeligt var født.
Ud af de oprindeligt otte hvalpe,
som blev observeret i sommeren
2017, regnes kun én som fortsat
værende i live. Det er den hunulv,
som i dag udgør den ene halvdel
af det nuværende Ulfborgpar. Af
de øvrige, er tre registreret påkørt
og dræbt i trafikken i Tyskland,
én blev (ulovligt) skudt i Ulfborg-
reviret, mens de sidste tre ikke har
været registreret i over to år (to
af dem er sidst fundet i Danmark,
én i Slesvig-Holsten) og derfor
formodes døde. Begge forældre
i det første Ulfborgpar regnes
også som døde. De seneste DNA-
spor fra hunnen stammer fra juli
2017, mens hannens DNA sidst
blev fundet i marts 2018. Enhver
sandsynlighedsberegning tyder
på, at parret var forsvundet inden
ynglesæsonen 2018, hvilket også
forklarer, at der ikke blev konstateret nye hvalpe i 2018.
I november 2018 etableredes
Danmarks andet ulvepar i plantagerne øst for Ulfborg og dermed i
samme territorium som det første
par. Hanulven er immigrant fra
Tyskland, mens hunulven efter

kort besøg i Slesvig-Holsten i maj
2018 vendte tilbage til Ulfborg-
reviret, hvor den oprindeligt var
født i 2017. Det nye ulvepar fik i
foråret 2019 et kuld på minimum
seks hvalpe, der alle kendes ud fra
deres DNA-profiler (tre hanner og
tre hunner).
Fem ud af seks i live
Ud af de oprindeligt seks hvalpe,
som blev observeret i sommeren
2019, regnes fem som fortsat
værende i live, mens én hunhvalp
ikke har været registreret i over et
år og derfor formodes død. To af
hvalpene (begge hanner) er siden
fundet Slesvig-Holsten, hvor den
ene formodes stadig at opholde
sig. Den anden aflagde kun et
kort besøg i Slesvig-Holsten i
foråret 2020 for derefter at vende
tilbage til Ulfborg-reviret, hvorfra
den siden er udvandret til Oksbøl-
reviret. Af forældrene, er moderen
fortsat i live, mens det sidste DNA-
fund fra alfa-hannen stammer fra
den 28. december 2019, som nu
regnes for at være død, formentlig
i første kvartal af 2020. Hanulvens
forsvinden kan være forklaringen
på, at der ikke blev observeret
hvalpe i reviret den følgende
sommer.
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REWILDING MOLS
Rewilding – at skabe rammerne,
erfaringerne og viden om en
vildere dansk natur. Det har
siden 2016 været hovedhistorien på Molslaboratoriets arealer
i Mols Bjerge, hvor vi aldrig har
holdt os tilbage med at eksperimentere med nye og rigere
former for naturforvaltning. I de
seneste årtier har vi således konstant prøvet at skabe de bedste
betingelser for den perlerække
af sjældne dyr og planter, som
findes på arealerne.
Vi har samvittighedsfuldt bekæmpet gyvel forfra og bagfra,
vi har eksperimenteret med
maskinelt høslæt forår, sommer
og efterår, vi har slået med le,
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vi har afgræsset arealerne med
varieret græsningstryk sæsonen igennem, vi har etableret
skovlysninger. Med støtte fra
stat, kommune og nationalpark
(afhængigt af projektet) har vi
skrællet hede, etableret nye
hegninger, ryddet Sletten for
opvækst, og ikke mindst har vi
ryddet Plantagen og skabt nye
sandmarker. Vi har kort og godt
haft umådeligt travlt og det har
givet resultater. Alene på vores
150 hektar store naturarealer
findes flere sommerfugle end
i noget 10x10 km-kvadrat i
Danmark.
Derfor udstak vi i 2016 en ny
kurs for Molslaboratoriets area-

ler, som tager bestik af den udvikling, som er i gang overalt i Europa
– også i Danmark, nemlig i retning
ad en vildere, selvregulerende natur. Fænomenet kaldes rewilding,
og det findes i mange udgaver,
men bundlinjen er, at vi på Molslaboratoriet over de seneste år er
gået fra landbrug og landbrugsstøtteordninger i retning af en
rigere natur uden mandetimer og
ressourcekrævende maskiner. Farvel til tilskudsordninger, farvel til
tilskudsfodring af dyrene og farvel
til de mange små hegninger. Til
gengæld glæden ved, at et mindre
antal robuste Gallowaykreaturer
og Exmoor-ponyer selv finder ud
af, hvordan de vil leve på de særdeles varierede arealer, der fra det

