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-sted
Selvstændig Se ham i Go'morgen Danmark :D

Anders
Kofoed
Formidling
(selvstændi
g biolog og
foredragsho
lder)

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.

Anders
Kofoed
Anders
Kofoed

Formidling
selvstændig
Anders
Kofoed
Formidling
(selvstændi
g)

Han er bare super i Godmorgen Danmark

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

Anders
Kofoed

Selvstændig

Anders
Kofoed

Anders
Kofoed
(privatfirma)

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

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.
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Anders
Kofoed
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(selvstændi
g)

Anders
kofoed

Anders
kofoeds
formidling

Anders
Kofoed

Selvstændig

Asser
Randers
Øllegaard,
Regnskov
Leder af
formidlingsaf
delingen i
Randers
Regnskov

Asser
Øllgaard

Randers
Regsnob

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.

Han formidler i et let forståeligt og underholdende sprog

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.
Asser har en helt fantastisk evne til at fange ens opmærksomhed fra det øjeblik
han træder ind i et rum. Hans kropssprog og entusiasme gør at man ved at, 'det
her, det er jeg nødt til at høre'. Når han så går i gang med at formidle, er man
helt tryllebundet fast til stolen, træstammen, eller hvor pokker man befinder
sig og man kan ikke andet end at lytte begejstret med. Han formidler med en
stor passion, entusiasme og ære, og man ikke er i tvivl om, at det her, det er
simpelthen en vigtig sag. Og han fanger, med hele hans mimik og
pædagogiske fremgang, alle. Både børn, teenager, voksne, ældre – selv dem,
hvor naturforvaltning ikke står højt på listen. Når man går fra en undervisning,
samtale, oplæg eller foredrag med Asser, så er det at komme derfra med et helt
nyt syn på den verden – den natur – der omringer os. Og der er ikke et dyr
eller organisme i naturen, som er for småt, ligegyldigt eller umuligt. ALT kan
lade sig gøre. Hvis vi alle havde 5 % af Assers begejstring og vilje til naturen,
ville verden helt klart være et bedre sted. Jeg kan kun anbefale den dygtigste
formidler jeg nogensinde har mødt – og jeg har mødt mange – og hvis I endnu
ikke har hørt Asser snakke om sin passion, så find ham i diverse youtubevideoer, find ham i Randers Regnskov eller book et oplæg med ham. I vil kun
går derfra og ønske at I havde mere tid med ham. Han inspirer – og han finder
hele tiden nye måder at nå ud til de grupper, som måske er sværest at begejstre
– han inviterede Rasmus Brohave (En kendt youtuber) til Bigai i Ecuador, og
fik hele Danmarks ungdom til at udbryde ord som 'biodiversitet' og
'Rewilding' og 'truede arter', med en helt ny energi – og vilje til rent faktisk at
passe på den skønne natur vi befinder os i.
Asser fortjener i den grad at vinde titlen som 'årets formidler'. Som leder
inspirere han et hav af kommende formidler, til at gøre formidling til et ord,
alle i Danmark skal kende til.
Alt ros og thumps up, til den bedste formidler endnu set.
For Asser Øllegard :)
Asser Øllgaard har igennem efterhånden mange år været en formidler der rammer
bredt. Både børn og voksne snakker begejstret og fascineret om de dyr og planter
han formidler om. Han formår at gøre det nærværende og især hans fokus på
tilpasninger giver så stor mening!
Han formidler bredt via sit arbejde som formidler i Randers Regnskov, hvor
koncepter som ”vild med vilje haven” på den ene side og ”rædselskabinettet” (kun
for voksne) på den anden side gør stort indtryk. Det er tydeligt at naturbevarelse har
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en stor plads i Asser Øllgaards hjerte både lokalt og globalt. Han har lavet adskillige
fremragende formidlingsvideoer fra Ecuador, hvor Randers Regnskov har opkøbt
noget Regnskov til bevarelse. En par af videoerne som blev delt bredt kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=Rbmii0zXN-M
https://www.youtube.com/watch?v=knN_r_5q12A
Han har også inviteret to kendte Youtubere, Rasmus Brohave og Johanne Kohlmetz
med til netop Ecuador for at de skulle stille sig selv spørgsmålet ”biodiversitet – hvad
rager det mig”. De videoer Rasmus og Johanne fik lavet, nåede ud til over 200.000
unge mennesker.
Derudover har Asser Øllgaard nået bredt ud via hans deltagelse i ”Vild med Dyr”,
”Sommersummarum”, ”Mens vi venter” samt flere andre programmer på bl.a.
Ramasjang. Han har også deltaget i diverse radioprogrammer.
Asser Øllgaard er en lidenskabelig naturformidler, som formår at skabe stor
fascination hos små og store til gavn for vores natur lokalt og globalt.

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...
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.
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.

