
Indstillet: Ansættelsessted Navn på Indstiller: Begrundelse

Anders Kofoed Den blå planet, Amager Laila Simmer Anders Kofoed er en fantastisk formidler i et let tilgængeligt sprog, når han ud med sin formidling, unge som 

gamle. Altid med sjove historier, som gør det til en speciel oplevelse hver gang. Hans formidling får et smil frem på 

læben og man får lyst til at vide mere. Han fortjener om nogen, at få tildelt denne titel, tror ikke der er mange 

danskere der ikke kender Anders. 

Anders Kofoed http://www.anderskofoed.dk/ Lars Thomsen Han er konge

Anders Kofoed Biolog Anonym Anders Kofoed er et levende, passioneret og humoristisk dyreelskende menneske, og fanger alle med sin 

letforståelige oplysninger fra det mindste lille insekt, til det største dyr, han har et stort hjerte for alt i naturen, 

derfor er Anders helt klart den bedste naturformidler

Anders Kofoed det ved jeg ikke Ann Riesel Anders har bare en helt fantastisk måde at formidel natur på..jeg har mødt ham flere gange og man mærker hans 

kærlighed til naturen..jeg har også flere af hans bøger også støtter jeg hans og hans søns fantastiske projekt for 

skildpadderne

Anders Kofoed tv bla.an. Bente Bjørklund Han har en skøn måde at sælge varen på, selvom det er det grimmeste dyr han skal præsenterer. Tak for det  :) 

Anders Kofoed Bl.a. Go Morgen Danmark Anonym Fordi han er en god og børnevenlig naturformidler. Han lærer os alle om naturen når han er med i Go Morgen 

Danmark og i hans nye bog med Sebastian Klein.

Anders Kofoed - Biolog anderskofoed.dk Tanja Kreutzfeldt Jeg har ikke siden Poul Thomsen, oplevet en der er så god til at formidle viden om og skabe interesse for naturen 

på en sjov og entusiastisk måde! Og hans vilje og evne til at sprede sin viden bredt, er fantastisk. 

Anders Kofoed - biolog Selvstændig. Tidligere Zoo og Danmarks 

akvarium

Malene Hasselbalch-

Holm

Formidler levende, på højt fagligt niveau men uden at det bliver højtragende. Naturforståelse som alle kan forstå 

samtidig med at kærligheden til emnet smitter og brænder igennem til tilhørende. 

Derudover har han startet egne projekter med formål at beskytte naturen. Bl.a. Alfreds skildpadder.  Her kan læses 

mere på hans hjemmeside. 

Anders Kofoed. Den blå planer. Tanja Andreasen Han formidler med kæmpe energi, humor og får tingene til at lyde sim det aller mest spændende i verden.

Jeg ville ønske han kom i tv hver dag. 

Anders Østerby Skoletjenesten Nordsøen Oceanarium Sylvia Berglund Anders har en helt speciel evne til at formidle sit budskab til store og små på det niveau de er på. Om han er 

underviser for skoleklasser eller formidler til gæster på Nordsøen Oceanarium, så er det altid underholdende, 

lærerigt, fascinerende og trygt. 

Anna Gudrun Worm Nationalpark Thy Mona Sørensen Anna Worm har stor viden og en dygtig og engageret formidler � - hun er en stor gevinst for Thy � - og hun 

lægger ofte skønne billeder op fra sine ture i området - ofte til hest - fra sine skønne islændere ��

Anna Gudrun Worm Nationalpark Thy Thomas Boesdal Anne er i den grad bannerfører på at formidle og brande nationalpark thy. Hun optræder i både radio, tv, aviser og 

sociale medier, hendes budskaber er altid utroligt enkle men alligvel top faglige, jeg lytter altid når Anna er på, 

hendes humor gør hende meget behagelig at lytte på

Instillinger til Danmarks Bedste Naturformidler - NM22



Anna Gudrun Worm, Landskabsforvalter Pt hos Nationalpark Thy. Fra 1/2 ved 

Fjordland

Line Kragelund Anna er en kanon formidler. Hun formår at formidle natur til alle uanset alder, køn og stilling. Igennem sit arbejde i 

Nationalparken har hun formidlet naturen i Thy til gæster, medarbejdere og især frivillige. Hun fortæller med stor 

begejstring de frivillige om hvordan møgbiller og ådsler er vigtige for vores natur og giver dem lysten til selv at 

formidle denne vide videre når de bemander vores besøgssteder. Hun engagerer skoler og frivillige i naturplejen 

for på den måde at skabe større forståelse for de udfordringer vores vilde natur har med invasive arter osv. 

Også gennem facebookopslag og artikler i Nordjyske formidler Anna naturen på en måde som er let forståelig og 

meget spiselig for alle mennesker. Ligesom hun ofte på P1 morgen får lov at fortælle om årtidsaktuelle fænomener 

eller hvilke dyr der spiser hvad og hvorfor. Med Matadormix anekdoter får hun selv det mest nørdede fødevalg hos 

græsserne til at fremstå let forståeligt og sjovt for alle som lytter. 

Anna er en af grundende til at Nationalpark Thy i dag er så godt formidlet og fremme i skoene hvad angår 

naturprojekter, så hun fortjener virkelige denne nominering! Hun har i de mange frivillige skabt mange lokale 

ambassadører for den Thyske natur. Ambassadører der alle spidser øre når Anna deler ud af sin viden…

Anton søvad Den blå planet Anonym Anton har i flere år fået store som små til at syntes livet i vand er vidunderligt. Med YouTube serien blå nørd viser 

han folk nær og fjern hvilke vidunderlige og mystiske væsner vandet gemmer på. Alt dette med det største 

engagement og indlevelse.

Bo Gregersen Lille Vildmose Centret Grethe Sørensen Bo kan formidle Lille Vildmoses historie på en meget levende, spændede og beskrivende måde. Når man er på tur 

med Bo Gregersen , så kan hans hoved dreje 360 grader. Så hvis der er ørne ude at flyve, han han med nakken 

spotte dem meget højt oppe på himlen og beskrive om det er havørne eller kongeørne. Og så har Bo en fortid på 

Øm kloster.

Bo Storm Frederikshavn Kommune Anonym Bo er verdensmester i at formidle til både børn og voksne. Han arrangerer mange ture i naturen i Frederikshavn til 

glæde for vores borgere. Herudover er har han ansvaret for de unge Junior Rangere, som er en flok unge, der får 

en uddannelse i dyr, natur og formidling i Frederikshavn. Bos entusiasme og glæde smitter og han gør alle omkring 

dig interesserede i dyrene og naturen.

Carsten Bundgaard Lambek Beder skole/ Aarhus Thomas Jentzsch Både via sit arbejde og privat er Carsten er positiv, engageret og smittende formidler af naturens glæder. Carsten 

formår via sit daglige arbejde med elever i der er udfordrede at skabe en naturglæde og læringsglæde. Derudover 

formidler Carsten via SoMe om glæden ved at være i, bruge og forstå naturen. Carstens smittende naturformidling, 

er oprigtig og kreativ. Han lykkes med at formidle naturen for elever, unge, voksne, familie og venner. Hvilket er 

unikt. Carsten kan skifte fra det meget detaljerede, grænsende til det naturnørdede til det mere overordnede og 

umiddelbare glæde ved at se en plante, et dyr eller et flot landskab på en vandretur. For mig er Carsten 

indbegrebet og personificeringen af en naturformidler. 

Christina Kaaber-Bühler (Naturvejleder) Vordingborg Kommune Anonym Fremragende, varieret, engageret formidling på P1 morgen og stort smittende engagement og samarbejde med 

frivillige i både den lokale DN, Vilde Haver og Vild Med Vilje



Claus L. Olsen (Naturvejleder) “Børge Hinsch Fondens naturskole” Stine Nürnberg Naturvejleder Claus giver vores elever en bred viden om natur og friluftsliv med aktiviteter som for eksempel, at flå 

fasaner, tilberede fasaner, sortere uglegylp, gå på opdagelse i det lave vand, snitte, samle bær, lave marmelade og 

meget meget mere. 

Hen over året arrangerer Claus forskellige aktiviteter i skov og ved strand, som til sammen giver vores elever 

minder og opdagelser i naturen for livet. 

Claus har de pædagogiske kompentencer, der skal til for at fastholde vores elever igennem hans initiativrige og 

kreative møde med naturen. 

Claus fortjener helt klart at vinde, da han giver vores elever en forståelse og indlevelse i naturen, som de ellers ikke 

ville få.

Ditte Stiller Stolpedalskolen Anonym Verdens bedste skole pædagog. Som altid inddrager skoven og naturen i læring.Brændenælde pesto i bålmad …

Elena Holstein Bach Fjordbakkeskolen Charlotte Stensgaard Elena har jeg læste natur teknologi sammen med på læreruddannelsen hun forsatte med flere naturfag og har 

både undervist i Rusland og Danmark hun er så dygtigt at hun deltager i unge forsker 

Elena brænder så meget igennem hvad enten hun underviser i fysik biologi eller geografi for eleverne en fantastisk 

viden indenfor naturfag og hun er god til at få alle eleverne med 

Elena ved ikke jeg indstiller hende men hun er helt sikker en god formidler og værd at taget et kig på 

Elena ved en masse mellem himmel og jord og når hun fortæller bliver man grebet af faget og naturen 

Erik Bilde Sindal Bogtrykkeri Grethe Jakobsen Erik Bilde tager nogle fantastiske fotoserier fra  hele Nordjylland - planter, fugle og landskaber ledsaget altid med 

meget inspirerende tekster.

Erik Poulsen Velkommen til Ulveland Åse jensen Erik Poulsen har flere guide tur i Ulveland hvor han fortæller om Ulven og biodiversitet i områder.

Jeg Ønsker at være Anonym af hensyn til min familie og jeg har nemlig været udsat for ubehagelig bla fra Frivillig 

 fra Ulveatlas. 

Fortælling fra felten med Frederik Leck 

Fischer 

Freelance Ane Lone Lydie Wendt Han har en kæmpe viden om edderkopper og andre smådyr, som han fortæller om. Han er super inspirerende og 

god til at fortælle. Han tager billeder og forklarer, så alle kan forstå det. Han svarer altid på spørgsmål, hvis man 

spørger.

Han er god til at fortælle om smådyrenes habitater og levesteder, så man får selv lyst til at gå ud i sin egen hæk og 

lede efter dyr.

Han er en stor inspiration. 

Fortællinger fra Felten - Frederik Leck Fischer Freelance Anonym Frederik er en fantastisk gut der virkelig brænder for, at formidle. Især om diverse insekter og edderkopper, som 

mange ellers er bange for. Hans skriv er altid udførlige og meget lette at forstå, og hans store glæde og entusiasme 

i hans videoer får mig altid i godt humør. Man kan virkelig mærke hvor meget han brænder for det.

Jeg har lært rigtig meget af Frederik og jeg håber at han bliver ved i mange år endnu.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym God formidler. 

Brænder for sagen. 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Frederik fortæller og informerer spændende og grundigt om bl.a. edderkopper, og er altid flink til at svare på 

spørgsmål på Facebook



Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Hans fortælleteknik er simpelthen så fængende. At få så uddybende og spændende fortællinger fra alt kryb og 

kravl omkring os, gør bare bliver fanget af faktisk at begynde at gå på opdagelse i naturen lige omkring en. 

Formidling som også inspirere, selv personer som ikke finder interesse for det formidlede emne på forhånd. Det er 

da virkeligt en gave. 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Alexander Lerche Frederik Leck Fischer har arbjedt med natur og naturformidling i over 8, hvor han nu har opstartet en 

naturformidlings side på Facebook. Han gør sig altid umage for at fortælle gode historier om mange forskellige 

arter dog med en helt speciel forkærlighed for edderkopper. Hans post og historier giver folk lyst til at opdage 

natur og husker dem på hvorfor biodiversitet er så vigtig.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Julius Stenbæk 

Christoffersen

På trods af efterhånden at have mødt en del naturinteresserede- og formidlere, står det klart at Frederik har den 

stærkeste passion. Manden kan få encellede organismer til at lyde spændende for sådan en it-nørd som mig. Der 

er ikke nogen jeg hellere ville lytte til, snakke om bænkebidderes paringsritualer flere timer i streg.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Fantastisk, skøn, sjov og helt igennem genial naturformidler! Mit blik på insekter og edderkopper har helt sikkert 

ændret sig efter jeg begyndte at følge med i Frederiks fortællinger om naturen, og dyrende i den <3 THIS IS YOUR 

 GUY!! 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Susanne Leck Fischer Frederik er en formidabel formidler, som åbner vores øjne for det "det store i det små". Han fortæller levende og 

engageret på en måde som alle kan forstå. Hans passion er smittende.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Mads Paulsen Bidrager altid med spændende fortællinger om edderkopper samt imponerende dokumentation - fyldt med 

passion og nørdet viden. Det er fedt at Frederik slår et slag for edderkopperne, som ellers mest opfattes som 

klamme og skræmmende for mange. Hver gang man lærer noget nyt om disse dyr virker de mindre og mindre 

farlige og Frederik bidrager i høj gad til at vække andres interesse for de små dyr. 

Fortællinger fra felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anne Sofie Beck Johnsen Frederik formidler sin enorme viden om hovedsageligt edderkopper med en entusiasme, nysgerrighed og energi, 

som er utroligt smittende. Han formår at fortælle, så både nye og garvede edderkoppeentusiaster kan være med 

og man lærer altid noget nyt.

Han virker glad for at svare på alverdens spørgsmål og gør det altid med stor venlighed og respekt.

Danmarks edderkopper har brug for en fantastisk formidler og dét er Frederik i den grad.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Evy Lindenborg Det er med det varmeste hjerte at Frederik holder os i hånden når han introducere os for dyret de fleste på et 

tidspunkt har hadet. Edderkoppen.