10-årige projekts start i 2016 kun
har været omgivet af et enkelt
yderhegn, og dygtige folk til at
varetage de lovpligtige tilsyn
af alle dyr – også udtage evt.
behandlingskrævende individer.
De seneste år er der således
bliver spist helt op på arealerne
om vinteren, mens vegetationen om sommeren – grundet
det væsentligt lavere antal dyr,
hvis antal nu alene bestemmes
af, hvor meget mad der er om
vinteren – blomstrer mere rigeligt end tidligere. Vi ser en langt
større heterogenitet i vegetationen, i sliddet på landskabet
og i fordelingen af gødning. Vi
har også etableret et særdeles
grundigt overvågningsprogram,

som dokumenterer udviklingen
og forklarer, hvorfor det går,
som det går. Imens årene går
og naturens egne dynamikker
forandrer Molslaboratoriets
landskaber og navnlig biodiversitet, nyder både vi og alle dyrene, at færdes frit på arealerne,
næsten som de store græssende
dyr har gjort i tusindvis af år
- i vore dage dog indenfor et
hegn og dermed under et nøje
tilrettelagt veterinært tilsyn. Her
er raske og sunde dyr – blot i
naturens tjeneste.

UD AF HUSET-OPLEVELSER MED NATURHISTORISK MUSEUM
Mens aktiviteterne inde på museet
til en vis grad var underdrejet i
2020, var vi i allerhøjeste grad
synlige på andre platforme og i
samfundsdebatten generelt.
På TV2 fortsatte seersuccessen 1
døgn, 2 hold, 3 dyr på fjerde år,
hvor Morten DD, Sebastian Klein,
Vicky Knudsen og Bjørli Lehrmann
endnu engang konkurrerede om
at finde dyr på tid. Programmet
tager seerne med ud i Danmarks
natur, lige fra Rømø til Bornholm,
og der bliver gjort meget ud af
at formidle landskaber, natur og
ikke mindst de arter, som holdene
er på jagt efter. Programmet er
meget populært hos familier, og
mange familier har valgt at bruge
udsendelserne som inspiration til
en genopdagelse af Danmark.
På Danmarks Radio var 2020
"Naturens År", og op til naturåret
var der blevet etableret et
omfattende partnerskab kaldet
Vores Natur, hvor de naturhistoriske museer, Friluftsrådet og Naturstyrelsen med støtte fra Nordeafonden skulle samarbejde om
formidling og aktiviteter i naturen.
Corona blev desværre en ubelejlig
stopklods for flere af aktiviteterne,
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men der blev bl.a. bygget en
udstilling til brug på biblioteker,
ligesom der var omfattende
formidling på nettet. Til gengæld
faldt den megen medieomtale og
i særdeleshed DR1-serien Vilde
Vidunderlige Danmark sammen
med den strenge lockdown i
marts-april 2020, og det fik i hidtil
uset grad danskerne ud i naturen.
På Molslaboratoriet, som bl.a.
havde lagt arealer til pragtfulde
optagelser af heste i landskabet,
blev vi nærmest rendt over ende i
forårsmånederne, hvor der dagligt
kunne være over 500 gæster og et
ideligt trafikkaos.
Naturmødet i Hirtshals, hvor
museet har været trofast aktør og
bidragyder siden det første møde
i 2016, måtte desværre foregå
online, og her deltog vi i en række
aktiviteter. I løbet af sommerhalvåret, hvor restriktionerne var
lempet, optrådte museets formidlere ligeledes til en lang række
arrangementer rundt om i landet,
bl.a. ture eller foredrag for kommuner og myndigheder, ligesom
vi medvirkede i en række videoer
for Bane Danmark, der formidlede
de biodiversitetstiltag, som gøres
langs vore jernbaner.