Bo Storm

Frederiksha
vn
kommune

Bo storm

Frederiksha
vn
Kommune

Brian
Kølhede

Naturstyrels
en
Vestjylland

Brian
Kølhede

Naturstyrels
en
Vestjylland

Brian
Kjølhede

NAT
Vestjylland

Han er fantastisk til at formidle til alle på en levende måde ,lige fra krondyr til
fugle frøer og de mindste insekter og ikke at glemme planter. Og altid med en
glæde til det han formidler,der er smittende , selv de unge kan han fange med
sin humor så de lytter efter

Brian
kjølhede

Naturstyrels
en

Brian er en helt fantastisk naturformidler.
Han fortæller om naturen på en levende måde om Det er ældre handicap eller unge
/ børn er brian altid dygtige til at fange folk individuelle selv om der er en hele folk.
Hvis brian ikke sgu have den pris hvem sgu så ?

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,

Brian forstår at formidle viden sagligt for børn og voksne. Han besidder en fantastisk
viden . Både børn og voksne kan tale om ham længe,han forstår at gøre det
interesant , når han formidler ude i naturen, eller i tv midt og vest, vil man ønske at
det vare længere.
Brian forstår at formidle viden sagligt for børn og voksne. Han besidder en fantastisk
viden . Både børn og voksne kan tale om ham længe,han forstår at gøre det
interesant , når han formidler ude i naturen, eller i tv midt og vest, vil man ønske at
det vare længere.
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Erik
Sørensen,
Frisk i
Naturen –

Erik Holm
Sørensen

Erik Holm
Sørensen,
naturpædago
g

Frivillig
naturvejlede
r ved
socialpsykia
trien i
Frederiksha
vn
Kommune

Frivillig
naturformid
ler ved
socialpsykia
trien i
Frederiksha
vn
Kommune

Frivillig

Erik har brugerbaggrund i socialpsykiatrien og har på eget initiativ fået etableret
Frisk I Naturen, som i samarbejde med borgerene i socialpsykiatriens støttecentre
arrangerer naturture. Erik har i foråret haft foretræde for Folketingets
sundhedsudvalg og fortalt om Frisk i Naturen og hvad det gør ved mennesker med
psykiske vanskeligheder. Han blev af udvalget bla. spurgt hvad det er han gør, hvad
er metoden? Eriks svar sammenfattede han i denne korte sætning som samtidig
rummer at være propfyldt med det han gør og hvad det gør ved mennesker det han
gør….. Jeg forstørre roen i naturen op – så enkelt og genialt kan det siges.
Erik har et indgående kendskab til naturen, georlogien, plante- og dyreliv og han
kender utalige perler som det er nyttigt at benytte. Han har en sjælden evne til
gribende formidling i den store gruppe, hvor han er god til at invitere og involvere
publikum til dialog men også i de helt små grupper når Frisk i Naturen er afsted.
Med Frisk i Naturen medvirker Erik også til at spreder budskabet om håb. Håb er et
helt centralt element i at recover sig fra psykiske vanskeligheder, at der er håb for
alle mennesker som har psykiske vanskeligheder om at det blive anderledes. Erik er
med sin saftig grønne trøje med Frisk i Natur logoet påtrykt selv et gående symbol
på håbet og han er formidabel til at anvende naturoplevelser mangfoldigt og lade
naturen påvirke og gøre store indtryk på de mennesker som vælger at være med.
Frisk i Naturen er altså meget meget mere end blot en tur ud i den danske natur,
turende tjener flere og højere formål som altså også handler om at hjælpe
mennesker som på forskellig vis befinder sig på en kant i livet.
Jeg har allerede indsendt en begrundelse for Erik. Vil I tilføje dette til det jeg har
sendt.
Igennem Frisk i Naturens ture har Erik konstateret at naturen kan virke som
personlig medicin for de borgere som er med og Erik har tydeligt mærket det på
egen krop og sind hvordan naturen har en terapeutisk virkningsfuld effekt som
personlig medicin.
Erik ligger bestemt ikke på den lade side omkring Frisk i Naturen. Han har således
haft foretræde for Folketingets sundhedsudvalg i april måned, hvor han begejstrede
udvalget med det psykisk sårbare borgere kan opnå via naturen.
Erik har desuden en faglig sparringspartner indenfor psykiatrien i Sverige som han
sparre med om "Naturens kræfter"
Naturpædagog og førtidspensionist Erik Holm Sørensen fortjener prisen som Årets
Naturformidler 2018 for sit enestående frivillige arbejde med naturformidling på en
nyskabende måde. Erik er den kreative hjerne bag tiltaget Frisk i Naturen:
Naturformidling for nogle af samfundets mest sårbare borgere. Arbejdsmetoden er
enkel. Erik tager mennesker med alle typer psykiske lidelser med på naturture med
ét klart formål: Forstør roen i naturen op for deltagerne. Han gør det frivilligt og med
stor autenticitet, indsigt og empati, for han har selv været indlagt og kender
psykiatrien og brugerne indefra. Og så trækker han på en imponerende viden om
naturen og naturens virkning på hjernen, som den danske hjerneforsker og
professor Kjeld Fredens og den svenske landskabsarkitekt og professor Patrik Grahn
har skrevet flere bøger om. Erik tager afsæt i sin store erfaring som naturpædagog
og sit talent for at fortælle historier, der tager deltagerne med på en rejse ind i
naturens magiske verden. Erik arrangerer naturture året rundt, for som han siger:
”For at kunne mærke sommerens varme, må deltagerne mærke vinterens kulde”.
Brugerne har indflydelse på, hvor turen går hen, og hvad de skal opleve, og Erik er
meget omhyggelig med at designe turene, så de er tilpasset deltagerne. Gennem 3 ½
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år har han arrangeret og gennemført 270 naturture for psykisk syge og sårbare
brugere i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune, hvor Erik selv bor. Eriks
naturture virker.
To af deltagerne udtrykker effekten af naturturene på denne måde:
”Har jeg kaos i mit hoved giver det ro at
høre vandets rislen. Det gør mig godt at se
en spire – at noget gror.”
Bo Søndergaard,
Socialpsykiatrisk støttecenter Sæby
”For mig er det særdeles positivt at deltage
i naturturene, idet jeg hver gang kommer til
steder, jeg ellers ikke ville have besøgt. Det
giver mig nye sanseindtryk og oplevelser,
som har indvirkning på mit humør i positiv
retning. Der er et godt sammenhold på
turene, og humøret bliver positivt. Jeg kunne
tænke mig, at flere ville medvirke af
forskellig køn og alder.”
Mads Ørtoft,
Socialpsykiatrisk støttecenter Frederikshavn
Frisk i Naturen er et unikt tiltag, som vækker opmærksomhed politisk og i
psykiatrien. Folketingets Sundhedsudvalg viste stor interesse for indsatsen, da Erik
Holm Sørensen havde foretræde for udvalget 10. april 2018. Efter, at Erik Holm
Sørensen har formidlet tankerne bag og den positive virkning naturturene har for
psykisk syge og sårbare, har Jan Mainz, direktør med ansvar for patientforløb og
kvalitet i psykiatrien i Region Nordjylland givet udtryk for, at han vil introducere
metoden for medarbejderne i Psykiatrien. Han er, efter at have holdt oplæg om Frisk
i Naturen, blevet tilknyttet som grøn konsulent for Kompetencecenter Nord i Århus,
der henvender sig til voksne med udviklingshæmning med særligt behov for social
træning og oplæring i forskellige arbejdsfunktioner. Senest har han holdt oplæg i
Distriktpsykiatrien i Frederikshavn efterfulgt af en tur med syv deltagere til
hovedgården Knivholt, der er omgivet af smuk natur og et rigt dyreliv.

