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Navn

Ansættelsessted
Assens skole,
ved Mariager

Begrundelse

Marianne
Fisker

Jammerbugt
kommune og
Maryfish

Magen til entusiasme! Hun åbnede mine øjne til en verden, som jeg
ikke anede eksisterede, selvom den var lige foran næsen på mig. Det
har beriget mit liv og jeg vil ha’ mer!!

Bjørn
Kristensen

Nordsøen
Oceanarium

Bjørn har før i tiden vundet andre priser på hans kloghed, han er
vandvigtig dygtig til at formidle natur på højt niveau. det der er sjovt
ved bjørn er at han, finder selv nogen gange på sine udtryk om dyr i
havets, egenskaber, der gør at den interesante facts han vil komme
med glemmer man ALDRIG!!! fx. han kalder rødspætten for havets
kamæleoner, fordi de kan skifte farve. (: bjørn du får min stemme
fordi du er en virkelig interesant, gut. Og jeg håber du vinder, du ikke
så kendt, men du har virkelig fortjent at folk skal vide hvem du er, det
kunne vi lære noget af...

Mikkel
Rødvig (NaturMikkel

Mikkel skal vinde, fordi han gør viden og information levende!
Uanset alder. Man ser pludselig flora og fauna i et helt andet lys man vil have mere og ens nysgerrighed bliver vækket. Han er en
en’er og han er grundig, tager sig tid og indrager alle uanset niveau.

Naturvejleder Aalborg
Esben Buch
kommune

En top engageret og vidende naturvejleder, som altid har gode
historier i naturen om natur, historie, planter og dyr, fisk osv til glæde
for børn, unge og ældre. Han har været Aalborgs naturansigt udadtil i
en lang årrække. Som repræsentant for en alsidig natur medvirker han
til forståelse og indsigt i hvorfor og hvordan alle kan bruge naturen
og ikke mindst passe på vores fælles natur.

Thorkild
Lund

Lille vildmose,
tidligere
Gudumholm
skole nu
pensioneret.

Thorkild har formået at sætte naturspor i næsten 3 generationer,
igennem sit lange virke som skolelærer og senere som naturvejleder i
Lille vildmose

Bo Storm

Frederikshavn
kommune

Han uddanner juniorranger, han tager publikum med på regulering i
dyreparken. Han er en mand der kan finde ud af og lære fra sig, en
mand der lever af sin hobby og som nyder det i fuldedrag. Han er en
mand der favner alle han har med at gøre.
K.W. er en initiativrig og engageret formidler, der via sine tiltag
formår at samle flere generationer omkring vesthimmerlandske
naturperler og sætte fokus på området varierede naturtilbud.

Naturvejleder Naturekspeditio
Karin
nen.dk/Vesthim
Winther
merlands
kommune
Thomas
Brorfelde
Johannes Juel Observatoriet
Johansen

Han store arbejde med at få børn og unge til at kigge op på himlen,
gør at vi ikke glemmer stjernerne!
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Laus GroNielsen

Hjørring
kommune

Utroligt vidende om naturen, forstår at omsætte sin viden til noget
letforståeligt for tilhørerne, entusiastisk, venlig og præsentabel. Og så
har han fremtiden foran sig.
Hun er intet mindre end fantastisk formidler af naturens fantastiske
egenskaber, for både store og små !

Karin

Vesthimmerland

Bo storm

Frederikshavn
Kommune

Lars
Brøndum

Naturhistorisk
Museum Aarhus

Anders
Kofoed

Anders Kofoed
Formidling
(selvstændig
biolog og
foredragsholder)

Anders
Kofoed

Anders Kofoed
Formidling
(selvstændig)

Anders formidler spøjse natur-detaljer med et glimt i øjet, til både børn
og voksne. Man bliver nysgerrig, glad og klogere på naturen, når han
formidler sin viden.

Anders
Kofoed

Selvstændig?