En del af vores arbejde er naturligvis at oplyse politikere og ministre
om resultaterne af vores forskning,
ikke mindst ifm. Rewilding Mols.
Derfor var miljøminister Lea Wermelin i juni på besøg på Molslaboratoriet, hvor hun ved selvsyn
kunne iagttage, hvorledes den vildere naturforvaltning medfører et
stærkt stigende blomsterflor og et
rigt mål af flyvende insekter. Disse
erfaringer var bl.a. med til at inspirere regeringen til et lovforslag
om 15 nye naturnationalparker,
der langt hen ad vejen skal følge
principperne fra Molslaboratoriet.
Endelig spillede museet en central
rolle i den store aktivisme-serie på
DR1, Giv Os Naturen Tilbage, hvor
DR over to år havde fulgt Hjørring
Kommunes og Bonderøven Frank
Erichsens anstrengelser for at
skabe mere varieret natur inden
for bygrænsen.

Museet bidrog med direkte
formidling i udsendelsen, ligesom
det var vores optællinger af bier,
sommerfugle og svirrefluer, der
dokumenterede effekten af de
mange tiltag i haver og på bynære
naturarealer. Projektet blev en

stor succes og motiverede mange
danskere til at gå i gang hjemme
på matriklen. Der er allerede gang i
efterfølgeren, som optages i 2021 og
2022, denne gang med Molslaboratoriet som basecamp for projektet.
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KURSUSVIRKSOMHEDEN MOLSLABORATORIET

Vores besøgstal på Molslaboratoriet har uundgåeligt
været præget af Corona. Dog lå
det samlede overnattende antal
gæster kun små 400 gæster
under overnatningstallet for året
før – trods Corona. Så vi har haft
et fint år sammenlignet med
andre, hvilket vi er taknemmelige og glade for.

Universitet og andre uddannelsesinstitutioner samt diverse
konsulentfirmaer som eksempelvis IMPLEMENT A/S, som har
kørt workshops med deres kunder hos os. Vi kunne have gjort
mere, hvis vi havde fået lov, men
start og så stop af f.eks. store
planlagte kurser i sidste øjeblik,
prægede store dele af foråret.
2020 blev året, hvor Lejligheden
blevet renoveret og nu stemningsmæssigt er blevet til
Strandkær Badehotel. Det
store studenterhus er nu blevet
til lækre værelser, hvor køjesenge er en saga blot, så nu
passer de fysiske rammer til det,
som vores overnattede gæster
efterspørger. Fuldmægtige i
øverste køje, - det går bare ikke!

Vi har, også i 2020, haft stor
fornøjelse af vores sædvanlige
gode kunder fra både Aarhus

2020 blev også året, hvor vi fik
nyt elektronisk nøglesystem, så
vi følger med tiden og er funk-

Sikke et år, vi alle har haft. Her
på Molslaboratoriet har vi oplevet stor interesse for at komme
ud i naturen. Være i naturen,
blive guidet i naturen, opleve
den vilde natur i hegningen
– men også de fine gamle
bygninger, har været genstand
for interesse, kurser og overnatninger.
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tionelle og moderne selv i disse
historiske bygninger. Så lad jer
ikke snyde af stråtaget.
I år 2020 fik vi skudt udlejning
af Molslaboratoriets faciliteter i
gang til private, så man nu som
privat person kan leje sig ind
som familie til sammenkomster
og fester. Denne del blev også
udfordret af corona, da festoplevelser blev både udsat og aflyst.
I år har vi også påbegyndt et
samarbejde med Nationalpark
Mols Bjerge, som har udpeget
Molslaboratoriet som en trædesten og hotspot for formidling.
Det er et arbejde, der stadigvæk
pågår og som vi glæder os til at
udvikle.
Vi glæder os til et gensyn med
vores gæster og besøgende i
2021 og være med til at genstarte jeres fællesskaber i rolige
og smukke omgivelser.
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SKOLETJENESTE MED NATUR UNDER NEGLENE
Omdrejningspunktet for museets
formidling er dels den nære natur
omkring os og dels vores magasiner med effekter og udstoppede
dyr. Formidlingen på museet er
i høj grad genstandsbaseret og
på Molslaboratoriet kombineres den levende undervisning
med sanseindtryk fra naturen
omkring os. Eleverne får “hands
on”-‐erfaring, når de f.eks. skal
forholde sig til arters tilpasninger
og verdens mangfoldighed, og på
Molslaboratoriet går emnerne i ét