Esben Buch,
Naturvejlede
r

Aalborg
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.

Flemming
Rune

Naturkanale
nl

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
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Helle Kjær
Laigaard

Produktions
skolen
NVPRO/ca
mpus 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.
Der er ingen tvivl om, at hun er årsagen til, at mange børn og unges glæde ved
at være i naturen.

Jakob
Kofoed,
naturvejleder

Vendsyssel
historiske
museum

Jakob
Kofoed
Nielsen
Janneke
Pedersen

Hjørring
kommune

Karin
Krogstrup

Karin
Winther ,
naturvejleder

Hun fortjener i den grad at blive anerkendt!
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 pile-spidser 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 :)
Fordi han fortæller med stor indlevelse og er god til at få alle med. Han er god til at
lave kreative ture som henvender sig til alle typer.

4H,
Jeg synes Janneke skal vinde den pris, da jeg nu flere gange har set hendes
naturvejlede gejst for sit job.
r
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.
Hjørring
Karin var sammen med undertegnede (dengang sundhedskoordinator) med til
Kommune
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.
Vesthimmer Karin er fantastisk til at formidle, hun forstår at tale både til ældre og børn og
lands
unge, og hun har altid noget nyt i ærmet. Ofte er hun i radioen eller på
Kommune
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 .
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Naturvejlede
r Karin
Winther

Naturekspe K.W. er en initiativrig og engageret formidler, der via sine tiltag formår at
ditionen.dk/ samle flere generationer omkring vesthimmerlandske naturperler og sætte
Vesthimmer fokus på området varierede naturtilbud.
lands
kommune

Karin

Vesthimmer Hun er intet mindre end fantastisk formidler af naturens fantastiske
land
egenskaber, for både store og små !

Karin
Winther,
naturvejleder

Vesthimmer Hun fik med sit projekt “Ensomme i naturen” min mor op af sofaen og ud i
lands
naturen efter min fars død. Det var en mærkbar og varig forandring hun skabte
Kommune
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.

Karin
Winther

Vesthimmer
lands
Kommune.
Naturpatrulj
en

Karin
Winther

Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune

Karin
Winther
Karin
Winther
Karin
Winther
Karin
Winther
Karin
Winther
Karin
Winther
Karin
Winther