Hans begejstring smitter og man finder sig pludselig rodende rundt bag toilettet, for var der ikke lige en ottebenet 

der så sej ud.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck Freelance Anonym Jeg nyder Frederiks entusiastiske, indlevende og meget spændende beretninger

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

 Freelance heidi sachmann Frederik er super god  til at formidle spændene viden om de smådyr de fleste ikke ser eller som mange ikke bryder 

sig om. Det er utroligt vigtigt at at han på interessant vis deler sin viden, så folk forstår at alle dyr er spændene og 

vigtige og skal respekteres, for at vi kan optimerer den trængte natur og dens små nyttige beboere.



Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Jeg er i gang med at studere biologi

og jeg synes det er fedt at han både har fagudtryk og forklaringer til dem på hans opslag.

det gør mit fagområde bliver hurtigt meget større.

Men det også sådan at han skaber en interresse for edderkopper, som jeg ikke havde før jeg opdagede siden 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Frida Pust Jeg har været på mange ture med Frederik, og jeg lærer meget hver gang! Hans facebook-side har fået mange 

følgere, og han er virkelig god til at formidle om misforståede dyr i naturen (insekter og edderkopper). 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Frederiks fortællinger om edderkopper er simpelthen så fangende og interessante, og jeg går derfra med en følelse 

af, at edderkopper jo er fantastiske og søde væsener. Set i relation til hvordan edderkopper normalt portrætteres, 

og i kontekst at jeg er arachnofob, synes jeg det er en meget dygtig formidler der formidler så godt om et dyr, at 

jeg helt får lyst til selv at gå ud og finde det. Han fortæller i øjenhøjde og uden unødigt komplicerede fagtermer, og 

uden at være hævet over en god joke. Hans formidling er meget tilgængelig, og det synes jeg fortjener en 

nominering.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Frederik kæmper for en kæmpe stor, men meget misforstået og meget lidt udforsket gruppe af dyr, nemlig 

edderkopper (særligt danske edderkopper). Han er fantastisk til at formidle edderkopper på en meget forståelig 

måde så alle danskere kan forstå det. Han er super engageret i sit felt og er sandsynligvis den førende forsker 

indenfor danske edderkopper. Frederik gør op med danskernes frygt for de meget ufarlige edderkopper og alle de 

forfærdelige myter der er kommet frem om dem igennem tiden. Han formidler primært igennem facebook og 

instagram, men er også en fantastisk gut at snakke med, man kan virkelig fornemme hans drive og engagement.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anne Egede Jeg er medlem af Frederik Fischers fb-gruppe “Fortællinger fra Felten”, hvor Frederik fortæller om diverse “krible-

krable-dyr”, men primært edderkopper. Og det gør han fremragende. Frederiks beskrivelser - ofte ledsaget af 

fantastiske fotos - er ikke bare lærerige, men også både spændende og underholdende. Jeg er “naturnørd”, og 

medlem af mange fb-grupper, der handler om dyr og natur, og jeg kan bare sige, at Frederiks gruppe er langt den 

bedste. Der er altid ny og spændende viden at hente hos Frederik, og det formidles så dygtigt, at mange (alle 

faktisk) af de etablerede og kendte naturformidlere kunne lære ganske meget. Der er for mig ingen tvivl om, at 

Frederik Fischer er Danmarks bedste naturformidler.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Gertrud Frederik åbner edderkoppernes verden for os - og det er virkelig tiltrængt, for mange kan, helt ubegrundet, ikke 

lide dem. Frederik er vidende, engageret og formidler sin viden godt, og hans fotografier er i særklasse. Det er et 

stort held for edderkopperne, at Frederik har kastet sin kærlighed på dem - de er helt ufortjent både uglesete og 

oversete, og det ændrer han på nu.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Emma Probst Frederik er en kæmpe nørd på den gode måde. Hans passion brænder så kraftigt, at det stråler ud af ham, og han 

formår virkelig at dele ud og inspirere sine følgere, til trods for hans fokus ligger på edderkopper, som jo må siges 

ikke ligefrem at være yndlingsdyret for de fleste - tvært imod kan folk være bange for eller ligefrem afsky 

edderkopper, men Frederik når forbi denne umiddelbare angst og får sine følgere til at se det smukke og 

fascinerende ved denne dyregruppe. Frederik er inspirerende at lytte til, spændende at læse over skulderen via 

facebook-gruppen, og han er med til at bidrage til, at den almene dansker forstår, hvorfor vi skal beskytte og passe 

på vores natur i DK, og at det ikke kun er næsehorn og orangutanger, som fortjener vores opmærksomhed. 



Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Mette Birchholdt Frederik Leck Fischer skriver levende om både små og større dyr. Han fortæller om små detaljer, som gør det 

endnu mere spændende, men har samtidig øje for at pege på de samspillet mellem forskellige arter og den 

indbyrdes afhængighed. 

Og så er det hele krydret med fantastiske billeder og videoer. Han er en fantastisk formidler.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Nina Eitmann Frederik formidler sin enorme viden om edderkopper, både med ord og billeder, på en måde der tryllebinder, og så 

jeg både bliver klogere og underholdt. 

Jeg har hørt ham i radioen og følger hans blog på facebook og jeg er vild med begge dele

Fortællinger fra felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Henrik Kjærulff Frederik skal vinde, fordi han til stadighed formår at vække interesse for sit felt, med masser af spændende, 

interessante og nye oplysninger om specielt edderkopperne.

Hans måde at formidle fænger både unge og gamle, kloge og uvidende, og ikke mindst dem der er utrygge ved 

edderkopper. Hans måde at vise det smukke, det fantastiske og det fachinerende ved edderkopper, bidrager i høj 

grad til en større forståelse af edderkopperne, til gavn for både læseren og i sidste ende edderkopperne selv (-:

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Line lund Frederik makro billeder af danske insekter har åbnet mine øjne for hvad der lever af insekter i Danmark. Ledsaget 

af beskrivende tekster i et let og fordøjeligt sprog, så alle kan være med og lære nyt. Han gør så man får lyst til at 

kigge nærmere på denne mikro-verden, der lever omkring os.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Jeg har aldrig været en særlig stor fan af kryb og kravl, men for ca et halvt år siden, fandt jeg en lille edderkop i mit 

køkken, som jeg gerne ville have identificeret. Jeg slog derfor et opslag op i en facebook-gruppe, som handlede om 

Danmarks insekter. Mens jeg ventede på svar på, hvad min lille edderkop mon kunne være, tjekkede jeg lige 

gruppen ud. Der var mange interessante opslag, og jeg besluttede at blive hængende i gruppen. Ikke lang tid efter 

lagde jeg mærke til, at den her ungen mand, lagde ret mange rigtig spændende opslag op, med fantastiske billeder 

af de smådyr han stødte på. De var altid fyldt med informationer om insekterne, og hans måde at fortælle på, 

vakte en interesse i mig, som jeg aldrig har haft for insekter og lignende. Jeg fandt ud af, at han havde sin egen 

side, og jeg skyndte mig at følge den og "synes godt om", så jeg kunne følge alle hans spændende opslag. Jeg ligger 

nu inde, med en langt større viden, om specielt edderkopper, som faktisk er rigtig fedt. Jeg kan genkende rigtig 

mange arter nu, og leder tit selv efter kryb og kravl, noget som jeg aldrig troede jeg ville gøre. Så mange tak til den 

her unge mand, som i den grad fortjener at blive anerkendt for hans formidlingsarbejde! 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Peter Gjøtterup 

Malmstrøm

Fordi Frederik formidler god information på en let forståelig måde og samtidig give ren fascination videre om 

edderkopper og andre små insekter.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Vibeke Dich Hermann Jeg er 74 år og har været vildt bange for alt kryb - og særligt edderkopper!! Men efter at været gjort bekendt med 

Frederiks Fortællinger fra Felten er jeg kureret. 

Han fortæller virkelig interesant og spændende om det han møder - og illustrerer det med helt fantastiske billeder. 

Glæder mig altid til nye opslag . 

Fortællinger fra felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Frederik lever og ånder for edderkopper. - En passion og interesse som han gennem sin platform formår at give 

videre til alle - fra barnet på 10, natureksperten på 30 til haveejeren på 70. I sit naturunivers gør Frederik vha. sin 

enorme viden op med edderkoppens frygtindgydende omdømme og fanger selv araknofobers interesse med sine 

fantastiske billeder og gribende fortællinger - fortalt i et sprog, hvor alle kan være med.



Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

 Freelance Tonie Bjørneskov Frederik kan som ingen anden formidle edderkopper, så man får oplevelsen af at det er nogle af verdens mest 

spændende dyr. Han deler sine oplevelser på facebook, så vi alle kan få glæde af hans enorme nysgerrighed og 

fantastiske fotos og fortællinger.

Fortællinger fra felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelancer Sandie Ahlehoff Frederik er en fantastisk formidler, som formår at transformerer noget som de fleste finder ækelt, til noget som 

istedet er fascinerende: edderkopper! Jeg har altid både frygtet og hadet edderkopper, men Frederik formår at 

oplyse på en måde, både med billeder og gode fortællinger på sin Facebook side "Fortællinger fra Felten - med 

Frederik Leck Fischer", som har ændret mit syn på disse til det positive. Han har reddet mange edderkopper for en 

fremtid i min støvsuger ;-) 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Kaj Nissen Frederik gør en formidabel indsats for at formidle biologien hos en ofte forsømt gruppe: Edderkopper. Det gør han 

på flere fronter, heraf ikke mindst på Facebook-bloggen "Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck Fischer".

Altisd i et letforståeligt, men samtidig fagligt præcist sprog.

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck Freelance Mette Lux Fremragende billeder og vidunderlige, levende og medrivende fortællinger om edderkopper! 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anne Lykke Frederik formidler med kæmpe entusiasme og fantastiske billeder sin begejstring og store viden for og om 

edderkopper og andet småkravl så man følger med i nærmest åndeløs spænding. 

Fortællinger fra Felten - med Frederik Leck Freelance Iben Kirk øgendahl Fordi Frederik formår at benytte medier der giver daglig læring på kort tid i en travl hverdag.

Fortællinger fra Felten / Frederik Lech 

Fischer

Freelance Rune Bjerre Frederik formår at formidle den fantastiske verden af smådyr, så edderkopperne og deres liv bliver spændende at 

følge selv for folk der hader edderkopper. På den måde at kæmpe for formidling af fakta frem for frygt gennem 

viden og historier er guld værd for naturforståelsen.

Fortællinger fra felten med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Jesper Jensen Han formår at skabe maksimal nysgerrighed og deler velvilligt sin kæmpestore viden om naturen. Han har bl.a. fået 

mig til at interessere mig mere for edderkopper etc. selvom jeg har araknofobi og bestemt ikke er glad for insekter. 

Han er desuden en rigtig dygtig fotograf og bruger Facebook til at brede sin viden og sine billeder ud. 

Fortællinger fra Felten med Frederik Levi 

Fischer

Freelance Anonym Frederik fortæller levende med ord og billeder hvilke spændende dyr man kan være heldig at møde i Danmark. 

Hans engagement i eksempelvis at vise de små insekter som man ellers overser er enormt inspirerende og lærerigt 

- det er en helt ny verden, lige foran éns fødder, som man intet kender til, da den foregår på så lille et plan. Det er 

yderst interessant at se billeder up close af dyr der måler mindre end 2mm, og lære mere herom.

Frederik deler gerne ud af sin enorme viden i diverse grupper på Facebook, hvor han formår igen og igen at 

artsbestemme diverse insekter, som folk har mødt på sin vej. 

Jeg indstiller Frederik som kandidat, da han, udover det ovenstående, formår at videreformidle på en fangende og 

letforståelig måde, der gør at man har lyst til at vide mere.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Vinni Knudsen Får en masse fantastiske billeder og historie direkte hjem i stuen. Og så er man ikke i tvivl om at Frederik går op i 

dyr med liv og sjæl.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Frederik er en fantastisk natur/edderkoppe formidler. Hans viden er helt uvurderlig. Han har en stor evne til at 

tage en med og dele sine oplevelser og fund. Samtidig virker han nysgerrig og interesseret i “folks” egne 

oplevelser/fund. Hans entusiasme skinner i gennem og smitter �
Fortællinger fra feltet med Frederik Leck Freelance Catarina Jensen God formidling til alle på Facebook med super flotte foto. 

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Sandra Lykke Mønsted Han er fantastisk til at fortælle om edderkopper og insekter. Han har en side på Facebook, hvor han jævnligt 

fortæller, i dybden, om de forskellige edderkopper, som han møder på sin vej. Han har fået flere med araknofobi til 

at være interesseret i edderkopper, på en nysgerrig måde!



Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Ea Frederik forstår at formidle budskabet om bland andet edderkopper på en måde så man faktisk begynder at holde 

af de små dyr. Jeg har hele mit 40årige liv været bange for dem, men begynder så småt at prøve at forstå - og med 

Frederiks 'hjælp' interessere mig for deres adfærd, liv osv.

Nu er det jo ikke kun edderkopper, men også andre smådyr. 

Frederik fortæller med en kærlighed som smitter og på en måde så alle forstår. 

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelancenaturformidler. Ansat på 

Statens Naturhistoriske Museum i 

Citizen Science afdelingen. 

Liva Gerd Bonnesen Frederik er en fremragende ung biologistuderende og naturformidler på sin facebookside Fortællinger fra Felten - 

med Frederik Lech Fischer. Her formår han med begejstring, et malende billedsprog, humor og fremragende close-

up macrofotos og små videoer at gøre et nørdet emne som edderkoppers adfærd og levevis helt vildt fascinerende 

for helt almindelige mennesker. Han deler mange forskellige iagttagelser af forskellige edderkoppers adfærd, som 

ellers er svære at finde i de almindelige opslagsbøger om emnet.  Endvidere navngiver Frederik de edderkopper, 

som endnu har til gode at få et dansk navn, med de vidunderligste beskrivende navne, som vil få enhver 

edderkoppehader til at elske en edderkop. Hvem vil kunne stå for f.eks. en "Øjenvippespringer" eller en "Puklet 

Juletræspinder"?

Frederik bruger de nye medier som Facebook på en fremragende måde i sin formidling af sin fascination af en ofte 

miskrediteret dyregruppe, som kan sætte skræk i mange mennesker. Han lægger opslag op flere gange om ugen, 

og svarer altid på gruppemedlemmernes input og spørgsmål. 