med noget af Danmarks bedste
natur. De sanselige oplevelser skal
tilbyde den nye generation en
naturfaglig dannelse, der ikke kun
er med til at sikre en forståelse og
bevidsthed om livet nu og her,
men også en fremtidig opmærksomhed på verdens sammenhænge.
Skoletjenesten har det seneste
års tid været påvirket af corona. Desværre har det haft stor
betydning for skolernes adgang
til museet og dermed antallet af

afviklede undervisningsforløb og
aktiviteter. “FN’s verdensmål” har
været det mest populære emne
for skolerne det seneste år. I alt 35
klasser bookede denne aktivitet
i 2020. Årsagen er, at emnet er
aktuelt, enormt vedkommende
og at skolerne kan sætte fokus på
emnet tværfagligt. Vi har oplevet
meget positiv feedback fra den
enkelte lærer, der udover at få et
anderledes og mere naturfagligt
perspektiv på emnet, også har
haft muligheden for at bruge

Fordelingen af de godt 3668 deltagere, der har benyttet Skoletjenesten i 2020
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vores udstilling “Vores verden”,
som tilbuddet er udviklet med.
Naturhistorisk Museum Aarhus fokuserer på et tæt samspil mellem
skoletjeneste og nye udstillinger.
Antallet af aktiviteter i skoletjenesten var generelt størst i foråret
inden coronapandemien. Senere
på året var det dissektionerne, der
var mest populære, da skolerne
på dette tidspunkt alene var interesseret i de tilbud, der krævede
faciliteter, de ikke selv havde. I alt
blev 41 klasser booket til dissektioner i 2020.

Miniserien “Jens’ Hjørne” blev produceret sammen med TV Aarhus
og blev distribueret på diverse sociale medier. Projektet, der i første
omgang består af 4 små programmer, skal give skolelærere og børn
i hjemmet mulighed for opleve
museets levende undervisning,
selvom de ikke er fysisk tilstede
på museet.
I 2020 har skoletjenesten
sammen med de øvrige danske
naturhistoriske museer arbejdet
på at udvikle et fælles nationalt
naturhistorisk skoletilbud om

biodiversitet. Derudover arbejder
museet fortsat mod en mere
science-orienteret museums-
profil, der også vil påvirke og
udvikle den fremtidige skoletjeneste.
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2020 – BLEV MERE TIL HVER FOR SIG, END SAMMEN
Det seneste år har været et
meget anderledes år for de
frivillige på Naturhistorisk
Museum.
Året startede som vanligt med
en summen af frivillige i udstillingsrummene. Der var frivillige
værter i vinterferien, hvor de
skabte glæde og osede af overskud, så vores gæster har følt sig
velkomne. De gav gæsterne den
unikke oplevelse. De gav vores
gæster tid.
Der var frivillige til en række
workshops i januar og februar,
hvor der var stor tilslutning.
Både gæster og frivillige var i højt
humør. Der blev bygget fisk til
havet, insekter til skoven, elbiler
til den grønne by og pingviner til
Antarktis.
Børsteholdet har børstet løs, hver
uge. De har støvet genstande af
i Den Globale Baghave, ordnet
gamle montre i Danmarkshallen, støvsuget byen og havet i
Vores Verden og passet og plejet
museumshaven.
Året startede, som et normalt
år ville gøre, som frivillig på
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Naturhistorisk Museum, men
det satte nedlukningen af landet
en stopper for i marts. Alle blev
sendt hjem, både medarbejdere
og frivillige og vi måtte holde
lukket for gæster. Museet var
tomt og vi kunne alle mærke,
hvor meget liv frivillige bidrager
med i dagligdagen.
Da vi slog dørene op igen i maj,
var glæden kæmpestor både hos
de frivillige og hos medarbejderne. Alle havde savnet fællesskabet og det store sammenhold
vi normalt ser.
Der blev endnu en gang knoklet
med vedligehold af udstillingerne, museumshaven, gæsteservice i sommerferien, værtskab og
registrering af dyr på nåle i vores
samlinger.
Da den delvise nedlukning igen
var en realitet hen på efteråret,
var skuffelsen stor. Nu skulle vi
igen undvære det fællesskab,
vi alle er så glade for. Desværre
holdt nedlukningen ved resten
af året, så i 2020 har vi haft 47
aktive frivillige, der desværre
kun havde mulighed for at bidrage med ca. 1900 timer (1918).