Vesthimmerlands Kommune. Naturpatruljen
Karin har igennem sit kæmpe store engagement i naturen været med til at formidle
et hav af naturoplevelser for alle aldersgrupper. Hun har formået at bringe naturen
tæt på os. Fra at den før var uden for døren er den nu inden for sammen med os.
Hvis vi alle kunne have et sådant engageret og dedikeret engagement overfor et
område som Karin har over for naturen, så ville verden være et helt andet bedre
sted at være…..
Karin er simpelthen en formidler “af Guds nåde”.
Hun forstår st formidle til alle aldersgrupper. Karin arrangerer de skønneste
naturoplevelser op til flere gange ugentligt.
Karin er bare en fantastisk formidler og energisk person, som gør en stor forskel –
både med fokus på natur, sundhed og sociale fællesskaber. Hun fortjener
anerkendelsen, fordi hun giver så mange oplevelser til unge, ældre og familier.
Vesthimmerlands Kommune
Hun er fantastisk for både de helt små og de ældre. Hun er god til at få folk
engageret i naturen.
Vest Himmerland kommune
Karin er en meget god formidler hun er for alle aldre og hun har nogle meget
spændende ture i naturen syntes jeg
En super dygtig og behagelig person som gør et kæmpe stort arbejde
Hun er altid igang med fantastiske oplevelser for at få alle unge som gamle ud og
nyde naturen og alle dens oplevelser
Fantastisk projekt med demente i Naturen. Det giver livskvalitet

Karin er en fantastisk formidler af information om naturen.
Hun kan virkelig gøre naturen interessant for både børn og voksne.
Det skal hun fordi hun evner at gøre hendes arrenemanger spændende og hyggelige,
vi får altid lov til at være med til at lave noget af det som det handler om den
pågældende dag, og så er hun altid så positiv og har et meget smittende godt
humør.
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Karin
Winther
Karin
Winther
Karin
Winther
Karin
Winther
Karin
Winther

Karin
Winther

Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune
Vesthimmer
lands
Kommune

Karin
Winther

Vesthimmer
lands
Kommune

Karin
Winther

Vesthimmer
lands
Kommune

Karin
Winther

Vesthimmer
lands
Kommune

Karin
Winther

Vesthimmer
lands
Kommune

Er altid aktiv og tilbyder den ene efter den anden aktivitet for både børn og voksne.
Hun er smilende, formidler, favnende.
Karin er bare GULD for vores kommune goos som borgere.
Fordi Karin altid er klar til at motivere alle til masser af naturoplevelser
Jeg vil gerne fremhæve, de aktiviteter der foregår på ældreområdet, som er med til
at ældre kommer ud af ensomheden og ind i et fællesskab
Hurra for Karin
Hun laver så mange ting i naturen for alle aldre i vores kommune.

Karin bringer hele Nordjylland ud i naturen med sine utallige arrangementer. Hun
forstår at vække folks nysgerrighed på naturoplevelser.
Karin Winther står for et utal af spændende og lærerige arrangementer på
Naturbaserne – tiltag som gør såvel voksne som børn klogere på naturen ved at tage
os med ud i den. Desuden svarer hun også hurtig og kompetent via mail på de
naturspørgsmål man stiller hende her. – Et dygtigt , sødt og meget engageret
menneske, der fortjener denne hæder.
Karin forstår altid at gøre naturen spændende og nærværende – for store og små.
Hun er fuld af gode ideer og formidler sin store viden i et sprog og på en måde, som
gør os alle klogere, samtidig med, at vi bliver godt underholdt.
Vi har været på flere ture med Karin, bygget redekasser, spist af naturens store
spisekammer og meget mere – og vi kommer helt sikkert igen og igen og igen.
Dybt engageret med at formidle natur og kultur for beboerne i Vesthimmerlands
Kommune. Beboerne er både børn, ældre og ensomme. Hvem ellers laver
rollatorløb i naturen, og tager derefter skoleklasser ud og fange haletudser, som skal
med hjem i et akvarium så man kan følge udviklingen frem til frøer, som derefter
skal sættes ud. Overnatninger i hængekøjer på Livø og andre steder med naturmad
tilberedt over bål. Karin er ofte i TV og har om lørdagen et program på P4,hvor hun
fortæller om naturen lige nu.
Lyt til P4 lørdag morgen og hør Karin fortælle om naturen lige nu. Så hører du en
meget engageret formidler af natur, men samtidig er hun særdeles aktiv i
Vesthimmerlands kommune, med at få ældre og ensomme med ud på guidede
traveture i naturen. Har ikke hørt om andre der laver rollator rally i det fri, hvor de
lettere handicappede kan få rørt sig sammen med ligesindede. Og så er næste punkt
på dagsordenen en skoleklasse på naturvandring hvor ikke blot natur men også
kultur står på programmet.
Karin arrangerer også familieture ture med overnatning i hængekøjer og naturmad
tilberedt over bål.
En værdig kandidat til prisen.
Karin et så inspirerende for alle aldersgrupper. Hun gør et fremragende , opsøgende
og inspirerende arbejde. Karin er et meget varmt menneske, der forstår at fange sit
publikum. Hun formår at traske lige ind i hjertet på sit publikum under sin formidling
af sin store viden, og hun behersker alle felter: fra børnehavebørn til pensionister.
Karin gør et kæmpearbejde i sin naturformidling, og det er dejligt, at også TV så ofte
har gjort brug af hendes forfriskende naturformidling.
Hun fortæller så levende om naturen at selv en sten bliver spændende at høre
om.og man føler sig altid velkommen til ude i naturen.hun er rigtig dygtig.
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Karin
Winther

Vesthimmer Karin skal have anerkendelsen som årets naturformidler fordi hun gennem mange år
har leveret en engageret, smittende og vedholdende formidling af naturen – ikke
lands
kun i Vesthimmerland – men i hele Danmark. Hun har med Naturekspeditionen
Kommune