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Trine Fog Reenberg Frederik har formået at vende angst for edderkopper til en stor fascination hos mange mennesker. Hans måde at 

skildre deres liv og adfærd er i den grad unik, og han fortjener at blive anerkendt med denne titel.  

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

 Freelance Runa Worsaae Rask Frederik er en dygtig naturformidler, da hans egen stærke passion smitter af, og kan vække en naturfascination hos 

enhver på tværs af alder, køn, geografi mm. Han videreformidler hans viden i et let og levende sprog, der har den 

perfekte balance af faglig seriøsitet og letsindig humor. Ydermere er han flittig til at være aktiv på diverse medier 

og det er let at mærke at han går op i det han laver.  Derfor går min stemme til Frederik Leck Fischer

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Bjarne Toft Frederik  formår at formidle sin enorme viden om edderkopper på en meget levende og medrivende måde. Så 

meget, at han har kureret min arachnofobi, hvilket jeg ellers ville have forsvoret.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Leni Østergaard Sørensen Frederik er i stand til også at formidle viden på en måde som er interessant for ikke-professionelle 

naturinteresserede og samtidig fastholde den faglige og saglige vinkel på emner. Bl.a. edderkopper bliver pludselig 

interessante og vigtige på en superdejlig måde.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Ane Gudman Med en forkærlighed for edderkopperne fortæller Frederik Leck Fischer på sin Facebook-side 'Fortællinger fra 

felten - med Frederik Leck Fischer' spændende og medrivende fortællinger om den natur og især det mindste 

dyreliv, der omgiver os alle lige der, hvor vi er - i mosset på muren, under bladene i haven og mellem 

gulvbrædderne i vores hjem. Det hele formidles med Frederiks fantastiske fotos med en detaljegrad, der her 

hjemme kan få hele familien fra 10 til 75 år til at henrykkes over 'øjenvipperne' på en springedderkop, forbløffes 

over størrelsen på en husedderkops munddele og glædes over den smukke tegning på en 1,5 mm springhales 

runde bag. Med vid og humor fortæller Frederik fascinerende om smådyrenes liv og færden, og med sin egen 

smittende entusiasme formår han at gøre det allermindste kæmpestort. Så absolut en værdig kandidat til titlen 

som Danmarks Bedste Naturformidler 2022.



Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Anonym Frederik Leck Fischer med sin facebook-side "Fortællinger fra felten" tager de flotteste billeder og udstyrer dem 

med gode beskrivelser og skildringer om de dyr, der er på dem. Det er til glæde for os alle sammen, da vi får et kig 

ind i en verden, der er så tæt på os, men som vi tit ikke tænker ydeligere over.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance, Fortællinger fra felten Lenette Schunck Frederik Leck Fischer fortæller levende, engageret og meget fagligt om en hidtil overset og udskammet dyregruppe.

Igennem Frederiks pædagogiske opslag på facebook,  hans fantastiske fotos og foredrag med interessante 

fortællinger, får edderkopperne deres oprejsning, og bliver gjort tilgængelige og "spiselige" for den brede 

befolkning.

Frederik formår, at få edderkopper til at fremstå, som de sejeste væsener på kloden.

Man bliver ligefrem inspireret til selv at opsøge edderkopper; hvem skulle have troet det?

Imponerende godt gået; jeg glæder mig til at følge Frederiks arbejde fremover, og il at erhverve mig eventuelle 

kommende bøger fra hans hånd.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Helene Nielsen Frederik skal kåres til Danmarks bedste naturformidler, da han med sine opslag på facebook fortæller fantastiske 

historier om de dyr, han finder, både i naturen og i sit hus. Han uddeler utrolig meget viden, og man lærer utrolig 

meget af hans viden og den måde, han formidler viden på.

Frederik har fundet flere sjældne eksemplarer af edderkopper, som er blevet registreret som de første af deres 

slags i Danmark, og igen formår han med sin store viden at fortælle, hvorfor netop de er så specielle og fantastiske. 

Han kan endda formidle til folk med araknofobi, fordi han gør historierne og dyrene utroligt spændende og meget 

læservenlige. Derfor skal Frederik vinde prisen som Danmarks bedste naturformidler. 

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelancer Anonym Fængende formidling af højt specialiseret viden - nørdet og humoristisk - deler også sine nyopdagelser uden 

forbehold - formidler fremragende både på skrift (fx Facebook) og i tale (fx i Vildt Naturligt) - hvem elsker ikke 

edderkopper efter at have hørt Frederik tale om dem?

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Maria Petersen Frederik er en dygtig formidler der formår at skabe en lovestorm, for et dyr mange ellers elsker at hade. 

Edderkopperne. Han tager flotte billeder og forklarer faktuelt og levende om deres levevis og kendetegn i et sprog 

hvor alle kan være med og samtidig lære en masse. 

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Hanne Miriam Larsen Jeg følger Frederiks Facebookside ‘Fortællinger fra Felten’. Frederik er edderkoppe-entusiast og er super dygtig til 

at formidle viden og begejstring omkring disse ofte meget oversete og misforståede dyr. Han har en imponerende 

viden og omfattende felterfaring, og hans flotte fotos og spændende detaljerige tekster giver et fascinerende 

indblik i edderkoppernes univers som er tilgængeligt og inspirerende uanset om man har stor eller begrænset 

naturvidenskabelig indsigt i forvejen. Hans edderkoppefortællinger taler til både hjernen og hjertet. Tak til Frederik!

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Freelance Lisa Taanquist Frederik fortæller om edderkoppers liv på en spændende og medlevende måde, samtidig med, at han tager 

utroligt gode billeder af modellerne.  Han har reddet utallige liv, da jeg førhen uden at tænke 

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck Biologistuderende Anonym Superformidler af viden om edderkopper



Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer

Studerer biologi på Københavns 

Universitet. Freelance naturformidler.

Mette Vind Frederik skal nomineres, fordi han er eminent god til at formidle viden omkring smådyr - især edderkopper, som 

ellers ikke er en populær dyregruppe - på en sjov og interessant måde. Han formår at skabe en historie, der fanger 

ens opmærksomhed samtidig med, at han fletter massevis af interessant fakta ind i fortællingen, så man ender 

med at blive mere nysgerrig omkring dyrene - også selvom de kan virke lidt uhyggelige og ulækre til at starte med.

Han formår simpelthen at vende afsky til fascination, og det er der ikke mange, der kan. Og så er han en dygtig 

fotograf oveni, så der er altid knaldgode billeder med til fortællingerne.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer 

Freelance Christina Stengård Frederik formidler i et levende og let forståeligt sprog. Han brænder så meget for sit felt og det er så utrolig 

smittende og inspirerende.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer 

freelance Mette Ósland Pedersen Frederik fortæller levende og på megaspændende og engageret vis om primært edderkopper på sine fb-side 

Fortællinger fra felter. Derudover er han altid hurtig og skarp til at hjælpe med artsbestemmelse, gode råd og en 

god historie hvis man har brug for det. 

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fischer 

Freelance Lisa Taanquist Frederik formår på en spændende og medrivende måde, at informere om det interessante liv, de små kræ lever. 

Hans begejstring er smittende,  og han har totalt ændret mit syn på edderkopper. Hvor jeg før tankeløst stampede 

på dem, ser jeg dem nu med et helt nyt syn, og nu lever jeg i fred med mine mange store og små  husfæller. Han 

har på den måde reddet rigtig mange små liv, og jeg nyder at læse hans indlæg og begejstring.  Hans begejstring og 

glæde når han finder et nyopdaget eller sjældent eksemplar er inspirerende. Frederik fortjener titlen som årets 

naturformidler.

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fisher

Freelance Birgitte Haxthausen Frederik Leck Fisher er en forrygende formidler, der med sin viden, sine fotos og gode fortællelyst skaber ny 

interesse for naturens edderkopper , mejere og andre små vidunderlige skabninger. Det foregår på fb-siden 

"Fortællinger fra felten"

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fisher

Freelance Lena Sjørslev Frederik formidler om edderkopper og småkravl så selv den mest hårdnakkede edderkoppe hader  smelter og 

forstår at edderkopper kun er sat på jorden for at glæde os allesammen. 

Han er en super dygtig formidler, dybt professionel, totalt passioneret og  forklarer og øser hele tiden, og med en 

dyb kærlighed, ud af hans enorme  altfavnende viden inden for feltet. 

Desuden tager Frederik de fedeste  og sejeste billeder af kryb og edderkopper. 

Jeg er kæmpe fan.

 Om nogen fortjetne den her pris, så er det Frederik. 

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fisher

Freelance Lulle Thinus Fortæller altid nogle små dejlige beretninger fra edderkoppernes verden. Har aldrig kunnet fordrage disse dyr men 

det har Frederik fået vendt om på��

Fortællinger fra feltet med Frederik Leck 

Fisher 

Freelance Anne Askov Kæmpe viden og formidlingsevne som begejstrer og skaber interesse - jeg har altid været frygtelig bange for 

edderkopper, nu betragter jeg dem som fantastiske dyr udelukkende pga Frederik  



Frank Erichsen Kastaniegaarden Leni Bjerg Jeg har fulgt Franks Erichsens udsendelser Bonderøven, og jeg er fascineret af hvordan han formidler både det 

arbejde han udfører med sine projekter, men specielt hvorledes han bringer naturviden ud til befolkningen på en 

forståelig måde, uden at det mister autenciteten. 

Han har en forståelse af, engagement i og entusiasme for flora og fauna, og hvordan vi alle her på planeten er 

afhængige af hinanden og vores natur, som han levende bringer videre. 

Jeg har været så heldig fornylig at opleve ham 'live', hvor han holdt et længere foredrag som netop berørte dette 

punkt.

Frank startede som Bonderøven i det offentlige domæne, men han er og har opnået langt mere end det. Han er 

populær og ses af befolkningen som 'en af os', hvilket gør at han bliver lyttet til. Han er blevet en influencer.

Gert Rubæk Rebild kommune Christina Brostrøm Gert mestrer den perfekte balance mellem facts og fiction. Har gør naturformidling levende, aktuelt og 

nærværende. Han går ALTID all-in. Og det gør ham til en unik og værdig kandidat. 

Gustav “ Naturtryl Arbejder pt på Den blå planet Anonym Den mest fantastiske fortæller og fanger børn og barnlige sjæle med sit fantastiske altid gode humør og sin store 

viden ( specielt omkring fugle)

Der må gerne ske lidt fornyelse på naturformidlingsområdet så den fantastiske Nordjyde skal have en chance . 

Gustav fra Naturtryl Selvstændig Anonym Han formidler natur og dyr på en måde så alle kan være med. Han deler flittig ud med nyttig og vigtig viden om dyr 

og natur. Dette gør han på de sociale medier men også til hans trylleshows med samme emne. Han er en ildsjæl 

der forstår at formidle.

Gustav Ruth Naturtryl Viktor Landeira østergård har fulgt hans Instagram og hans måde at nå ud med interesant materiale dag for dag. Han er meget unik og fattet 

omkring hans udgivelse af viden. 

Gustav Uhrt Naturtryl Anonym Fordi han formidler viden om natur til alle aldre. Han er skarp og fængende for børnene og super informativ og 

skarp på alverdens viden om dyreriget i sin formidling til voksne. En mand der har naturens stemme i enhver debat. 

Gustav Urth Naturtryl Lisette Andersen Jeg er pædagog i en børnehave og har ikke selv den største viden om naturen. 

Jeg henter meget inspiration og viden fra Gustav, særligt på hans Instagram. Hans måde at formidle egen viden, 

giver mig en stor lyst til at vide mere og undersøge yderligere, i samspil med børnene på min arbejdsplads. 

Gustav Urth Naturtryl Maja Størner Han er lærerig, sjov, god til alle aldre og ved utroligt meget om naturens dyr og planter. Og han lærer os andre det 

på en sjov og god måde alle forstår

Gustav Urth Naturtryl Mette Holst Gustavs engagement og indlevelse er noget vi alle kunne lære noget af. Han formår at fange både børn og voksne. 

Og så er hans nordjyske dialekt også et dejlig frisk pust fra hjem egnen �
Gustav Urth Naturtryl Ann Jeg har et godt stykke tid fulgt Gustav på Instagram og jeg må bare sige, at han ved, hvad han taler om. 

Alle de dyr han møder sin vej, ved han noget om og han formidler med sådan en entusiasme at man ikke kan 

undgå, at blive smittet med godt humør OG en lyst til, at høre mere om Danmarks natur.  

Ved, at der er mange børnefamilier, der har det på samme måde, MÉN… også voksne kvinder på snart 43 formår 

han at natur tryl’lebinde (��!) til, at blive opslugt i og af naturen. 



Gustav Urth Naturtryl Anonym Han fanger børnene og fortryller dem. Han gør naturen spændende for store og små. Hans passion og entusiasme 

kan mærkes 

Gustav urth Naturtryl Anonym Elsker hans energi og passion for danmarks vilde natur

Gustav Urth Naturtryl Nina Frederiksen Jeg har fulgt Gustav på instagram i flere år, og han er fantastisk. Han samler børn og voksne, og får hele vores 

familie op af sofaen og med på alverdens naturoplevelser.

Gustav Urth Naturtryl Camilla Skjøtt Foged Gustav er den mest engagerede naturformidler jeg kender. Han er ikke bare mega dygtig til at formidle om natur 

og naturens dyr men formår også altid at levere det med et godt skvæt humor og hel masse god energi. Samtidig 

sørger han ikke kun får du bliver underholdt med en masse gode naturfacts men kan ovenikøbet også underholde 

hele banden med sine seje trylletricks. Gustav er rar, passioneret, hårdtarbejdende og en kæmpe humørbombe, 

der fortjener at vinde. 

Gustav Urth Naturtryl Anonym Så et fedt trylleshow i lille vildmose og følger ham på Instagram, hvor han formilder meget godt.