Anders benytter altid en finurlig form for humor for at få
formidlingen... formidlet :) De sjove indlæg gør faktisk, at fakta
nemmere huskes. Derudover kan Anders formidle spontant og
vedrørende. Man føler, at man er i øjenhøjde med eksperten og gerne
må stille de berømte såkaldte dumme spørgsmål uden at der rynkes
på næsen. Bravo :D

Bo er en kæmpe naturentusiast som formår at gøre naturen eventyrlig,
videnskabelig, mystisk og spændende for alle aldersgrupper. Om det
er fakkeltur i skoven, flagermusejagt eller en ganske almindelig gåtur,
så formår Bo at inddrage børn og voksne i naturens glæder.
Lars er en vanvittig dygtig formidler, der formår at skabe entusiasme
og forundring hos sit publikum. Derudover er han en passioneret
kratlusker og fortaler for en vildere natur i Danmark, på tværs af
organisationer og et kendt navn i den offentlige biodiversitetsdebat,
hvor han højlydt ytrer sin faglige vurderinger og er ikke bange for at
gå i klinch med politikere, embedsmænd og forvirrede NGO'er.
Anders Kofoed beskriver medrivende naturen, så både børn og
voksne (gen)opdager, hvor fantastisk livet er. Uanset om livet er småt
eller stort, i baghaven eller dybt nede i havet, hvor vi aldrig kommer.
Han kan formidle, så vi ser verden i et nyt nys. Han gør det
entusiastisk, med stor kærlighed til naturen, der smitter, og med stor
grundig faglighed og imponerende bred viden. Det er ikke uden
grund, at Anders ofte inviteres i TV og radio - han er med til at
forklare store ting på en måde, så det bliver vedkommende, levende
og sjovt. Han har blandt andet med "superkryb" fået både forældre og
børn til at tale om Bjørnedyret med samme selvfølgelighed, som var
det en hund eller et andet velkendt og elsket dyr. Vi føler nemlig, at
vi kender dyret, når Anders har beskrevet det for os. Og han sætter
gerne naturlige facts på dagsaktuelle emner. Jeg er ikke i tvivl om, at
Anders' store arbejde, der også omfatter en bestyrelsespost i Plastic
Change, er med til at motivere rigtig mange danskere til at passe
bedre på den natur, vi alle er en del af. Og holde mere af den oven i
købet.
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Anders
Kofoed

Selvstændig

Anders taler til alle aledersgrupper og formår at gøre alle begejstrede
for de mest nørdede naturdetaljer. Han er ægte interesseret i sit felt og
det kan mærkes igennem tv skærmen, bogen og personligt!
Man kan tydeligt mærke at Anders brænder for sit fag, og han kan få
alle dyr til at være interessante for folk der lytter på ham. Han er meget
alsidig i sin måde at kommunikere om naturen på, og er super dygtig
til både at fortælle og dele naturens vidundere gennem skuespil/teater,
TV, foredrag og bøger for både voksne og børn. Jeg vil klart stemme
på
Anders
Kofoed
som
Årets Naturformidler, da det netop er det han er god til - at formidle
viden om naturen, så det er forståeligt på alle niveauer, og at få folk der
ellers ikke interesserer sig for naturen, til at slå ørerne ud og blive
nysgerrige på den. Samtidig har han et meget bæredygtigt syn på
naturen, hvilket også ofte kommer frem, og som jeg synes han
formidler til sit publikum på en god måde, således at man får lyst til at
værne bedre om vores smukke natur! Hurra for Anders Kofoed, og alle
de mennesker han inspirerer på sin vej! Det bliver en meget stor
stemme herfra!
Anders Kofoed kan formidle for børn og voksne, så det både er rigtigt
og morsomt.

Anders
Kofoed

Anders Kofoed
(privatfirma)

Anders
Kofoed

Formidler
(selvstændig)

Karin
Winther,
naturvejleder

Vesthimmerland
s Kommune

Hun fik med sit projekt “Ensomme i naturen” min mor op af sofaen
og ud i naturen efter min fars død. Det var en mærkbar og varig
forandring hun skabte for min mor og derved for hele familien.
Samtidig/sideløbende har hun med en lang række initiativer været
med til at få langt flere af kommunens borgere ud i den
vesthimmerlandske natur, lige fra de yngste dagplejebørn til
pensionistklubberne.