Vi ser en frivilliggruppe, der
virkelig gerne vil bidrage til
vores fællesskab.
Vi brugte en stor del af 2020 på
at fastholde de frivillige via de
digitale medier. Vi glæder os til
igen, at kunne åbne op for
den aktivitet og summen af liv,
der normalt kendetegner
Naturhistorisk Museums
frivilligprogram.

TAK!
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Antal af frivillige timer i 2020
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OM MUSEUMSVIRKSOMHEDEN OG BESTYRELSEN
Naturhistorisk Museum
Naturhistorisk Museum, Aarhus,
er en selvejende institution og er
statsstøttet museum under
museumsloven. Museet har et
udstillingsareal pa 2.500 m2 og
ligger i Universitetsparken i
Aarhus. I Trige nord for Aarhus
ejer museet et fjernlager, som
anvendes til opmagasinering, bl.a.
af museets spritsamling.
Molslaboratoriet
Nær Femmøller i Nationalpark
Mols Bjerge ligger Molslaboratoriet, der består af den firlængede gård Nedre Strandkær og
det tilhørende husmandssted.
Bygningerne rummer forskningsog kursusfaciliteter samt 150 ha
naturarealer med hede, overdrev
og skov. Naturplejen varetages af
vilde heste og køer.
Museets drift og udvikling
Museets drift og udvikling har i
2020 fokuseret pa styrkelse af de
organisatoriske og fysiske
rammer, øgede klarhed pa
faglighed, øget fokus på selvfinansiering, stigninger i museets
aktivitets- og projektindtægter,
øget professionalisering af opgavevaretagelsen jf. museumsloven
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samt Samt fremdrift af den langsigtede ambitiøse strategiplan,
”Strategi 2030”, som bestyrelsen
i slutningen af 2016 vedtog som
museets langsigtede styringsværktøj.
Naturhistorisk
Museums bestyrelse
Bestyrelsen har været uændret
siden den nuværende valgperiode
begyndte i 2018, bortset fra at
seniorinvesteringsrådgiver og
byrådsmedlem Hans Skou pr. 1.
april 2019 afløste tidligere
regionsrådsformand Bent Hansen
som formand for museet. Den
samlede bestyrelses nuværende
valgperiode udløber d. 31. marts
2022.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt
fem bestyrelsesmøder. Arbejdet
har været hæmmet af Corona-
krisen, hvorfor bestyrelsens
heldagsseminar måtte aflyses, og
nogle forkortes.
Det vigtigste og mest tidskrævende emne for bestyrelsen også
i 2020 var udviklingen i Nature &
Science Museum Aarhus.
Væsentlige aktiviteter i 2019
Naturhistorisk Museums hundrede
år blev formentlig også det hidtil