Gustav Urth Naturtryl Anonym Fantastisk naturformidling for både børn såvel som voksne. Som ung er det fantastisk at følge Gustav som er ligeså 

engageret som mig selv for fugle og natur. Han fortjener uden tvivl at vinde i år!

Gustav Urth Naturtryl Stine Jeg synes Gustav er min favorit. Grundet han er rigtig nørdet i “faget”. Han bruger meget tid på hans sociale 

medier for kunne få hans viden ned til børnehøjde, for at alle skal kunne have forståelse for det. Før jeg så hans 

profil var natur ikke interessant for mig, men han har formået at inspirere mig/ alle hans følgere og få dem ud i 

naturen og se hvor fed en natur vi har i Danmark og generelt verden rundt!

Gustav urth Naturtryl Anne Fussing Gustav har en fantastisk måde at nå børn og voksne på og formidle naturen videre på. Selv som 42 årig sidder jeg 

klistret til skærmen og suger til mig... 

Gustav Urth Naturtryl Louise Han er fantastisk og formår at få både børn og voksne til at lytte nysgerrigt med. 

Gustav Urth Naturtryl Hanne kiilsgaard Gustav er et forbillede eksempel på unge der vil natur det godt. Han formidler i øjenhøjde så de - dem som skal 

lære at passe på naturen/kloden - unge lytter og måber. Han er så dedikeret til det han er god til, natur og tryl. 

Derfor bør Gustav vinde

Gustav urth Naturtryl Natascha Christensen Gustav har en helt speciel viden og han deler ud af ser på den mest fantastiske måde så både børn og voksne nyder 

at følge ham og lærer nyt. 

Skøn ung mand med en fantastisk energi. 

Gustav Urth Naturtryl, Den Blå Planet Balder Dyekjær Gustav Urth laver den, i dag, mest børnevenlige naturformidling i Danmark. Med hans tryllekunst og shows i hele 

Danmark får mange børn viden derfra. Derudover har han en fed Instagram side som også formidler naturen på 

den fedeste måde. 

Desuden kan han findes på den blå planet hvor man også kan lære noget om dyrene der. 

Gustav Urth NaturTryl og Den Blå Planet Anna Joest Mowen Fordi han er fantastisk til at få børnene med til at interessere sig for naturen og dyrene, og lærer fra sig med sjov 

og charme. Og fordi han virkelig brænder for det allerede i så ung en alder. 

Gustav Urth Naturtryl Ditte Lundtoft Gustav er vanvittigt dygtig til at fortælle om naturen på en måde som fanger lytterne/seerne/tilskuerne. Han var i 

en periode ansat i min søns børnehave og den viden han har formidlet til børnene er uvurderlig. De lyttede altid 

fuldt interesserede og fandt det tilmed spændende! Ingen er bedre end Gustav! Han formidler naturen på den 

bedste og mest spændende måde, både til børn og voksne.



Gustav Urth Bla. Formidler på den blå planet Amanda Pade Gustav har en helt fantastisk evne til at fange og bibeholde sit publikum! Han er inspireret af Dirch Passer og det 

kan man høre i den måde, han formidler på! 

Jeg er selv dyrepasser og har hørt min fair share af natur formidling, men Gustav har en helt naturlig evne til at 

underholde og formidle, som jeg ikke har mødt før! 

Han laver jokes, laver nogle uventede drejninger og har sin formidling sprængt fyldt med viden! 

Han laver dagligt instagram stories udover sit job på dbp og med naturtryl, som simpelthen er blevet et must for 

mig at tjekke dem og sådan har mine ellers ikke så natur interesserede venner det også! 

Tjek ham ud, han er så dygtig og viser selv bedst, hvorfor han fortjener denne titel! 

Gustav Urth Naturtryl Anonym Jeg følger Gustav på hans Instagram (Naturtryl).

Den måde han formilder sin viden på er sjov, håndgribeligt og fangende. Han formilder på en måde, så det bliver 

interessant for alle i alle aldre. 

Han fortjener prisen. 

Gustav Urth  Naturtryld Selvstændig/ Den blå planet Anonym Gustav har en fantastisk måde at formidle budskabet ud på så alle aldre forstår det 

God humor 

Er selvlært 

Gustav Urth/Naturtryl Selvstændig Bente Bundgaard Sten Gustav formår at fange både børn, unge og voksne med hans trylleshow og formidlingsvideoer om naturen. 

Han spænder bredt, han tryller og underholder, han lave sjove videoer hvor han tager sin far med i naturen, og han 

laver seriøs formidling om dyr, især fugle, og deres adfærd, levesteder så det er til at forstå for den helt 

almindelige dansker.

Helge Boje Botilbuddet Feddet Louise Guldager Boje Jeg indstiller på vegne af vores niecer og nevø samt resten af familien deres “onkel Helge” aka skovtrolden. Helge 

formår at få skabt et spændende, sjovt og lærerigt miljø når vi er ude i naturen. Især børnene er vilde med hans 

måde at skabe fortællinger og lære dem nye ting på deres niveau. Laura på 6 år spurgte en dag hendes mor hvad 

det var der voksede på en trærod de gik forbi. Moren var svar skyldigt og Laura sukkede: gid onkel Helge var her så 

kunne han fortælle mig det ❤
Henriette Gaborit pædagog og 

naturformidler.

Naturhus - liv, leg og læring. Anonym Henriette har med stor interesse, glæde og energi formidlet bredt om naturen både gennem sit firma og i sit 

arbejde som pædagog - naturen altid har haft hendes focus. Er aktiv i forskellige foreninger og deltager i kurser for 

mere viden samt formidle.

Henriette Ingstrup - skolelærer og 

eventkoordinatorelev

Hjørring kommune Nicoline Møller Gennem sin Instagramprofil naturforborn, deler Henriette sin passion for natur og udeliv i børnehøjde. Jeg synes, 

det er forfriskende med en profil, der inspirerer til leg i naturen, på en måde, der ikke giver dårlig samvittighed 

over hvor lidt man nogle gange selv er i naturen med ungerne. Henriettes profil giver lyst- og inspirere til leg i 

naturen på en enkel og rolig måde. 

Henriette deler de oplevelser hun har, og de ideer hun får, sammen med sine børn i naturen. Selv skriver hun: 

“med øje for børneobservationer, leg, oplevelser i naturen og dens spisekammer”. 

En profil, der er en sand fornøjelse at følge. 

Henriette har udover sin profil også meget andet at byde på. Jeg har tidligere arbejdet sammen med hende, da hun 

arbejdede som skolelærer. Her var hun også passioneret i naturfaget, og jeg glæder mig meget til at se, hvilke 

spændende og børnevenlige ting, hun finder på i sit nye job. 

Henriette står for natur, bæredygtighed, ro, leg og rummelighed, og for det fortjener hun anerkendelse. 



Henrik Hanning Nielsen Christina Pedersen Henrik er en meget anerkendt ornitolog og ikke mindst en af landets dygtigste fugletællere. 

Tjek lige hans CV! Henrik må absolut være en af landets mest dedikerede fuglemænd. 

Henrik har skrevet adskillige nørdede artikler til online magasinet Pandion på Netfugl.dk. Hans observationer af 

fuglenes liv og adfærd resulterer ofte i en undren, i spørgsmål og til sidst ny viden. En viden han bestemt ikke 

holder for sig selv. 

Den primære grund til at indstille Henrik er dog hans ukuelige kamp for at få danskernes øjne op for de 

naturoplevelser, som Nordeuropas største fuglereservat kan tilbyde – nemlig i Vejlerne. 

Henrik skriver adskillige fortællinger på Facebooksiden ’Vejlernes Vilde natur’. Hver gang han opdager en sjælden 

fugl (og det sker jævnligt), eller er vidne et andet spektakulært skue i området, bliver vi læsere guidet videre til, 

hvordan vi selv kan få oplevelsen. Henrik er faktisk den eneste, der via sociale medier hele tiden opdaterer alle 

landets fuglekiggere og andre naturinteresserede om naturen og fuglelivet i Vejlerne. Hans fortællinger 

understøttes af fantastiske stemningsfyldte fotos. Han er en fremragende formidler på skrift.

Men Henrik er også en passioneret guide, der virkelig begejstrer sine turgæster. Tag ikke fejl af hans lidt rolige og 

beskedne gemyt. 

Henrik er ikke ”fremme i skoene”. Han kommer ikke med ”store armbevægelser”. Han står ikke ”forrest i køen”. 

Henrik er en meget beskeden mand, som deler sin passion og viden om både fuglene og naturen i Vejlerne på en 

velformuleret og ordentlig måde. 

Han fortjener om nogen prisen som Danmarks Bedste Naturformidler 2022. 

Jes Ågaard Nst Ole jensen Fordi han er sjov og saglig

Jesper Lindenborg Hollufpile skolen odense Rikke Stenbak Jensen Jesper har lavet et kæmpe projekt i haver til maver og formidler det til bla skolens børn. Han gør det på en 

umiddelbar måde, som griber eleverne og gør dem i stand til at bruge deres nylærte viden i andre sammenhænge. 

Derud over er Jesper altid nysgerrig og afprøvende og griber gerne nye ideer og bringer det med i formidlingen. Bla 

bruger han også sit vikingehåndværk og har gennem tiden formidlet dette på mange vikingemarkeder. 

Jonas Gadgaard Varde Kommune Elin Holmberg Han er SÅ entusiastisk, vildt klog og ivrig efter at lære fra sig!

Jonas Gadgaard - Naturnørd Varde Flemming Hendriksen En energi og et engagement der kan være svær ikke og blive begejstret af.

Alt fortalt I et sprog der er til at forstå.

Og han er ikke bange for at prøve nyt og ukendt territorie sf



Jørn Chemnitz Kristiansen (Naturvejleder) Kolding naturskole Simon Bomholt Jørn har igennem de sidste tre årtier været en ildsjæl for naturen i Kolding kommunes naturskole, og har ud over 

dette engageret sig i mange grønne organisationer, hvor han arbejder frivilligt med alt fra vandpleje til opsporing af 

ulve ved ulveatlas.dk.

Han har med sin passion formået at få vækket interessen for naturen for et utal af skolebørn og unge mennesker 

igennem sit lange virke ved Kolding kommune

Karin Winther Vesthimmerlands Kommune Kirsten Michaelsen Hun formår at favne både de helt små børn og ældre mennesker. En fantastisk naturformidler

Kasper Malmberg Egense Friskole, Egense Friskoles 

Naturbørnehave

Thorkild Lund Kasper Malmberg er pædagog i Egense Friskoles Naturbørnehave. At være pædagog i en institution

er ikke i sig selv et udadvendt job, men takket være de sociale medier er Kasper med sin pædagogik

alligevel blevet en kendt person i pædagogkredse og ikke mindst blandt naturinteresserede rundt om

i landet. Børn er nysgerrige på alt, hvad der rører sig i naturen og kommer selvfølgeligt til Kasper

med deres oplevelser, og hvad de har fundet. Det følger Kasper op med fortællinger og med sine

små tricks, remser og sang, lærer han dem navnene på de arter, de har fundet.

Alle, der i disse år arbejder for at give naturen mere plads og styrke biodiversiteten, kender

Kasper, igen især gennem de sociale medier. Han kommenterer flittigt på de grupper, der advokerer

på styrkelse af biodiversiteten, rewilding og naturnationalparker. Han har sin stærke holdninger,

men er heller ikke bleg for at stille tvivlens nådegave til skue.

Han stiller op, når der skal laves bioblitz, hvis han ikke selv er med i organiseringen. Han leder

svampeture, og står frem, også her på naturmøderne , viser og fortæller. Han er medstifter af

Nordjyske Naturnørder, et super sammenhold, som tager rundt i landsdelen og lægger deres

iagttagelser af arter ind på de forskellige atlas- og naturbaser. Han er en af administratorerne i

Facebookgruppen, Vild med Lille Vildmose. Jeg har kendt Kasper siden hans skoletid og kan derfor

stå inde for, at hans engagement i natur og formidling har dybe rødder og er blevet til hans

livsgerning.

Kasper Malmberg Egense friskole & naturbørnehus Sanne Froberg Kasper elsker naturen. Hver dag bruger han naturen og sin entusiasme for naturen til at lære vores børn om alle 

naturens spidsfindigheder. Fx tog han alle børnehavebørn med til busskuret hvor der lå en død ræv. Den kom i 

rådnebur og processen var ulækker for os voksne men lærerig og sjov for børnene. 

“Løber Kasper, så flyt dig -han har set en fugl og skal have et billede “ citat Mads-Peter 4 år 

Kim Nordsøen Oceanarium Anonym Fordi det altid er en fornøjelse at besøge Skoletjenesten, når Kim han underviser. Han er god til at skabe ro og få 

børnene med. 

Kim  Jannick fogt Nordsøen Henriette Voetmann Kim er fantastisk til at fortælle og forklare for alle målgrupper og så brænder han helt utrolig meget for det han 

laver. Kim er Danmarks bedste naturformidler



Kim Fogt Nordsøen Oceanarium Bente Bundgaard Sten Jeg vil gerne nominere Kim, fordi jeg har kendt ham siden han havde et praktikophold på Nordsøen Oceanarium 

under sin uddannelse til Natur- og Kulturformidler.

Jeg har set Kim udvikle sig fra en stille og genert type til ham, der nu næsten ikke kan tie stille, når det kommer til 

formidling om naturen. Ud over at han er en af de dygtigste formidlere til fodringer på Nordsøen, så tager han ud 

på strandene og i naturen omkring Hirtshals og laver pop-up events til turister. Han brænder også for at give sin 

viden videre til alle de unge sæsonansatte, som hjælper på Nordsøen Oceanarium i ferier og weekender.

I sin fritid står han bag Danmarks Naturguide, hjemmeside og Facebook, hvor han fortæller om nogle af de andre 

ting, der optager ham i naturen, især insekter og svampe. 

Kim Fogt Nordsøens oceanarium Tania Marie Høyer Kim har udover sit job som formidler på Nordsøen, skabt sit egen univers “Danmarks Naturguide”, hvor han ganske 

gratis deler ud af sin store viden. Han fortæller om flora og fauna i den danske natur på en meget “nede på jorden” 

måde. 