Karin
Winther

Vesthimmer
lands
Kommune

Kim Fogt

skoletjenest
en på
Nordsøen
Ocenarium

(naturekspeditionen.dk) opbygget en solid platform for naturformidling til alle
alderstrin, lige fra børnehavebørnene til seniorerne. Karin er her, der og alle vegne,
lige meget om det er til Skovens Dag, på P4 Nordjylland, til hængekøje-overnatning i
skoven, på Vores Vejr, som bævertæller-koordinator eller som kreativ idémager af
nye stier i kommunens naturområder. Hun formår altid at møde folk, der hvor de er,
og har en ”no-nonsense” tilgang til natur og naturformidling: Her kan alle være med!
Karin forstår at formidle om alt i naturen. Hun har en enestående evne til at finde på
spændende nye måder at udbrede viden om naturen på. Hun er altid klar til at
formidle både på tv og i radioen. Endvidere er hun fantastisk til at inspirere både
gamle , unge og børn. Hun forstår at give noget af sig selv, derved bliver hun også en
spændende person at høre på. Jeg tror ikke der er mange mennesker i Nordjylland
som ikke kender eller har hørt om Karin Winther. Hun er en ildsjæl der fortjener at
vinde.
Kim har en udstråling der for selv den mest uinteresserede til at høre efter. 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 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

Kim Fogt er dedikeret til at se mulighederne i naturen og videregive det til
børn og voksne. Han undersøger alt og sætter sig ind i emnet førend han med
stor glæde videregiver det til andre. Han meldte sig som spejderleder for at
udbrede kendskabet til naturen til potentielle brugere. Han læser natur og
kulturformidling i Hjørring.

Kim Fogt,
Eki
Kim Fogt –
Nordsøen
Natur – og
Oceanarium
kulturformidl
er

Kim Møller

Ulvetrackin
g Danmark

Kim er en dygtig formidler, som ikke er bange for at tage det tunge stof og gå ned i
børnehøjde. Kim formidler på en spændende måde, der gør at man gerne vil vide
mere. Når Kim formidler i skoletjenesten, får man en autentisk oplevelse forstået på
den måde, at man kan mærke hans passion og oprigtige interesse for at formidle.
Kim fremstår beskeden, hvilket virker sympatisk og gør at man ikke føler sig dum,
når man stiller "dumme" spørgsmål. For som han selv siger, er der ingen dumme
spørgsmål.
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.
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
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kim Møller

Kim Møller

Ulvetrackin
g Danmark

Ulvetrackin
g Danmark

Kim Møller er en dygtig natur formidler som har brugt tusindvis af timer på
formidling af ulv og natur siden slut 2012. Kim kan fange selv de mest urolig børn
med hans entusiasme og lyst til at fortælle om naturen.
kim gør meget ud af at naturen skal opleves.
Kim er en ildsjæl som formidler viden om Ulv via Ulvetracking Danmark.
Kim har en helt unik til gang til formidling ang Ulv, som tager udgangspunkt i en helt
fantastisk oplevelse han giver ved Blandt andet ulvetur hvor der gives et indblik i
viden om det nye rovdyr i den danske natur. Jeg kan varmt anbefale kim .
Jeg har været på to ulvetur med mit arbejde med adfærdsvanskelig unge som i
begge tilfælde var tryllebundet . Kim kombinerer sin pædagogisk uddannelse med
viden omkring Ulv det

Klaus
Malling
Olsen

når helt nye højder i ellers træls debat
Selvstændig Klaus er en naturlig formidler, han kan slet ikke lade være. Jeg mødte ham første
feltornitolog gang i Skagen i 80'erne og blev fascineret af hans formidlingstrang. Klaus er i dag
internationalt kendt med en del bogtitler på sit CV men på trods af status indleder
han samtaler med alle, uanset status i felten, høj som lav, øvet og nybegynder, alle
ser han og fortæller og fortæller om fuglene, deres kendetegn, træk osv. Han
opererer ikke på flere platforme, han står bare derude i naturen med åbent sind,
han øser generøst af hans enorme viden og altid i øjenhøjde med dem han møder.