mærkeligste! Covid-19/Corona-
krisen satte fra primo marts et
eftertrykkeligt præg på museets
arbejdsvilkår, interaktion med publikum og samarbejdspartnere samt
ikke mindst museets økonomi.
Stort set intet forblev uberørt af
pandemien.
De vigtigste Corona-milepæle
for museet i 2020 var følgende:
• 12. marts: Museet er tvangslukket for publikum fra morgenstunden.
• 13. maj: Efter samråd med Slots-
og Kulturstyrelsen får museet
lov til, at medarbejderne må
genoptage fysisk fremmøde på
museet i Universitetsparken og
på Molslaboratoriet.
• 25. maj: Genåbning af museet,
dog med forbehold og restrik
tioner – efter at have været
lukket for publikum i 74 dage.
• 9. december: Museet bliver efter
regeringsbeslutning 7. december igen tvangslukket for publikum –foreløbigt til og med
søndag 3. januar 2021 (men
efterfølgende forlænget).

Naturhistorisk Museum ansøgte
og fik bevilget støtte fra
følgende hjælpepakker:

storisk Museum særdeles omfattende. Mest tydeligt med hensyn til
publikumstal og museets økonomi.

• Salling Fondenes og Aarhus
Kommunes fælles hjælpepakke

Efter et rekordår i 2019 med
135.000 gæster dykkede det samlede besøgs-og formidlingsantal
således til kun cirka 45.483.
Økonomisk blev 2020 det med afstand værste år nogensinde. Resultatbudgettet blev under indtryk af
Corona-krisens første fase ajourført
til et underskud på 1,9 mio. kr. De
langvarige konsekvenser og krisens
genopblussen sidst på året medførte imidlertid et underskud, der
blev endnu større end oprindelig
estimeret, idet årets resultat blev et
underskud på 5,2 mio.

• Slots-og Kulturstyrelsens Pulje
til refusion for rabat på billetter
og deltagerbetaling for kultur-
og idrætsaktiviteter i forbindelse med Covid-19
• Erhvervsstyrelsens Kompensation for faste omkostninger
• Staten udbetalte derudover et
mindre ekstratilskud til museets
voksenlærling
Museet valgte i 2020 IKKE at søge
hjælpepakken til hjemsendelse
medarbejderne. Årsagerne er
primært, at lukningsperioderne
hver gang kun blev meldt ud med
få uger ad gangen, samt at museet
kun har få ansatte, hvis arbejde er
direkte afhængige af, om der er
åbent for publikum.
Konsekvenserne af Corona-krisen
og de deraf følgende nedlukninger
og dekreterede eller selvpålagte
restriktioner blev også for Naturhi-

På den positive side af Corona-
krisens implikationer tæller, at hele
museets organisation lynhurtigt tilpassede sig andre måder at arbejde
på, i og med at de fleste medarbejdere i perioder skulle arbejde hjemmefra og via elektroniske medier
– samtidig med at organisationen
er forblevet én samlet og særdeles
aktiv enhed.
Naturhistorisk Museum har længe
haft som delstrategi at opnå en
transformation fra ”klassisk muse-

umsinstitution” til ”moderne museumsvirksomhed” med fokus på
bæredygtig faglig og økonomisk
udvikling. Dette blev udfordret af
Corona-krisen – men udviklingen
er alligevel fortsat.
Årets vigtigste parametre kan
sammenfattes således
• Forundersøgelsen i forhold til et
Nature & Science Museum
Aarhus på Aarhus Ø begyndte i
forsommeren 2018 og blev afleveret i sommeren 2020. Bevillingen fra Salling Fondene på 3
mio. kr. var det økonomiske fundament bag forundersøgelsen.
• I september 2020 bevilgede
Aarhus Kommune 50 mio. kr. til
Nature & Science Museum
Aarhus i sin investeringsplan
2024-2033 – hvormed et overordentlig vigtigt signal blev
sendt til såvel byen som
omverdenen.
• Årets væsentligste formidlingsaktiviteter har været særudstillingen med multikunstneren
Shane Brox om FN’s 17 Verdens
mål, udstillingsdelen af projektet 99 arter at se før du bliver

voksen og udstillingen Fugleperspektiver, primært med
værker af konservator og
kunstner Erling Mørch.
• Museets formidlingsaktiviteter
lå dog i høj grad uden for
museet: Især projektet 99
arter at se før du bliver voksen
– som Nordea-fonden har
støttet med 4,2 mio. kr. – har
været yderst velegnet til at nå
børn og unge, både i skolesam
menhæng og på internettet.
Derudover har museets
medarbejdere formidlet
natur og naturvidenskab igennem populære naturprogrammer i tv, massiv formidling på
landets skoler og gymnasier,
samt formidlende vandreture
med borgere m.m.