Kim Fogt Nordsøen Oceanarium Anonym Kim er en dygtig formidler, der kan formidle spændende ting til alle målgrupper. Han gør en stor indsats i 

Skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium og bruger meget energi på at forme de bedste formidlere på sin 

arbejdsplads. Kim har også oprettet Danmarks naturguide, hvor han igennem videoer og artikler formidler om 

naturen.

Derfor får han min stemme som årets naturformidler. 

Kim Fogt Nordsø oceanarium Line Spejderleder og laver en masse aktiviteter for børn, som har brug for at få en masse viden. 

Arrangere bjeskture 

Har Danmarksnaturguide

Laver formidlingsvideoer 

Kan fortælle en masse om alt lige fra svampe til insekter. For gerne viden videre til andre. 

Kim Fogt (Natur- og kulturformidler) Nordsøen Anonym Det er altid spændende at besøge skoletjenesten, når Kim han underviser. Han har en god tålmodighed og fanger 

hurtigt børnenes interesse, når han viser dyrene frem. 

Kim j. Fogt Nordsøen Oceanarium Anonym Kim formidler bl.a. på danmarks naturguide på en spændene og let forståelig måde 

Kim J. Fogt Nordsøcenteret Anonym Kim er en inspirerende spejderleder, han er god til at formidle om naturen til juniorgruppen i Bistrup. Han ved alle 

mulige sjove facts, og fortæller det gerne videre til børnene. 

Klimaven Klimaven Gitte Henneberg Naturen er vigtig og noget der skal passes godt på. Der skal jo gerne være noget natur at formidle. Klimaven 

formidler viden om naturen/klima via undervisningsmaterialet klimaalfabetet og figurerne i små klimamonstre - 

bog på vej. De formidler også via Facebook, Instagram og Klimaven.nu

Kresten Kronborg Madsmedjen Hjortdal Kirstine Christensen Kresten er det mest ydmyge, begavede og dedikerede menneske, der formidler sin viden om naturens gaver ved 

sankning, fortællinger og madlavning - et af de  mest autentiske mennesker, jeg har mødt.



Lasse Ussing Svendborg Naturskole Mikkel Christensen I regn og sne tager Lasse hver dag unge ind i et magisk univers hvor musen er konge og hvor tårnfalken er den onde 

drage. Han indsætter horder af børn i kampen mod asp og ahorn, bevæbner dem med økse og sav, og belønner 

dem efter kampen med bål, pandekager eller selvsamlede muslinger.

Praktisk, sympatisk og genial naturformidling i øjenhøjde, og med det lille ekstra glimt, som gør, at de unge går 

hjem med en skoletaske som faktisk er lidt tungere end den de mødte op med!

Lasse Ussing (Naturvejleder) Svendborg Natur-og Miljøskole. Torsten Andersson Har oplevet Lasse både sammen med elever fra folkeskolen og som naturformidler for voksne.

Høj faglig viden, optagethed af at sikre at deltagerne får mulighed for selv at finde fre til løsninger på spørgsmål 

som opstår. Lasses optaget hed af naturens sammenhænge smitter af på os som lytter. 

Lene Sanderhoff Naturformidlerne David Buchmann Lene har formidlet i en årrække nu, men en høj faglighed og smittende begejstring, både i tv og på sociale medier 

og elever direkte via Geo og Bio sciencecenter syd. Hun er naturlig og ærligt begejstret uden at være påtaget og 

kunstigt sjov og hun formidler naturen så alle kan forstå det 	

Lenette Schunck Svendsen Krible Krable Anne Stoklund Larsen I sit job og som privatperson formidler Lenette viden om natur til de helt små børn og til de voksne med en lang 

videregående uddannelse.

Lenette afprøver, beskriver og fotograferer vandreruter i DK til glæde for alle. 

I 2021 tilbagelagde Lenette 2.880 km og formidlede sine naturoplevelser på de sociale medier tilsat de smukkeste 

naturfoto.

Lenette afprøver nye kreative ideer til glæde for børnefamilier og hun giver forslag til familieaktiviter, hvor alle kan 

være med.

Til daglig arbejder hun som projektmedarbejder på Krible Kravle universet, hvor visionen er, at børn, uanset om de 

bor i by eller på landet, bliver inspireret til at undersøge og udforske naturen gennem aktiviteter, nysgerrighed, leg 

og læring.

Jeg indstiller Lenette til Danmarks Bedste Naturformidler.

Mvh Anne

Lenette Schunck Svendsen Krible kravle Naturvejledning Danmark  Per Nilson Fordi hun arbejder 24-7 med at formidle viden til pædagogerne og småfolkene over hele landet via pilotprojektet 

krible kravle, og hun brænder for det



Livsmesterlinjen v. Fjordskolen (Aabenraa 

Kommune)

Fjordskolen er Aabenraa Kommunes 

folkeskole for elever med behov for 

vidtgående specialundervisning. Skolen 

er opdelt i fire afdelinger, med hver 

deres elevmålgruppe og 

specialkompetencer.

Malene Aakjer Heinsen På Åbjerg 8B i Kruså ligger Fjordskolen. Fjordskolen er Aabenraa Kommunes folkeskole for elever med behov for 

vidtgående specialundervisning. I indeværende skoleår rummer skolen ca 250 elever. Eleverne undervises i klasser 

og på hold, som dels er sammensat efter børnenes alder, dels efter deres undervisningsmæssige behov. Antallet af 

elever i en klasse kan variere fra 3 til 9 elever. 

Til Fjordskolen hører en stor naturgrund, og på denne grund gemmer der sig en perle: I løbet af de sidste 1-2 år, er 

der her etableret en lejr med shelter, bålsted, lavvu, snitteværksted, klatretræ, insektbolig, sansehave og drivhus. 

Her holder Livsmesterlinjen til. 

Livsmesterlinjen er et skærmfrit, pædagogisk tilbud i naturlige omgivelser, hvor nærvær, fordybelse, samtale og 

initiativ prioriteres højt. Her kan elever fra Fjordskolen mødes i et fællesskab der strækker sig på tværs af klasser, 

alder og køn. Elever kan være tilknyttet Livsmesterlinjen på fuld tid (12 t/uge), deltid eller når der akut opstår en 

situation, hvor det vil være gavnligt for eleven at skifte ramme. Enkelte elever eller hele klasser er også altid 

velkommen til at besøge Livsmesterlinjen.  

På Livsmesterlinjen tilbydes eleverne 5 praktisk-æstetiske aktiviteter, valgt med det formål, at skabe en ramme for 

inspiration, udfordringer og udvikling, på både det fysiske, mentale og sociale område. De 5 aktiviteter er følgende: 

snitning, klatring, smedning, madlavning & naturens spisekammer (fx sankning, så frø, plante, høste, vedligeholde, 

passe og pleje) . 

Livsmesterlinjen skriver i deres guide:

"Velkommen til Livsmesterlinjen. Et kreativt pusterum, hvor alle dine sanser bliver udfordret og pirret. Et sted hvor 

du får mulighed for at udfordre grænser, både de fysiske og mentale. Måske bliver du inspireret til at prøve noget 

du aldrig har prøvet før, eller bliver virkelig god til noget du allerede kan. Du vil blive medskaber at et fællesskab, 

baseret omkring glæden ved naturen og de kreative aktiviteter hernede. Et er helt sikkert - Du går stolt herfra, fuld 

af energi i hoved, hjerte og krop!" 

Jeg håber at ovenstående kan give anledning til, at Livsmesterlinjen vil blive udvalgt blandt de nominerede, og 

derfor får mulighed for at indsende en 30 sekunders video, hvor jeg er sikker på at deres engagement, dygtighed 

og viden vil brænde igennem!!

Malene Aakjer Heinsen /pædagog og bruger af Livsmesterlinjen.

Lotte Cecilie Juel Pedersen boernnaturmindfulness.dk Gitte Winter Graugaard “Alle børn burde have en Lotte”. I år har jeg arbejdet sammen med Børneringen om et stort træplanteprojekt med 

fokus på læreplantema 5. Lotte var med som naturformidler. Hun kan træde direkte ind i en børnegruppe og få 

børnenes tillid. Hun tager børnene med på de mest magiske eventyr i naturen og lærer dem gennem meditation og 

mindfulness at få kontakt til sig selv i naturen og finde ro. Lotte har besøgt 30 -40 institutioner og har også delt sin 

kærlighed til naturen i fire smukke naturpædagogiske film. Lotte er den vildeste naturambassadør og fortjener 

denne anerkendelse. 

Magnus Houen Lauritsen Går på Gymnasiet i Hjørring Kim Fogt Han bruger meget til på artsbestemmelse på Naturbasen til gavn for rigtig mange mennesker. Her deler han sin 

viden om kendetegn og meget mere. Magnus er god at have med på tur, for det er lidt som at have et lille 

opslagsværk med, hvis nu skulle finde noget spændende.

Derfor mener jeg at Magnus skal nomineres som Danmark bedste naturformidler. 



Majken Sundahl,  Natur - og havekonsulent, 

naturvejleder

Danmarks Naturfredningsforening Nynne Budtz Christiansen Majken bobler af glæde over naturen og hun deler gavmildt ud af sin begejstring. Du har måske set hende fortælle 

om spiselig tang og planter på TV, hørt hende tale medrivende om biavl og vilde bier i P1, læst en klumme om 

natur i byen i avisen, eller brugt undervisningsmateriale hun har lavet for Danmarks Naturfredningsforening. 

Måske har du været på vandring med hende som guide på Grønland og i Island, mødt hende til Blå Flag 

arrangementer i sommerlandet eller lært at lave høslet til en lefestival. Eller måske har du mødt hende foran Netto 

til en snak om vejkantens flora og fauna og er blevet tilbudt noget af en insekt-venlig blomsterblanding hun 

tilfældigvis havde bag i bilen. Hun skaber partnerskaber med private virksomheder med øget natur og diversitet 

som mål. Takket være hende har Rema fået insektvenlige, vilde planter i sit sortiment. Uanset hvor, så er hun 

nærværende, inddragende og fortæller en fængslende historie. Hun samler unge som gamle og formår at formidle 

så alle føler sig inddraget. 

Med en tidligere kollega, Nicks, ord: ” Når hun formidler bruger hun små greb, som tager mennesker tættere på 

naturen fra deres ståsted. Derfor er det haven som gøres vildere, naturen tæt på hvor vi bor der plejes til gavn for 

biodiversiteten eller hun taler til vores oplevelse af naturen som meditativ og god for sjælen…. og hun formår at få 

andre til gå videre ud i verden med den mission (og ikke kun stå tilbage og tænke hun var godt nok sej, klog og 

energifyldt …).” 

Som venner har vi oplevet at få inddraget naturen på de finurligste måder, både fordi egernbroer pludselig kan 

blive et tema til nytårsfesten, vores haver med små nøk bliver mere biodiverse og fordi hun gang på gang har taget 

os med ud i naturen og givet os mod på at gøre meget, meget mere. 

Majken er et af de særlige mennesker der giver flere mennesker både lyst og redskaber til at passe bedre på vores 

natur.

Med hep fra Tina, Maja, Nick og Nynne

Maria Kristina Holst Palner Roskilde Oplevelseshavn Hans Germuth Maria er godt til at engagere både ældre og yngre i en aktiv interesse for fjorden liv og hvordan vi selv kan gøre for 

at hjælpe naturen. Hun er en god formidler i forhold til børnehavebørn skolebørn gymnasieelever og deres 

forældre. Senest har hun aktiveret en flok 60+ til at dyrke muslinger i Roskilde Fjord. 

Maria Tauber Wiese www.theworldwelivein.net Britt MOmsen Danske Maria har boet i Peru en del år og har på fantastik vis fundet en levevej igennem hendes projekt 

www.theworldwelivein.net. Hun formidler og har været i DK mens der var Covid 19 pandami. Hun er rejst tilbage 

til Peru i januar 2022 og vil komme til DK igen, hvor hun tager rundt og holder foredrag samt vandring. November 

2021 var hun i Helsingør kommune og lave langsom vandring. opslag fra Maria facebook: 

https://www.facebook.com/553855187/videos/324408172467212/

Maria Tauber Wiese Amazonas regnskov og Danmark Nikki Diana Kok Hun gør en kæmpe arbejde. Hun arbejder, bor og lever i Amazonas regnskov. Og har gjort det i flere år. Hun ved 

hvad hun taler om. Og er dygtig til at formidle sin store viden videre. 

Marianne Krag Petersen Danmarks Naturfredning - Skovsgaard 

Langeland 

Merete Borch Marianne er en helt unik naturformidler med hvem vi på Humble Skole har mange års samarbejde og fremragende 

naturoplevelser hvor Marianne har fin indlevelsesevne i formidling jvf målgruppen - kan begejstre og fænge og 

bruger sig selv fuldt ud. Altid imødekommende og smilende samt favnende - gid lytter og samarbejdspartner når 

nye tiltag skal løftes 

Marianne Kragh Petersen Skovsgaard, Langeland Marianne Andersen Marianne gør en kæmpeindsats for at få alle med ombord. Hun sætter sig ind i hvor dem hun formidler for er og 

tilpasser sin undervisning derefter. 

Marianne fortæller levende, smittende og entusiastisk og er hjælpsom ud over hvad der kan forventes. 



Marianne Kragh Petersen Skovsgaard Langeland ulla Kremmer Den bedste formidler til alle de elever jeg har haft med på Skovsgaard i mit 40 år lange virke som lærer på Humble 

skole. En ener indenfor sit felt. Kan samle eleverne, give viden og lyst videre. Sår nogle frø som eleverne husker og 

arbejder videre med. Unik i sin omgangsfom, tålmodig og kan svare på alle spørgsmål, samtidig med at hele flokke 

får noget ud af svaret. 

Mette Hesselholt Henne Hansen Underviser på VIA University College Rikke Anker Jensen Mette kan noget på facebook som få kan: hun kan skrive lange, fagligt højt kvalificerede, men alligevel for 

lægmand fuldt forståelige og pædagogiske gennemgange af komplekst biologisk stof, selvom debatterne er 

ophedede og skældsordene flyver: Mette holder øjnene roligt på bolden og opgiver aldrig troen på at man kan nå 

folk med gode argumenter. Jeg læser ALTID når Mette har skrevet noget i en tråd, for det er ALTID noget vildt godt 

og informativt. 