Anders
Kofoed

Formidling
(selvstændig)

Han er bare super i Godmorgen Danmark

Flemming
Rune

Naturkanalen l

Anders
Kofoed

Selvstændig

Janneke
Pedersen

4H,
naturvejleder

Flemming Rune er altid god og med sin helt egen og helt og aldeles
anderledes stil end de sidste 3 vindere. Få formår bedre end ham at
forbinde nutiden med fortiden når han fortæller om naturens
mangfoldighed. Tjek hans YouTube kanal her:
https://www.youtube.com/channel/UC8xDTHq16akmuvp4EnJ62CQ
Når Anders formidler sin kæmpe viden om alskens skæve eksistenser
fra naturens verden, skal vi, som modtagere, blot læne os tilbage og
lade os underholde, blive forbløffede, grine, måbe og ikke mindst; lære
noget, vi ikke vidste før.
Jeg synes Janneke skal vinde den pris, da jeg nu flere gange har set
hendes gejst for sit job.
Hun elsker at berige børnene med sin viden om bl.a. spiselige dyr,
videreføre sin entusiasme om naturen og være iderig og nyskabende i
sin måde at formidle sin enorme viden på. Hun er et meget
inspirerende menneske, og man bliver smittet af hendes engagement
og nyder at se hende dele sin passion med børn såvel som voksne.
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Anders
kofoed

Anders kofoeds
formidling

Han formidler i et let forståeligt og underholdende sprog

Karin
Winther ,
naturvejleder

Vesthimmerland
s Kommune

Karin er fantastisk til at formidle, hun forstår at tale både til ældre og
børn og unge, og hun har altid noget nyt i ærmet. Ofte er hun i
radioen eller på fjernsynet og hun er mega naturlig uanset hvem hun
taler til. Hun gør et kæmpe arbejde, langt over det der forventes i
hendes stilling. Samtidig er hun et helt fantastisk menneske at være
sammen med, så der for strømmer folk til når hun holder
arrangementer .

Jakob
Kofoed,
naturvejleder

Vendsyssel
historiske
museum

Anders
Kofoed biolog

Selvstændig

Jakob er en fantastisk fortæller med en meget stor viden. I sær området
omkring Rubjeg Knude er han utrolig dygtig til at formidle om - både
om fortiden ( den første dansker var Vendelbo, man har fundet pilespidser ved Nr. Lyngby ) og om geologien i dette spændene landskab
- samt selvfølgelig om alle planter,fugle og andre dyrearter. Der til
kommer at han har en stor viden om bjesk, og ofte arrangere ture hvor
der samles urter til bjesk. Svampeture er også en del af Jakobs
repetoire. Jakob forstår at tilpasse sine ture og fortællinger til hans
publikum, så både seniorer, familier, skoleklasse og også de helt små,
har stor glæde af at deltage på hans ture - om det er en solhvervs-tur
for se voksne eller en insektsafari for de små :)
Se ham i Go'morgen Danmark :D

SøLøVen

Børnehaven
#friskolenskaller
up 9800
Hjørring

Der er fantastisk personale som på en meget bevidst måde tager
børnene med ud i naturen, lader dem opleve den i al slags vejr.
Forbereder børnene ved at feks. tale om påklædning, underviser i
naturfænomen og inddrager alle mulige kommende skolefag. se de er
godt klædt på til at komme i skole.

Dorthe
Petersen
Odsherred

Privat

Dorthe har en lyst og en interesse for naturen og formor at lave ture
til alle på bær enkel tur og hun er geopark naturvejleder i Danmark
enes geopark Odsherred, og hendes måde at fortælle på for en lyst til
at høre med, og hun har en stor viden på både natur og geopark,

Helle Kjær
Laigaard

Produktionsskol
en
NVPRO/campus
I/S

Helle skal vinde, fordi hun igennem sit job som naturvejleder og
marine biolog, altid giver børn og unge i Odsherred en unik oplevelse
i den danske natur. Et job hun udfører sammen med skolens elever,
en gruppe unge, som har udfordringer, men som trives ved at være en
del af arbejdet med andre børn og unge i naturen. Så ikke alene laver
hun naturvejledning, men underviser udsatte unge, og giver dem en
grund til at stå op hver dag, med håb for fremtiden.
Hun er typen der brænder for sit arbejde, hvilket hun bl.a viser ved at
arbejde på Rørvig Havn hele sommeren.
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Der er ingen tvivl om, at hun er årsagen til, at mange børn og unges
glæde ved at være i naturen.
Hun fortjener i den grad at blive anerkendt!
Thomas
Boesdal

Selvstændig

Thomas gør et kæmpe stykke arbejde for at formidle fakta om vore
vilde ulve og holder foredrag mange steder.