BESTYRELSEN
Erhverv Aarhus:
Hans Skou,
byrådsmedlem (formand)
Udpeget af Aarhus Universitet:
Aksel Bo Madsen, seniorforsker
på Aarhus Universitet, Institut for
Bioscience (næstformand)
Hans Brix,
Institutleder pa Aarhus Universitet,
Institut for Bioscience
Udpeget af Aarhus Kommune:
Kristian Jørgensen,
projektkoordinator,
FSC Danmark

Udpeget af Jydsk
Naturhistorisk Forening:
Inga Kofoed Andersen, geolog,
Lisanette Qvortrup, skoleleder,
Ellevangskolen i Aarhus
Fra Naturhistorisk Museum
Thomas J. Simonsen, seniorforsker,
ph. D., cand. scient.
(medarbejderrepræsentant)
Bestyrelsesmedlemmer
udpeget af resten af bestyrelsen:
Jakob Flyvbjerg Christensen,
direktør, Verdo
Mette Rønnau,
direktør, CABI

• Videnskabeligt nåede Naturhistorisk Museum igen flotte
resultater. Inden for forskning af
ulve er museet sammen med
konsortiepartneren Aarhus
Universitet førende på området,
og trods en relativt lille stab
er det lykkedes at hente
eksterne bidrag til at gennem
føre en lang række videnskabelige projekter.
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BESØGSTAL
År

2016

2017

2018

2019

2020

Besøgende i udstillingerne

64.883

68.699

62.353

106.914

43.639

Børn/unge ved undervisning

16.485

14.615

11.915

12.520

6.237

Børn/unge uden undervisning

20.891

24.954

20.062

22.876

17.025

Deltagere ved arrangementer uden for museets adresser

15.763

18.974

21.599

28.238

3.152

Samlet besøgstal

80.646

91.847

83.952

135.424

45.483

UDVIKLING I BESØGSTAL
Udvikling i besøgstal

ÅRSREGNSKABETS HOVEDTAL

(AFRUNDET I MILLIONER)
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INDTÆGTER
Tilskud
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Andre indtægter
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12,2
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Indtægter i alt

24,6
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Lønudgifter
Andre udgifter