Marianne
Fisker

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

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 😊

Mette
Søndergaard

Skovby
Børnehus,
Græshoppe
n,
Mosegårdsv
ej 5,8464
Galten

Mette Søndergaard er en formidler og naturentusiast ud over det sædvanlige. Mette
er biolog, ejer af virksomheden "Udeunger", ejer af mindre landbrug, mor til tre
skønne piger og en tusindkunster, der konstant forbløffer sine omgivelser med sine
(uopdagede og) mange talenter. Mette er et meget beskedent menneske. Fire dage
om ugen huserer hun i og omkring bålhytten "Lærkereden" i Naturbørnehaven
Græshoppen, hvor hun guider, hjælper, udvikler, inspirerer, underviser og fremmer
nysgerrigheden i 140 4-6 årige børn i alt hvad der handler om naturen og hvordan
man kan bruge og opføre sig i den. Hendes store viden, hendes rolige gemyt og rare
væsen vækker noget i børnene. De lærer en masse om natur og dyr, bl. a. via
forrådnelsesbur, ekspeditioner på legeplads og i nærområdet med skov, mark og
dam, via eksperimenter, bøger, spil, lege. Børnene lærer at snitte, hugge brænde,
tænde bål, hamre, save, flette, snaske, slukke bål, bygge, lede efter småkravl,
genbruge, samle affald, så, plante, klatre, kreere, bruge deres fantasi, trække vejret
roligt… De lærer at undre sig, lærer, at man altid kan finde svar hos Natur-Mette,
som da et par unger for nogle uger siden havde fundet tudseæg i en vandpyt og
naturligvis bragte det "mærkelige mudder" til Mette for at få svar. Børnene lærer
meget om sig selv vha Mettes aktiviteter og anvisninger, for Mette indgyder selvtillid
og selvværd og viser, at de kan lære det, de har lyst til at lære, også selvom en sav,
f.eks, er et farligt redskab. Mange af børnene nyder at være, "bare" VÆRE i
bålhytten med Mette, hvor tid ikke er det væsentligste, hvor den travle verden
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holder en pause. "Skal du have en lur i græsset?", kan Mette spørge et søvnig barn,
der har brug for omsorg. Børnene i børnehaven er vant til at omgås kriblekrabledyr,
de lægger mærke til, om det er musvitter eller solsorten, der synger. De væmmes
højlydt over den stinkende grævling i forrådnelsesburet, der for få uger siden var så
flot, og de spørger Mette, om de må lege med knogler, for Mette har selvfølgelig
lavet en samling af knoglepuslespil, møjsommeligt kogt af døde dyr og rengjort til
forundring og læring for børnene. Mette er ikke uddannet pædagog, men hendes
pædagogiske evner er intet mindre end uovertrufne. Hun ved præcis, hvordan hun
kan vække interessen for naturen hos hvert enkelt barn, hvilket er en usædvanlig
evne. Hun er en kilde til inspiration for sine kolleger i børnehaven, og også hos
forældrene bliver hun mødt af respekt – og også nogle gange skepsis: Kan et barn på
fire år snitte med en rigtig dolk eller tænde bål? Ja, hos Mette kan de, også lære
lange navne som "skolopender" og "kuglebænkebider". Mette går ikke efter priser
eller berømmelse, hun vil gerne dele sin glæde og viden om naturen. Dét gør hun i
overmåde grad og i overlegen stil, selv om sidstnævnte adjektiv er Mettes
modsætning. Mette gør verden bedre.

Mikkel
Rødvig (NaturMikkel

Assens
skole, ved
Mariager

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.

Morten TopJeensen

Selvstændig

Paw sahl
rasmusssen

Ulvetrackin
g Danmark

Morten Top er forfatter (Danmarks Sommerfugle), redaktør af tidskriftet "Natur på
Bornholm", og der hvor han når ud til hele Danmark er via TV-Borholms
naturudsendelser, som bliver bragt hos de øvrige lokalstationer. I betragtning af
hvor få midler, der bliver afsat til naturudseendelser i de landsdækkende TVstationer, er det oplivende at møde en engageret naturelsker med en imponerende
viden trods de små økonomiske rammer, der i sagens natur er til rådighed for en lille
lokal TV-station.
Jeg vil gerne indstille Paw sahl rasmusssen som kandidat.
Paw er meget engageret i Ulvetracking Danmark.
Paw formidler på en helt fantastisk måde igennem saglighed. Humor. Fortæller
historien så alle bliver involveret.

Peter
Gammelmar
k Thing

Kjærgaards
mølle
Naturskole,
Struer

Peter
Gammelmar
k Thing

Klosterhede
n
(Naturskole
n)

Han holder foredrag. Ulvetur . Medvirker i podcast ang Ulv .
Peter Gammelmark Thing er en fantastisk naturvejleder og formidler, fordi han med
sin humor, sin tilgang til børn og natur, virkelig formår at få naturen bragt i
børnehøjde, sådan at børnene vil have mere !!!( og de voksne)
Han har en bred faglig viden og kan finde de små ting i naturen og få dem synliggjort
og tilgængelige, samt at vække en naturlig nysgerrighed for naturen hos børn og
voksne.
Han ved jo naturligvis meget om Klosterheden, dens historie, dyr og fauna og det er
en stor fornøjelse at være en del af hans vejleder ture.
Så han skal have årets pris, fordi han formidler med både hjerne og hjerte.

Peter er en blændende formidler og en stor pædagog.
Han formår at fange alle med sin store begejstring.
Når vi har besøg af udlandske skolelever, giver Peter dem en oplevelse, de
ikke glemmer. Faktisk har det været et ønske fra de udlandske lærere, at
komme på naturskolen og opleve Peter.
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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!

Rene
Hankelbjerg,
Naturvejlede
r.