Søren Bo
Jørgensen

Skallerup
ridecenter
Klithusevej 116,
Skallerup

Søren Bo er fantastisk til at vise børn og voksne rundt på fodrerunder
i Skallerup Klit ridecenter, han fortæller om dyrene, om hvordan de
vokser og lever, og viser hvordan man fodre, og fortæller hvad skal
og ikke skal når man er inde ved dyrene.
Man får lov til bl.a. at fodre geder og dådyr med gulerødder.
Og børnene får lov til at fodre hønsene og samle æg, og hvis der er et
æg til alle børn, får de lov til at tage et æg med hjem. Det er en helt
fantastisk oplevelse, fordi man kan høre han virkelig interessere sig
for dyrene 😊

Karin
Krogstrup

Hjørring
Kommune

Karin var sammen med undertegnede (dengang sundhedskoordinator)
med til at udvikle konceptet "Naturvejledning på recept", som
fungerede i en årrække på Læsø ..
Nogle grupper fungerede i flere år på egen hånd efter forløbet.
Endvidere et landsdækkende seminar for naturvejledere på Læsø
Saltsyderi om emnet.
Karin formidler inspirerende i øjenhøjde, har promoveret Læsø i TV
og er med til at tilføje færden i naturen flere og nye dimensioner.

Mette Kring

Børnehaven
Tuse Næs

Mette skal vinde, for at få et skulderklap ❤️
Mette har mange ideer til aktiviteter i naturen, og er dygtig til at
inspirere både børn og voksne med sin viden 😊

Rasmus
Ejrnæs

DCE

Rasmus har i en årrække utrætteligt, umiskendeligt og charmerende
forsøgt at formidle budskabet om den skønne, smukke, uundværlige,
vilde, vidunderlige natur; for enhver høj som lav. Uanset om de
vidste at de havde behov for det eller ej. Formidlingen sker via bøger,
tv, foredrag, Facebook, undervisning, radio mm. Udtrykket veksler
fra , filosofisk, pædagogisk, poetisk til lidenskabeligt, provokatorisk,
kolerisk, patroniserende.😊 men ALTID engageret og med enormt
hjerte. Ingen tvivl for mig: Han gør en KÆMPE forskel!

Kim

Møller Ulvetracking
Danmark

Kim Møller er en fantastisk naturformidler for både voksne og børn.
Han har de sidst 5 år brugt 1000 vis af timer frivillig på at formidle viden
om Ulv og natur.
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Han har en evne til at inddrage tilskuer med Hans energiske og
humoristiske personlighed.
Kim er en person der brænder 100% for natur og formidle af viden til alle
mennesker om du er landmand eller København.
Et af kim citat. er at naturen skal opleves.
Ikke Googles
Kim har en udstråling der for selv den mest uinteresserede til at høre efter.
Kim Fogt
skoletjenesten
på
Nordsøen Han er meget engageret på Nordsøen Ocenarium hvor han bruger næsten
al sin tid. Han elsker og nyder at formidle Nordsøens fisk til alle aldre og
Ocenarium
han er god til det. Derudover ved han de mest mærkelige ting om diverse
naturfænomener. Den viden deler han også rigtig gerne ud af til både
venner, kollegaer og besøgende på Ocenariet. Han er det man kan kalde
fuldtidsformidler. Han holder aldrig fri. Om han er på arbejde eller på tur
med familien kan han bare ikke lade være. Han deler gerne sin entusiasme
med hvem end der vil lytte og man bliver helt opslugt og vil gerne vide
mere. Derfor synes jeg at Kim Fogt skal vinde titlen som årets
naturformidler
Fordi han fortæller med stor indlevelse og er god til at få alle med. Han er
Jakob Kofoed Hjørring
god til at lave kreative ture som henvender sig til alle typer.
Nielsen
kommune