-19,3
-10,4

Udgifter i alt

-29,7

Finansielle poster

- 0,1

Årets driftsresultat

-5,2

MEDARBEJDERE
Fastansatte
Allan Frank Nielsen
Teknisk ansvarlig

Jane Thorn
Kurateringsassistent, deltid

Tina Holmgaard Hansen
kontorassistent

Lennart Ellegaard
Formidlingsmedarbejder

Studentermedhjælpere
Birgitte Hyldahl Ptak
Studenterformidler

Anne-Marie Pedersen
Butiksmedarbejder

Jens Thorving Andersen
Skoletjenestemedarbejder

Tina Ruhe
Regnskabsassistent, deltid

Line Borum Vesterheim
Samlingsmedarbejder

Charlotte Brown Petersen
Studenterformidler

Anne-Katrine Leth Warmdahl
Butiksmedarbejder

Jeppe Flarup Sørensen
Naturforvalter, Mols

Tine Vendelbo Sørensen
Servicemedarbejder, Mols, deltid

Marie Djernæs
Biolog

Emilie Semma Skytte
Studenterformidler

Anni Kjeldsen
Daglig leder af Molslaboratoriet

Johanna Maria Hardus
Servicemedarbejder, Mols, deltid

Trine Maaetoft
Butiksansvarlig

Morten Klein
Kommunikationsmedarbejder

Freja Scheffler
Studentermedarbejder

Anton Kofoed Hansen
Ejendomsserviceteknikerelev

Karin Bjerg Larsen
Regnskabs- og HR-ansvarlig

Oskar Liset Pryds Hansen
Biolog, ph.d.-studerende

Jadwiga Christina Micor
Studentermedarbejder-PR

Astrid Fabrin
Servicemedarbejder, Mols, deltid

Kent Olsen
Videnskabelig chef

Projektansatte
Ann Lisbeth Jensen
Samlingsmedarbejder

Rikke Bruun Pedersen
Biolog

Janick Lauridsen
Studenterformidler

Bo Skaarup
Museumsdirektør

Lars Brøndum
Biolog

Ann Sofi Holm Svenningsen
Formidlingsmedarbejder

Rikke Fastrup Knudsen
Samlingsmedarbejder

Julia Svane
Studenterformidler

Camilla Mehl Hell
Formidler

Lars Bøgh
Kommunikation og booking

Anne Sofie Guldager
Samlingsmedarbejder

Salomine Freja Leoma Kit Falck
Biolog

Kasper Lange Christensen
Studentermedarbejder

Chandra Maya C. Jacobsen
Studentermedarbejder-butik

Malene Bjerg
Servicemedarbejder, Mols, deltid

Amalie Vinter Zahle
Formidlingsmedarbejder

Sara Wincentz Boas
Formidlingsmedarbejder

Kasper Nielsen
Studentermedarbejder-PR

Charlotte Vikkelsø Hansen
Konservator

Marianne Graversen
Kurateringsassistent

Birgitte Klahn
Kommunikationsmedarbejder

Signe T. P. Euselius
Formidlingsmedarbejder

Laura Kragh Frederiksen
Studenterformidler

Christina Vedel-Smith
Biolog

Marianne Junge
Udstillingsdesigner

Cæcilie Hertzum Laursen
Formidlingsmedarbejder

Simon Kongshøj Callesen
Biolog

Mathias Fløe Holm
Studenterformidler

Daniel Feldborg Johannesen
Snedker

Mia N. Gregersen
Salgs-og kommunikationschef

Elisabeth Nellemann
Administrativ assistent

Sofia Stamati
Samlingsmedabejder

Niels Baunbæk
Studentermedarbejder

Desiré Wærum Sørensen
Servicemedarbejder, Mols, deltid

Miriam Horndrup
Kontorassistent

Emil Blom Oredsen
Samlingsmedarbejder

Rasmus Kristian Attrup
Studenterformidler

Elisa Maria Lund Hviid
Butiksmedarbejder

Morten D. D. Hansen
Biolog

Erik Junge Madsen
Projektsekretær

Sarah Falck Jensen
Studentermedarbejder

Emil Skovgaard Brandtoft
Biolog

Morten Ellegaard Petersen
Kommunikation og marketing

Ida Kirstine Rohde Mikkelsen
Kommunikationsmedarbejder

Signe Bøgh Tonnesen
Studenterformidler

Hans Viborg Kristensen
Konservator, samlingsansvarlig

Pernille M. Andersen
Biolog

Jeanett Høgsted
Formidlingsmedarbejder

Sofie Amund Kjeldsen
Studenterformidler

Henrik Ochsner
Drifts- og administrationschef

Sanne Lund Jensen
Butiksmedarbejder

Kåre Würtz Sørensen
Samlingsmedarbejder

Sofie Hauge Andersen
Studentermedarbejder

Henrik Sell
Vicedirektør, formidlingschef

Susanne Bøgeskov
Butiksmedarbejder

Lars Skipper
Projektmedarbejder

Sofie Thylgård Dupont
Studenterformidler

Jan Wendelin
Vicevært

Thomas Johannes Simonsen
Forsker

Lasse Østerhaab Sell
Formidlingsmedarbejder

Stine Braad Pinnerup
Studenterformidler

Emeriti
Jens Tang
Frank Jensen
Henning Petersen
Thomas Secher Jensen
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