Michael Stoltze Forfatter, foredragsholder, Facebook-

gruppe: Sommerfuglehaver

Karen Bennedsen Michael Stoltze er en biolog, der kan formidle naturforståelse for menigmand. Han formidler naturen med åbenlys 

kærlighed til den og han er let at forstå. Bøgerne “Sommerfuglehave” og “Biodiversitet” og ikke mindst hans 

Facebook gruppe “Sommerfuglehaver” er glimrende eksempler herpå. 

Michael Stoltze - Naturvejleder, 

sommerfugleekspert, forfatter 

Selvstændig Anna Sørensen Ja, mit forslag, Michael Stoltze, behøver ingen præsentation og er helt oplagt til valget som årets naturformidler. 

Mine grunde er mange, men jeg vil fremhæve:

Fantastisk god formidler, som nærmest ikke kræver noget teknisk udstyr etc, for at tryllebinde sine tilhørere i flere 

timer. 

Er en meget flittig og ihærdig foredragsholder. 

Forstår altid at fremstille natur-udfordringer, naturdebatter, uenigheder på en meget rolig måde, så de forskellige 

synsvinkler og synspunkter samles i en overordnet helhed og harmoni. 

Er udover sin store naturviden også et menneske med stor almen viden om mange emner og har ikke mindst en 

kunstnerisk indgang og udtryk i sin formidling. Det man vist kalder for et ‘renæssance-menneske’. 

Michael Winther, naturvejleder og pædagog Naturskolen i Viborg kommune Maja Møholt Michael er fantastisk til at forklare alt det svare på en simpel måde, så alle kan forstå det. Han laver aktiviteter med 

børnene og voksne, som viser det han forklarer, så de kan prøve at lege den organisme et lille stykke tid. Han 

formår at få børn og voksne til at gå nysgerrige til opgaverne, og lader dem selv prøve at stille spørgsmål, som de 

kan prøve at finde svaret på gennem leg.

Derudover er han en del af arternes Viborg, som lige er startet op, han fortæller og forklarer gerne om de mange 

forunderlige dyr og planter, som findes derude, og så er han altid smilende, sød og imødekommende. Michael 

kender ganske enkelt ikke konceptet "dumme spørgsmål"!

Mikkel Sortemos Formidler: Aalborg Zoo Ejer: Arternes Olivia Andersen Han er en fantastisk foredragsholder, som for elever med inddraget i hans levende fortællinger
��.

Mikkel Sortemos Arternes verden Anonym Mikkel har forståelse for at fortælle og tale med børn i alle aldre også gøre de “vanskelige” teenager interesseret i 

arternes verden med humør og gode fortællinger. 

Mikkel Sortemos Aalborg zoo og egen 

formidlingsvirksomhed

Bodil Skoust Vi havde inviteret Mikkel til Thisted Friskole for at holde en dag om dyr for alle eleverne. Han var med på alt, hvad 

vi foreslog, og var ikke bekymret ved tanken om, skulle undervise børnehavebørn sammen med 9. klasses elever. 

Mikkel fangede med det samme alle børn og voksne med sine fortællinger. Han fanger med en passende blanding 

af en begejstring, stor viden, humor, personlighed og inddragelse af børnene.

Efter det fælles oplæg holdt han 4 forløb med dyr ( 4X45min), hvor han formåede at være lige nærværende og 

opmærksom også i de sidste timer.

Mikkel kan både undervise og betage og er en fantastisk natur-formidler.



Mikkel Sortemos Aalborg Zoo/Arternes Verden Nanna Topp Mikkel er ung og hyggelig og får alt fra de små, de unge og de voksne med på en fantastisk rejse gennem hans 

erfaringer med dyr, hvor han også prikker til publikums frygt for de lidt "ulækre" dyr, og lader dem komme helt tæt 

på. 

Mikkel Sortemos Selvstændig med Arternes Verden og 

ansat i Ålborg Zoo

Sanne Sørensen Jeg nominerer min nevø Mikkel, fordi han er indgrebet af at drømme kan nåes, hvis man virkelig VIL.

Da Mikkel var ca. tre år sagde han, at han skulle passe dyr, når han blev stor.

Gennem årene udviklede han en voldsom interesse for krybdyr, og da han stod og skulle vælge uddannelse, ja så 

var det stadig dyrepasser han ville være. 

Vejen mod målet har været lang, udfordrende og bestemt ikke nem, men passionen for dyr og for at formidle om 

dyr  har drevet Mikkel, og han kan idag kalde sig uddannet dyrepasser. 

For Mikkel drejer verden sig om at formidle om dyr til resten af verden, og han er fantastisk til det. En rigtig 

“dyrenørd”, som gennem passion og lidenskab for dyr og lysten til at gøre os alle klogere, kæmper hver dag, for at 

nå sine mål…og hele tiden sætte sig nye. Men altid med målet om at formidle og gøre os klogere på dyrenes 

verden, som topprioriteten. 

Mikkel har trods en ung alder nået meget, men han er kun på vej, og jeg er sikker på han har meget mere han 

gerne vil dele med os,  og er ikke i tvivl om han når det. For han BRÆNDER for at formidle og skabe bro mellem dur 

og mennesker, og præcis derfor skal Mikkel være årets naturformidler 2022☺
Mikkel Sortemos Arternes verden Kitt Palbjørn-Pedersen En ung mand der, med empati og stor respekt for både dyr og børns grænser, forstår at inddrage børn der har 

egne vanskeligheder i naturens vidunderlige verden og øvrige beboer. Han har givet vores børn på specialskolen en 

oplevelse for livet. 

Mikkel sortemos - Arternes verden Aalborg Zoo og Arternes verden Anna Brinch Han er rigtig dygtig og går ekstremt meget op i det Han laver. Han er sulten efter hele tiden at lære nyt og er god til 

at formidle det videre. 

Mikkel Sortemos/ arternes verden Aalborg zoo/ arternes verden Marie Ellegård Jensen Mikkel skal vinde fordi han brænder for det!! Han er kanon dygtig til at formidle, og så knokler han altid for at blive 

bedere og dygtigere!! 

Mikkel Stenholt Sortemos Er lige startet op som selvstændig 

formidler

Annette Stenholt 

Sortemos

Som mange andre mødre ville sige, så er deres søn noget helt specielt - men min han ER det.

Siden Mikkel var ca 3 år er han gået målbevist mod at blive dyrepasser. 

For at nå målet kiggede Mikkel ud over Danmarks grænser. Hans praktik perioder blev til 2 gange Australien af ca 6 

mdr varighed. Wildlife Habitat Port Douglas var hans hjem i totalt 12 måneder. Hjemme igen - penge skulle tjenes 

for at kunne komme afsted på sidste praktik. Her faldt valget på Sydafrika. Mikkel fik den fantastiske mulighed for 

at stå i lære hos Donald Strydom. Donald viste Mikkel en kæmpe tillid så efter ikke mange dage formidlede Mikkel - 

på flydende engelsk - skolekasser og grupper i Kinyonga Reptile Centre, Hoedspruit. Både i Auditoriumet og i 

Arenaen fyldt med slanger - af den giftige slags.

Siden Mikkel i 2018 stod med det endelige bevis på at han nu var uddannet dyrepasser med speciale i Zoo. Mikkel 

er pt ansat deltid i Ålborg Zoo som infomedarbejder- for formidling - af fascinationen af dyr, hvad enten det er dem 

med pels, fjer eller skæl er hvad Mikkel vil og ikke mindst hvad Mikkel kan.

Jeg håber at Mikkel vinder - det største skulderklap han kan få !

Mikkel stenholt Sortemos Har været i Aalborg zoo Bente Gindeskov Mikkel tager rundt og formidler om krybdyr på skoler, i børnehaver. Han brænder for det og  er vanvittig dygtig til 

at levere. 



Mikkel Stenholt Sortemos / Dyrepasser Selvstændig og Aalborg Zoo Victor Sig Daniels Mikkel skal vinde fordi han er en natursjæl helt ind til knoglerne. Han nyder alt ved naturen og gør meget for at 

beskytte den. Han er også utrolig passioneret for forskellige dyrearter, specielt krybdyr. Han gør meget ud af at folk 

skal få et andet indtryk af krybdyr og se dem for hvad de er i stedet for at tænke de er ulækre og farlige.

Han tager blandt andet også rundt på skoler, shoppingcentre, fjernsyn osv. for at vise sine dyr frem og forklare en 

masse om dem og gør en styr dyd ud af at prøve og få folks fobi for slanger eller edderkopper væk.

Han gør stadig alt det her på hobby plan og får ingen eller meget lidt betaling, men gør det udelukkende pga hans 

kærlighed til naturen og dyrene 

Mireille Segato van Berkel Naturhelten & Børnehusene Kokkedal, 

Fredensborg Kommune

Anonym Mireille er fenomenal til at lære børn om naturens spændende verden.

Mireille segato van Berkel Naturhelten & børnehusene Kokkedal 

Fredensborg Kommune

Pia Nord Fordi hun lever sig så meget ind i naturen og at lære fra sig 

Mireille Segato van Berkel Naturhelten & Børnehusene Kokkedal, 

Fredensborg Kommune

Casper bakke Mireille Er genial til at formidle natur til børnene i øjenhøjde tak 

Mireille Segato van Berkel  Naturhelten & Børnehusene Kokkedal, 

Fredensborg Kommune 

Maria Ligaard Naturhelten (Mireille) styrker børnenes kendskab og læring til naturen gennem leg. Hun sørger for at børnene får 

hænderne i mulden, sandet og vandet og er eminent til at styrke børnenes tro på sig selv!

Mireille Segato Van Berkel, naturvejleder Naturhelten & Børnehusene 

Kokkedal,Fredensborg Kommunep

Ingelise Bahnsen Mireille fanger lynhurtigt børnenes interesser, både i vores fælles køkkenhave ( jeg er også ansat i Børnehusene), 

på hendes lørdags- eksurtioner i skov og ved strand, hvor der bl.a. fanges rejer :-).

Morten D.D. Hansen Mols laboratoriet  og Naturhistorisk 

museum Aarhus 

Klaus Træholt Jørgensen Morten tør vise hans begejstring for naturen, og så tør han sige tingende som de er... Han er virkelig en komplet 

naturformidler.

Altid får man svar hvis man spørger ham, og altid har han et godt råd.

Manden er jo nærmest genial.

Natur-Rikke Vejen Kommune, børnehaverne Frida Vyff Bruun - 

Næstformand i Føvling 

Børnecenters bestyrelse

Natur-Rikke har gjort en stort indtryk på vores små børn i Børnehavnen. (har selv 3 børn i børnehave delen) 

Hun er på en ordning så hun rokere blandt alle børnehaver i Kommunen, den uge hun var ved vores børnehave, 

kom børnene stolte hjem og fortalte hvor mange ben en edderkop havde og man sagtens kunne spise bog, 

bøgeblade og mælkebøtter.

Hun formidler naturen i børnenes højde og giver dem lysten til at opholde sig i naturen.

Som forældre er det spændende at kunne følge hende i den seneste sæson i "Alene i vildmarken"

Rasmus Ejernæs Århus Uni Hans Henrik Jensen Top faglighed og en meget aktiv formidler.

Rasmus Ejrnæs Aarhus Universitet Morten DD Der er ingen, der som Rasmus har insisteret på at oplyse om #dknatur og #biodiversitet. Uophørligt, med åbent 

hjerte og sind. Det har provokeret mange, men det har oplyst endnu flere, incl. undertegnede. Ikke nok med, at 

Rasmus insisterende analyserer data om Danmarks natur og formidler dem i videnskabelige og populære artikler, 

han skriver også læserbreve og debatindlæg, han optræder hyppigt i fjernsyn, og så er han været på Radio4-

programmet Vildspor, hvor han insisterer på samtale - selv med dem, der er dybt og inderligt uenige eller 

uvidende. Hvor er det bare fin formidling, og derfor er der ingen andre end Rasmus, der fortjener dén pris.  

Rasmus Ejrnæs Seniorforsker, Institut for Bioscience, 

Aarhus Universitet

Bo Skelmose Som een af Danmarks mest vidende, engagerede og visionære biologer formår Rasmus Ejrnæs  at formidle og være 

fortaler for en mere vild natur. Nogle gange kan vild natur være svær at sluge for mange. Skal et sygt krondyr have 

lov til at leve så længe det kan eller skal vi aflive det på grund af vores medlidenhed. Rasmus Ejrnæs formår altid at 

sætte vigtige spørgsmål til vores "forvaltning" af den vilde natur - sammen med Morten DD.....



Rasmus Ejrnæs Århus universitet Christian Andersen Jeg har lært rigtig meget af hans opslag blandt andet på Facebook. Tv osv. Om planter og måden man kan skabe 

små gode biotoper der har plads til danske planter og insekter. Jeg føler han virkelig gør et godt stykke arbejder 

med at lære fra sig på en måde alle kan følge med på. Det er rart at selv Dee mindste planter og dyr har en 

stemme. Der er rigtig mange gode, men jeg synes han lige giver den det sidste.

Rikke Dypping Jensen Vejen Kommune Benedikte Breuss-Skjøth Rikke har evnen til at tale og lytte på øjenhøjde med børn. Hun er tålmodig. 

Rikke Dypping Jensen Vejen kommune Anonym Hun har mange års erfaring i at formidle om naturen.

Især til børn har hun en god taleevne.

Rikke Dypping Jensen Vejen Kommune Aslak Skjøth Klar skal Rikke have min bedste anbefaling. Ud over at være Hennes far, har hun givet mig den bedste oplevelse en 

far kan få bed at spørge om jeg ville deltage i TV programmet “Alene i Vildmarken” vi var heldige at blive valgt til 

programmet, og vi fik en fantastisk periode og oplevelse. Her demonstrede hendes faglige kunnen og viden om 

naturen.