Ringkøbing
– Skjern
Museun

Rikke
Laustsen

Krible
Krable

Rene ser det store i det små. En lille plet mos, bliver til en forunderlig skov, som skal
undersøges.
En ko lort skal brækkes over, ses på og snuses til.
Ifølge Rene, skal natur, smages (man spiser vel bænkebidere og myrer) ses, røres og
duftes.
Renes måde at formidle naturkendskab på, er så meget i øjenhøjde med de mindste
børn, at det er en gave.
Derfor håber vi, alle børn og voksne i børnehaven, at Rene bliver årets
naturformidler.
Et projekt der dækker både TVskærm, kurser og konferencer og måske 100.000
personer med direkte oplevelser i naturen. Et arbejder er er henvendt til den
vigtigste målgruppe af dem alle: de alleryngste. Et arbejde, der adresserer noget af
det vigtigste opmærksomhed og fokus i naturen. Et arbejde der taler direkte ind i
børns natur: Nysgerrighed. Om et tema der dybest set handler om børns viden og
kendskab til naturens mangfoldighed og biodiversitet.

Rikke
Laustsen

Naturvejled
erforeninge
n

Rikke
Laustsen

Krible
Krable

Rikke
Laustsen

Naturvejlederfore
ningen,
Krible
Krable
Projektet

Med sit store engagement brænder Rikke igennem på alle arenaer hvor hun
kommer frem. Om det er i naturen med de yngste børn, på kursus med de yngstes
voksne, til chef-møde med DR Ramajang, eller til mødet med fonden der betaler.
Ingen når Rikkes format – hun er klart Danmarks bedste naturformidler
Rikke har igennem de sidste snart 6 år stået i spidsen for det landsdækkende Krible
Krable projekt. Projektet er støttet af Nordea-fonden, og har betydet at mere end
60.000 børn er kommet sammen med deres skoler og daginstitutioner på opdagelse
i naturen. Det har skabt indsigt og nysgerrighed, og ikke mindst har projektet skabt
uddannelse og læring for et stort antal lærere og pædagoger, der nu er rustet til at
guide og forundres sammen med deres børn.
Rikke er en enestående formidler, og med et utrættteligt engagement og energi, har
hun styret projektet sikkert gennem de mange faser, og dermed sikret den fortsatte
udvikling. At DR Ramasjang idag arbejder med Krible Krable, bier osv er langt henad
vejen tillige Rikkes fortjeneste, idet hun har været en væsentlig ressource i at få
lavet og godkendt samarbejdsaftalerne med TV.
Rikkes engagement er utroligt og smitter vildsomt af på de mange fortrinsvis børn,
der deltager i Krible Krable-forløb landet over. Omkring 60.000 har været igennem
og med Rikkes drive og mange idéer til forløb mv. er der lagt i ovnen til at mange
flere elever lærer om den mindste del af naturen at kende.
Rikke var idé-kvinde på KribleKrable vers. 1. Allerede her fik hun skabt fantastiske
resultater, hvor både NordeaFonden og DR var vægtige medspillere. Med stort gåpå-mod, entusiasme, energi og overskud har hun løftet opgaven med KribleKrable
vers. 2 til noget som man aldrig havde drømt om. At alle Danmarks børn kan se
lærende og inspirerende børneTV med KribleKrable tema, er i høj grad Rikkes
fortjeneste.
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Gennem alle de år hvor Rikke har arbejdet med Kribble-krabble har mange tusind
børn både direkte og inddirekte haft glæde af Rikkes store talent for naturvejledning
og naturformidling. Næsten en hel generation af førskolebørn har lært glæden ved
insekter og småkravl gennem hendes blændende formidling.
Rikke er en ildsjæl, der brænder for formidlingen til landets yngste og deres voksne.
Hun har en evne til at gøre emner som naturen, insekter, biologi og naturfaget i det
hele taget super spændende og relevant. Derud over formår Rikke at tænde en
interesse hus både unge og gamle til at gå sammen ud i landet og se på netop dette
spændende fagområde. Dette giver sig blandt andet udslag i nye konstellationer på
f.eks. aktivitetscentrene, og i daginstitutionerne, hvor de kan gå sammen og alle får
en "mer´ oplevelse" ,da der nu er reserve bedstemødre og fædre med på turen i
parken, eller til søen. Rikke har samtidigt fået en hel faggruppe op af stolene, nemlig
Naturvejlederne, og i maj måned hvert år ligger en stor gruppe på knæ sammen med
børnene, og finder kryb og kravl i f.eks. muldet i skoven eller i søens vand.
Rikke har formået at samle og efteruddanne en stor gruppe lærere, pædagoger,
sammen med en stor gruppe af detikterede naturvejledere, på landsplan, og dette
breder sig som ringe i vandet, ud i daginstitutionerne, og skolerne og til ung som
gammel. Jeg syntes hun er en af de sejeste og flittigste naturformidlere jeg til dato
har mødt. Derfor syntes jeg at Rikke Laustsen skal indstilles til titlen som "Danmarks
bedste Naturformidler 2018".
Jeg indstiller Rune til prisen som årets naturformidler fordi:

Naturvejlede
r Rikke
Laustsen

Kribblekrabble
projektet

Rikke
Laustsen

Naturvejlederfore
ningen,
Krible
Krable
Projektet

Rune
Engelbreth
Larsen

Selvstændig
forfatter,
foredragsho
lder og
debattør

Sebastian
Klein

Dr
Ramasjang

SøLøVen

Børnehaven Der er fantastisk personale som på en meget bevidst måde tager børnene med
#friskolensk ud i naturen, lader dem opleve den i al slags vejr. Forbereder børnene ved at
allerup
feks. tale om påklædning, underviser i naturfænomen og inddrager alle mulige
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– at Rune har lavet en af den nyere tids allerflotteste og allervigtigste bøger om
dansk natur, nemlig Vildere Vidder. Jeg er sikker på, at det værk vil stå som en
milepæl i dansk naturforvaltning i kommende generation. Jeg kunne egentlig bare
stoppe min motivation hér…
– at Rune har demonstreret overlegne evner som formidler og debattør i radio, tv,
forsamlingshuse, på naturmøde, på Altinget, på Facebook osv. Rune tager sig tid til
at oplyse alle, som er nysgerrige, og er samtidig ikke bange for at skære i gennem i
en debat. Det er ikke hyggen, der er vigtig, det er oplysningen. Dét er sjældent og
hammer vigtigt!
– at Rune har rejst land og rige rundt for – nærmest gratis – at formidle sine sine
ideer og visioner om en vildere natur i Danmark.
– at Rune med ydmyghed og nysgerrighed hele tiden opsøger viden og arbejder på
dygtiggøre sig. Ikke noget rutine og stilstand…
Det skal han, fordi han med ild og sjæl kaster sig ud i de vildeste eksperimenter i
dyreformidlingens tjeneste i programmet bidt, brændt og stukket. Han tryllebinder
både voksne og børn og viser en siden af naturen som for det meste er skjult(
heldigvis) og viser hvordan reaktioner er , når dyr møder menneske på den
aggressive måde.
Sebastian Klein er bare" the man" når det handler om at gå tæt på dyr, lige fra
doktor pjuskeluske, til Afrikas stjerne, til dyrepasser i diverse zoo og den blå planet.
Bøger har han skrevet på den fineste måde om fantastiske dyr så alle er med og selv
på facebook deltager han med input og livlige diskussioner , lige fra emner om And
der har fået en pose uheldigt om benet til en saglig ulvedebat .
Og så kan man jo heller ikke stå for hans charme:)
Sebastian fortjener 100 % at vinde for hans mange år på bagen, hvor vi alle er blevet
kloger på dyr og dyreadfærd.
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9800
Hjørring

kommende skolefag. se de er godt klædt på til at komme i skole.

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 😊

Thomas
Boesdal

Selvstændig

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

Thomas
Johannes
Juel
Johansen

Brorfelde
Observatori
et

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

Thomas
Boesdal

Selvstændig

Det er måske for hans entusiastiske og faktuelle ulveforedrag vi bedst kender
Thomas. Men han har i flere år også været en fantastisk inspirerende del og
arrangør af flagermusesafari i Hjerm. Her samles familier, unge som gamle fra nær
og fjern, og får en kæmpe oplevelse, ikke mindst pga Thomas' måde at
videreformidle hans store viden på også dette område på en yderst underholdende
og inspirerende måde. På samme måde er han også en stor del af naturens dag i
Hjerm. Også her flokkes både børn og voksne om Thomas, når han deler sin viden
om alt lige fra frøer til krondyr og selvfølgelig Ulven.
Thomas' nysgerrige tilgang til naturen og alt hvad den har at byde på gør, at man
som tilhører både føler sig i godt selskab, inddraget og inspireret.

Thomas
Boesdal

selvkørende
– frivillig

Thomas har ydet en herkulisk naturformidler-indsats omkring ulv. Som en
nærmest enmandshær fra Vestjylland er han ude i forsamlingshuse, på alskens
uddannelsesinstitutioner, til borgermøder og konferencer, han optræder i radio
og fjernsyn, og han gør det vanvittigt godt. Autentisk, medlevende og
insisterende på virkeligheden. Han er et klasseeksempel på, at
formidlingstalent er noget medfødt – det kan man simpelthen ikke uddanne sig
til.

Thomas
Boesdal

Privat

Jeg vil gerne nominere Thomas Boesdal for hans enorme og dedikerede arbejde for
de danske ulve.
Thomas har nu siden vi fik den første ulv til Danmark gjort et kæmpe stykke arbejde
for at få både vigtig information og fakta ud til befolkningen gennem hans mange
foredrag rundt om i landet. Thomas fortæller på en spændende og humoristisk
måde som gør at folk lytter og fremfor alt lærer om ulven. Jeg har personligt set folk
skrive til Thomas at de før hans foredrag var skeptisk overfor ulv i vores natur for så
efter foredraget at have fået en meget bedre forståelse for ulv.
Ulven deler vandene i vores samfund og uanset om man er for eller imod, så vækker
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den mange følelser i folk, især dem som direkte er berørt af dens tilstedeværelse.
Thomas bor selv i ulveland, men frygt og usikkerhed er hos ham og hans familie i
øvrigt, afløst af stor interesse i ulven. Men vi må også indse at ulven er her for at
blive, den er fredet af EU og dermed har vi altså et forholdsvis nyt dyr i toppen af
fødekæden i vores natur.
Jeg synes at Thomas' arbejde for at udbrede viden om ulven er uvurderligt og jeg er
sikker på at hvis ulvene kunne forstå, så ville de være enige.

Thorkild
Lund

Lille
vildmose,
tidligere
Gudumhol
m 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
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