Herud over sætter “Natur Rikke “ tydelige fodspor i hendes job,  de institutioner arbejder i glæder sig til hendes 

besøg og hun nyder stor respekt om sit arbejde. Derfor mine bedste anbefalinger.

Rikke Dypping Jensen Vejen Kommune Helle Dypping Skjøth Hun fanger børnene og de voksne. De er vilde med natur Rikke. Hun er virkelig i børnehøjde. I øjeblikket er hun på 

tv. Alene i vildmarken. Hun er bare så detekteret i sit job. Hun elsker naturen og sit job. 

Rikke Dypping Jensen Vejen kommune Peter skjøth Rikke formår at fange de børn hun underviser i naturvejledning, på deres niveau og på en måde st de er fulstændig 

opslugt af at lytte. 

Nå hun eksempelvis indtager roller som Ronja røverdatter, og fortæller om at leve alene i skoven, er alle børn sikre 

på at hun rent faktisk er Ronja røverdatter. 

Hun formidler budskabet, så børn lytter, forstår og husker den formidling hun giver dem. 

Rikke Dypping Jensen er en unik naturformidler, som kan noget ikke mange formidler besidder. 

Rikke Dypping Jensen er den rigtige til at blive hædret som “Danmark bedste naturformidler 2022”

Mvh Peter. 



Rikke Kaas Molin Odense, Kerteminde og Nordfyns 

Kommune

Marie Lodberg Jeg indstiller hermed Rikke Molin til Danmarks Bedste Naturformidler.  

Rikke er ansat i Odense, Kerteminde og Nordfyns Kommuner som naturvejleder.  

 

Rikke skal være Danmarks Bedste Naturformidler, fordi hun med stor empati giver øjenåbnende naturoplevelser til 

en meget bred målgruppe. Rikkes målgruppe er skolebørn, foreninger og undervisere, men også kvinder fra 

krisecentre, voksne med handicap/senhjerneskader, indsatte fra fængsler og andre marginaliserede grupper.  

 

For at rumme så bred en målgruppe, har Rikke udviklet er helt særlig evne til at leve sig ind i målgruppes behov og 

interesser. Når hun fx arbejder med voksne med senhjerneskade, kræver formidlingen fingerspidsfornemmelse, en 

rolig tilgang, en plan og en plan b. Rikke tilretter altid sin formidling til hver enkelt målgruppe. Hun er eminent til at 

fange målgruppens opmærksomhed og afviger gerne fra sin oprindelige plan, hvis hun mærker en interesse for et 

bestemt emne. Hun taler til alle målgruppens sanser og hjælper den med at sætte ord på oplevelsen ¬– herved får 

de en unik helhedsoplevelse med hjem.   

Evnen til at leve sig ind i sin målgruppes behov og interesser giver rum for helt særlige naturopleverser, der ofte får 

deltagerne til at åbne op for følelser og personlige historier om op- og nedture i deres liv.   

 

Rikke formår også at lave rammer for god naturformidling, uden at hun er til stede. Hun hjælper skoler og 

institutioner med grej og ubemandede naturstationer, så de er klædt på til selv at tage på oplevelse i naturen.  

Gennem hendes undervisning på University College Lillebælts linjefag ’Natur og udeliv’ laver hun også ringe i 

vandet ved at dele ud af sin store faglige viden til kommende pædagoger. Hun fungerer som censor på SDU i 

Biologi og Formidling, hun laver ofte opslag på Facebook og hjælper sit meget store netværk. Hun stiller også op, 

når pressen vil have en naturhistorie. Hun er initiativrig og i coronatiden har hun lavet nyhedsbreve med fem 

aktiviteter, en til hver dag i ugen, som daginstitutioner, dagplejere og indskoling i Odense, Nordfyn, Kerteminde 

Kommune kan lave i deres nærområder.  

 

Men det meste af sin tid er Rikke i felten med ca. 3.200 borgere igennem på et år og med et nyligt overstået 

 jubilæum med arrangement nr. 1.000 siden sin start som naturvejleder.   

Rikke molin Odense kommune Bjarne Munk nielsen Rikke er et naturfænomen i naturformidling og fortjener at vinde. 

Rikke Molin Skibhusgårdens Natur og Friluftscenter vagn adler sørensen Rikke har en høj faglighed og en eminent formidlingsevne - uanset om det er til småbørn, skolebørn, voksne eller 

pensionister. Hun interesserer sig for alle sider af naturen fra krible-krable, bi-avl og vilde urter til kanotur og jagt. 

Rolf Christensen Grenen fuglestation Klaus Træholt Jørgensen Rolf er uden samling den person i Danmark der gør mest for alle os der kan lide at følge med i den Danske natur. 

Rolf er altid at finde på hans "kontor" som ligger ved verdens ende, også kaldet Grenen fuglestation.

Hvis man sidder og ser på fugle og der er en som man er i tvivl om, og det er jeg tit, så spørger man bare Rolf og 

med et hurtigt kig, får man et svar... altid hjælpsom og altid præcis i hans svar.. Han fortjener virkelig at blive 

anerkendt for det kæmpe stykke arbejde han gør for den Danske natur.



Rune Kjærgaard Lange Kolding kommune. Sabrina Jensen Jeg ønsker at nominere Rune Kjærgaard Lange, da vi under corona var så heldige, at få Rune ud til vores 

daginstitution. 

Han fangede børnenes interesse med det samme og lavede nogle spændende naturprojekter sammen med dem. 

Jeg har oplevet forskellige naturformidlere til børn både ved stranden, åen og skoven, men Rune har en legende 

tilgang og er en fantastisk dygtig formidler og fortæller, som kan rumme og fange børnene og omsætte 

formidlingen ned til børnene der hvor de er. 

Sabine Jensen Ringkøbing-Skjern Museum Lisbeth Kümmel 

Christensen

Sabine har en fantastisk evne til at fange folks interesse, med sin indlevende fortællerevne.

Sabine Jensen Ringkøbing Skjern Kommune Bodil Stubkjær Jensen Sabine brænder for naturen, og hun kan slet ikke lade være med at fortælle og lære andre omkring hende. 

Hun har skabt en facebookside som hedder naturen i verdensklasse, hvor hun ofte fortæller sjove anekdoter og 

historien bag, hvorfor ting hedder som de gør, eller om noget kan spises - eller ikke �
Sabine Jensen Ringkøbing-Skjern kommune Merete Juul Sejrup Skønneste skønnest Sabine formår, at formidle hendes viden, så selv vi intet forstående kan følge med. Endvidere 

har Sabine en indlevelse i hendes formidling, som drager os til at ville mere:-)

Sabine Jensen Ringkøbing-Skjern Museum Inge Benner Andersen Jeg vil gerne indstille Sabine Jensen som Danmarks Bedste Naturformidler 2022. Det vil jeg fordi hun via sin 

facebook side ”Natur i verdensklasse” har inspireret mig til at gå på opdagelse i naturen. Vi har været på tur efter 

Nisseskæg og Hekseæg, og i mit stille sind være taknemlig for at muldvarpen trods alt hjælper planternes rødder, 

selvom min have er knap så pænt med dem. Hun har også fået mig til at kigge op i trækronerne, da jeg var på tur 

med min hund -og selvom jeg ikke så ligeså mange fugleredder, som hun viste billeder af (en forladt rågekoloni), så 

opdagede jeg på ny det smukke i nøgne trækroner.

Hun viser os naturen både på den smukke, vilde og forunderlige måde, og hun krydre det med små fine fakta, på 

en overskuelig måde, som man ”orker at læse” for det er altid skrevet spændende og kort, så man kan nå at læse 

og forstå det i ens hurtige gennemlæsning af facebook.

Udover at inspirere mig via sine facebook side, er hun levende nisse og viking i Bork hos Ringkøbing-Skjern 

Museum (www.levendehistorie.dk), hvor jeg virkelig beundrer hendes naturlighed og lyst til at inspirer og oplyse 

børn, unge og gamle.

Hun er altid smilende og sprudler af viden, som hun brænder for at dele. Hun har informative og livagtige opslag, 

naturopgaver og læringsvideoer på nettet, og så elsker hun snaps. Hun tager gerne grupper med ud på snapsetur, 

og udover snape-ingredienser ja så får man mange spændende fortællinger og informationer undervejs.

Sabine har altid en firnurlig historie fra dyreriget, og har engang hørt hende underholde 130 kvinder om dyrerigets 

forunderlige parringsritualer til stor morskab for alle.

Sabine har desuden været med på NaturGuide.dk siden 2004 og har leveret mange artikler og fotos til 

NaturGuide.dk gennem årene. Hun har i en årrække været aktiv i bestyrelsen for Danmarks naturvejlederforening 

og har haft talrige børn og voksne med ud på oplevelser i naturen, ligesom hun også har optrådt i mange radio- og 

tv-udsendelser om naturens verden.

Sabine er virkelig en ener, og jeg håber, I vil anerkende hende for alt det hun gør, for at sprede budskabet om den 

smukke danske natur.

Sabine Jensen Naturvejleder for Ringkøbing-Skjern Anette Green Kragh Helt unikke opslag, der glæder alle både store som små, kan kun blive i godt humør og virkelig få lysten til at gå 

hendes ture. Hun har bare indblik i det vildeste og kan fortælle det på en helt fantastisk  måde, så alle kan forstå 

det���



Sara Bøndergaard Selvstændig Bjarne Harksen Frisk ung pige som er faglig dygtig, har en god kontakt til børn i alle aldere og verdensmester i Krible-krable ;-)

Sara Kande Naturvidenskabernes hus Sabrina Kjærsig Jeg har altid nydt Saras formidling! Hun gør det spændende og let tilgængelig for alle aldre. Mam lærer altid noget 

nyt og husker det, når hun formidler på hendes fantastiske måde! 

Sara kande Naturvidenskabernes hus Danny Andersen Primært fordi Sara er min absolut ynglings go to person, uanset om det er for at nørde general viden på hendes 

sociale medier eller har et generelt spørgsmål. Synes hendes måde at formidle på er så positiv, ægte og man er slet 

ikke i tvivl om hvor meget hun elsker at være udendørs

SARA KANDE Naturvidenskabernes Hus Susanne Christensen Super og let forståelig vejleder, for børn og voksne. 

Altid glad og  går ikke af vejen, for at undersøge en fugleklat eller en kokage, hvor der findes meget spændende.

Sara Kande Naturvidenskabernes Hus Heidi sørensen Sara er det mest dedikerede og naturelskende person jeg kender og har mødt. Hun har en fantastisk dedikation til 

at elske og formidle om Danmarks natur. Hun formår at skabe begejstring om selv den mindste myg og plante frø i 

alle om hvorfor vi skal passe på vores danske natur. Jeg har den dybeste respekt for Sara og derfor skal hun have 

min stemme. 

Sara Kande Naturfagsmaraton Louise Sass Laursen Sara skal vinde denne pris, fordi hun er en helt vidunderlig formidler. Hun har evnen til at skabe fascination ved 

alle, lige meget hvor lige glad man er med insekter, så har hun evnen til at vende folks bevidsthed og interesse. Hun 

har hjulpet mig på vej til at elske og nørde med insekter.

Sara Kande Naturformidlernes hus Anne Mette Rasborg Kande er en helt fantastisk formidler og et helt igennem godt menneske. Jeg tror den her pris ville betyde enormt 

meget for hende og det fortjener hun efter diverse modgang med trælse arbejdspladser osv. 

Naturformidling er hendes rette hylde og hun passer helt perfekt ind på den.

Sara kande - kratluskekabde Naturvidenskabernes hus Susanne grøn 

Christiansen 

Hun forklar så det forstås. Hun finder sjælden dyr. Og så brænder hun for det. Der er ingen have eller naturplet, 

som hun ikke kan kravle rundt på for at finde den sødeste edderkop eller larve. 

Sara Kande - Kratluskerkande Freelance naturformidler på SoMe Anonym Kratluskerkande er den skønneste og sjoveste formidler! I hendes øjne er der INGEN dyr, som er kedelige. Alle dyr 

er lige fantastiske og har fantastiske egenskaber! Dog er det ikke nogen hemmelighed at Sara er helt vild med de 

mindste dyr som edderkopper, biller, sommerfugle, orme og ALLE dyr som befinder sig i en lort på marken! Og det 

er så fascinerende og livsbekræftende, når hun beretter om netop disse dyr! Hun fortjener kæmpe medvind og at 

blive kåret som Danmarks bedste naturformidler! 

Sara Kande - Kratluskerkande Naturvidenskabernes hus Malene Frihagen Sarah Kande formår at formidle om så mange aspekter af naturen på en så spændende måde, at man ikke kan 

andet end at følge med

Sara Kande - Kratluskerkande Naturvidenskaberneshus Anonym Hun er den dygtigste naturformidler jeg kender. Hun er en smil og et glimt i øjet når hun formidler om dyr og Hun 

formår at fange en i hendes formidling. Det er altid spændende at se hende fortælle de sjove historier om dyrene 

og det er imponerende hvor meget hun ved.

Sara Kande - Kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Steen Christiansen Hendes begejstring for den Danske natur specielt “krible-krable” er helt uovertruffen og vildt smittende. Man kan 

slet ikke lade være med at lade sig begejstre. Desuden er hun fantastisk til arts bestemme og finde sjældne 

insekter og fortælle om det.

Sara Kande - Kratluskerkande Naturvidenskabernes hus / selvstændig Sarah Bundgaard Vanvittig dygtig, passioneret og engageret. Giver alle mennesker, som vil følge hende, et fantastisk indblik ind i 

naturens små forunderlige væsener.

Sara Kande - Kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Susanne Bech Jensen 

(Barnepjat)

Hun har en kæmpe naturvidenskab og laver de skønneste opslag på sin Instagram med en masse smådyrs viden og 

facts 

Sara Kande / kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Mark Ejstrud Sara gør år efter år et kæmpe stykke arbejde for naturformidlingen i danmark og er med sin enestående tale og 

skrive måde fantastisk til at få naturformidling på et plan hvor alle kan være med og lære noget 



Sara Kande / kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Sarah Grøn Sara er en af de mest passionerede, jeg har mødt, når det kommer til formidling af naturen. Man kan mærke hun 

brænder for det hun laver, og hun formidler på en sådan måde, at alle kan forstå det hun snakker om. Hun formår 

også at fange folk der måske ikke nødvendigvis interesserer sig, i det omfang som hun gør,

for naturen normalt.

Sara Kande / Kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Sven Filskov Meget dygtig og grundig formidler helt ned i petitessen�
Sara Kande / kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Thomas Nielsen Fordi Saras motivation og kærlighed for alt, der rører sig, skinner soleklart igennem hver gang hun kommer i 

nærheden af dyr. Hendes entusiasme for selv de mindste kryb smitter af på alle omkring hende, så selv 

araknofober kan få øjnene op for, hvad hun ser i den kravlende fauna - omend på afstand. 

Sara er en eminent naturformidler og fortjener uden tvivl prisen som Danmarks Bedste. 

Sara Kande / Kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Emil Karlebjerg Kratluskerkandes fantastiske naturglæde brænder virkelig igennem og er enormt smittende. Hun formidler godt og 

i øjenhøjde, og hun gør det på en måde, som kan tale til alle aldersgrupper. Og så tager hun nogle helt vildt flotte 

billeder!

Sara Kande / Kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Sven Filskov Super til at formidle insekternes verden helt ned til mindste detalje��
Sara kande / Kratluskerkande Facebook? Tanya Jeg har fulgt hende og hendes kyndige nsturformidling på Facebook i en rum tid og er vild med alt det jeg lærer. Jeg 

vandt i december et naturfotografi af en særlig flot truede sommerfugl art som nu hænger i klasselokalet blandt 

indskolingsbørn på Amager. Hun er sprudlende morsom og yderst dygtig.

Sara Kande / kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Anonym En dame som elsker insekter, behøver jeg uddybe?

Sara Kande / Kratluskerkande Naturvidenskabernes hus Nicolaj Jacobsen Hun er god til at formidle på til alle både børn og voksne. Hun er hurtig, effektiv og klar med de rette svar, når man 

spørger om et nyt lille dyr i naturen. 

Sara Kande / kratluskerkande Videnskabernes hus Susanne Købke Sara er bare super god til at formidle sin viden om dyr og natur så alle kan forstå det.

Hun er mega entusiastisk og vi er ikke i tvivl om at hun brænder for det hun laver. 

Sara Kande / Kratluskerkande Naturvidenskabernes hus Mia Hansen Fordi Sara er fuldstændig bidt af gal natur! Uanset hvilket hverdags emne man tager op, såsom rengøring, 

børnepasning eller parforhold og Sara er i rummet, så trækker hun med det samme paralleller til naturen og alt 

hvad der kribler og krapler derude. Hun formår altid at formidle budskabet og den gode historie, så man bliver 

nysgerrig efter at høre mere! 

Sara Kande / kratluskerkande Naturvidenskabernes hus Anonym Hun helt simpelt fortjener det. 

Jeg har kun fulgt med i kort til, men man kan mærke at hun virkelig brænder for det, og går op i det med liv og sjæl .

Sara Kande / Kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Mia Vester Sara brænder inderligt for natur og formidling af naturens mange magiske sider. Hun er en hjertevarm person, der 

viser sin personlighed igennem formidlingen, og man kan virkelig mærke hendes passion. Hun er dygtig til både at 

formidle til voksne og børn, og hun gør både dette igennem skrift, fortællinger på video og fantastiske flotte 

naturbilleder. 

Sara fortjener uden tvivl at vinde Danmarks Bedste Naturformidler. Hun er en fornøjelse at følge og lytte til, når 

hun nørder løs om stort og småt. 

Sara Kande / kratluskerkande  Naturvidenskabernes Hus Anonym Fantastisk formidling af Danmarks natur. Fortæller om det nære - edderkopper, insekter, bænkebiddere mm. 

Flotte billeder, brugbare og funny facts.

Sara Kande /Kratlusker Videnskabernes Hus Anonym Følger hendes  super spændende instagramside

Sara Kande /kratluskerkande Naturvidenskabernes hus Anonym Hun er super god til at vise og fortælle om alle smådyr. 

Dyr man ikke umiddelbart tænker over, bliver fortalt. 

Og så er hun rigtig god til at tage billeder. 

Sara kande- kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Matilde Laugesen Sara er passioneret og engageret, med sin begejstring fanger hun både voksne og børn.. hun inspirerer til at tage 

børnene med ud i naturen og beskriver hvad man kan se og lave derude, feks naturbingo.



Sara Kande.  kratluskerkande Naturvidenskabens Hus Tina Pedersen Fordi hun kan noget som ikke alle kan. 

Hun er naturformidler med liv og sjæl og så kan hun sit kram!!

Sara Kande/ @kratluskerkande Naturvidenskabernes hus Katrine Grøtner Sara har altid været passioneret og entusiastisk omkring den danske natur og det kommer virkelig til udtryk når 

hun formidler omkring natur, kryb og kravl som findes overalt og ikke længere væk end ens baghave. Hun er super 

god til at formidle og formår at gøre det jordnært så en hver kan forstå det og gøre sine følgere begejstret og 

interesseret i naturen og dyrelivet omkring sig. Hun lever sig ind i det med liv og sjæl og kan slet ikke lade være 

med at kratluske og formidle hvor fantastisk hun synes det er. Det er med til at give hendes følgere. Inklusiv mig 

selv en større viden og respekt for naturen, hvordan man den fungere og at passe på den. Jeg synes hun skal vinde 

Danmarks bedste naturformidler både fordi hun er helt fantastisk til at formidle den og at hendes passion for det 

smitter af på hendes følgere. 

Sara Kande/ Kratluskerkande Naturvitenskabernes hus John Vinther Nissen Utrolig god formidler med humor og entusiasme som ingen andre. 

Sara Kande/Kratluskerkande Naturvidenskabernes Hus Lone Vinther Nissen Sara er en utrolig engagert formidler. Hun har evnen til at vække din begejstring med sin egen.

Hun har en bred viden, og er bare helt fantastisk til at formidle den. Hun har et sprudlende væsen som fanger din 

opmærksomhed.

Sara Kande/kratluskerkande Naturvidenskabernes hus Kenneth Sørensen En skræmmende interesse i lort og viden om alt der gemmer sig i lort. Hvis dét ikke indikerer passion for sit felt, så 

ved jeg ikke hvad gør. 

Sara Kande/Kratluskerkande Naturvidenskabernes hus Anonym Sara er så fantastisk! Har aldrig interesseret mig for kryb og kravl, men hendes måde at formidle det på, gør at jeg 

tager mig selv i troligt at læse alle hendes opslag, og kigge efter de kryb og kravl hun har beskrevet, i naturen. Hun 

er SÅ dygtig!

Sebastian Klein Selvstændig Bjørli Lehrmann Sebastian bør have den pris. Det er på tide.

Om nogen har han inspireret utallige børn til natur-interesse, med bøger, foredrag og TV.

Sune Riis Sørensen - freelance på TV2 Bornholm Tino Hjorth Bjerregaard Sune er der - han brænder når han er "på"!

Sune er vidende, mild, glad, frisk, tydelig, velformuleret - Sune har styr på sit "shit"... 

Han er ikke bedrevidende, påtaget, overgearet, overdrevet (som mange andre på TV)

Søren Risborg  Naturvejleder i Rebild 

Kommune  

Naturvejleder i Rebild Kommune  Palle Nielsen Jeg vil nominere Søren for hans store arbejde i Rebild Kommune og for hans indlevelse og entusiasme i 

naturformidlingen som i den grad smitter af på kursusdeltagerne. Jeg har som pædagog været på rigtig mange 

kurser gennem de sidste 25 år men det absolut bedste var "naturen som læringsrum" som foregik på 

Jægerforbundets kursuscenter på Kalø. Hans formidlingskunst og store viden blandet med god humør gør ham til 

den bedste formidler jeg har mødt. Derfor synes jeg Søren fortjener en nominering.

Team 9 K Facebook Britta Routhier Team 9 K skriver underholdende og oplysende om al slags kryb

Team 9.k Freelance Betina Thronsen Team 9.k lægger næsten hver dag opslag ud på Facebook om en dyre-plante-svampe eller troldeart, eller omen 

naturtype. Opslagene er informerende og inspirerende.

Somme tider hvis jeg har fundet en plante et dyr eller en svamp, som jeg ikke har kunnet artsbestemme, har jeg 

sendt et billede til Team 9k og som regel går der ikke mange øjeblikke, før jeg har fået fyldestgørende svar. 

Faktisk kalder jeg Team 9.k for min naturapp. 

Team 9k Ane Marie Kristensen En fantastisk fortæller om svære og underfundige ting ..og også almindeligheder ,om naturen omkring os. Dyr og 

planter , et lille emne hver gang. Skrevet i et sjovt, humoristisk sprog! Man får lyst til at gå ud og finde den lille 

edderkop  eller svamp, eller hvad det nu fortælles om, som er så viseligt indrettet, at den er et under. Og sådan er 

det hver gang !

Formidlingen gør os glade og årvågne i natur og hjem og i det daglige. Man får lyst til ture, hvor man bare nørder 

igennem for at få et lille førstehåndsindtryk eller bare et billede af emnet for det fortalte. 



Team 9K De er selvstændige / frivillige formidlere Mette H. H. Hansen Linda og Lars Thomas deler generøst deres passion for naturen og spreder generel naturglæde og entusiasme, ikke 

mindst gennem deres hyppige, underholdende og fagligt solide opslag, hvor de sætter spot på forskellige 

taksonomiske grupper - fra orden til art -i den danske natur, og giver tips til, hvor man kan finde dem og hvordan 

man kan bestemme dem. Som deres team-navn antyder, er de på vej mod at runde 9000 arter, som de har fundet 

og dokumenteret i dansk natur, og det i sig selv må placere dem i den absolute kratlusker-elite i Danmark!

Team 9K Freelance Vivi Hendersen Bødker Linda og Lars = Team 9K, er nogen af de mest nørdede natur interesserede, jeg kender. De kan ikke gå 2 Meyer på 

under 1 time, da de skal undersøge alt. De videreformidler til os andre på en mere simpel og forståelig og ikke 

mindst humoristisk måde, som gør, at vi andre ‘normale’ kan følge med uden at miste interessen. De er bare et 

godt team og værd at stifte bekendtskab med. 

Team 9k Team 9k Anonym En altid super begejstrende og detaljeret fortælling om totalt oversete emner.

Team 9k Facebook - Team 9k - 

https://www.facebook.com/Superkratlu

Anonym Fantastisk spændende naturformidling, og så er Team 9k de mest vidende personer jeg er stødt på, og vel og 

mærke vidende på et meget bredt område.

Team 9K larsthomas1960@gmail.com Anonym Helt forrygende formidling med fotos og tekst. Klar og stor fortælleevne. Utrolige (macro) fotos. Medrivende og 

oplysende tekster.

Team 9k ? Villy feltmann De beskriver så levende deres ture ud i naturen og giver mig lyst til at være mere nysgerrig når jeg selv er i naturen

Team 9k De har deres egen formidligsplatform 

på fb

Sofie Børrild De er rigtig gode til at formidle deres passion for kryb og kravl i små korte, oplysende og til tider morsomme 

tekster om et dyr ledsaget af virkelig fine fotos. De har en utrolig stor viden. Jeg glæder mig hver gang de laver et 

nyt opslag. 

Team 9k Freelance Betina Thronsen Team 9.k laver næsten hver dag opslag på Facebook om en plante-dyre-svampe eller troldeart. Opslagene er 

informerende og inspirerende. Hvis jeg har fundet et dyr, en plante eller en svamp, som jeg er ikke kan 

artsbestemme har jeg ofte sendt et billede til team 9k og få øjeblikke efter er der kommet fyldestgørende svar. 

Team 9K ? Anne Grethe Nielsen I takt med at interessen for biodiversitet blev øget, begyndte jeg også at sortere i formidlerne, men Team 9K har 

jeg trofast fulgt siden jeg stiftede bekendtskab med dem. De er superskarpe på deres område og altid meget 

underholdende at lytte til/læse. De fortjener et ordentligt skulderklap �
Team 9K Ved ikke Anonym De viser fantastiske biller af kryb og kravl. Formidler i et godt sprog med respekt for fakta og brug af humor. Altid 

en kæmpefornøjelse at lære nyt af dem

Team 9K Freelancer og pædagog Trine Søttrup Team 9K benytter diverse Facebook-grupper til vedholdende at oplyse, undervise, vidensdele og tease om naturen 

i alle dens facetter. Deres billeder, småtekster, beretninger, undervisningsforløb og julekalendere giver 

modtageren lyst til at vide og undersøge mere. De er imponerende dygtige, underholdende, hyggelige og finurlige i 

deres kommunikation.

Team 9K Ved ikke. Kristian Hintz Fuldstændig fantastisk formidling af alt kriblende, krablende og blomstrende. No nonsense og lige i øjenhøjde 

tekster med flotte billeder. Altid med et glimt i øjet og vinkler på dyr og insekter man slet ikke selv ser (som 

 lægmand). Virkelig inspirrende. Har læst ALT hvad de har lagt op på Facebook. 

Team 9K - Lars Thomas Freelance Jan Weincke Fortællergløde og billeder - ingen gør det bedre!

Team 9K - Lars Thomas selvstændig Hans Peter Rasmussen Altid for mig artikler der udvider min horisont inden for natur. Der er ikke et emne der er fremmed. Om det er 

meget små dyr svampe og lign, eller det er større sammen hænge

Lars har formidlet natur, især fugle for mig for mange år siden og det meste sidder stadig fast, selv om det ligger 

tungt med fuglekikkeriet.



Team 9K - Lars Thomas - Zoolog Team 9k Facebookside Inge Rask Spændende og lærerigt på en overraskende måde at følge Team 9k uanset emne. Ofte får man helt ny viden og 

indsigt på en en meget underholdene måde. Tænk hvis det havde været sådan i skoletiden. Mine varmeste 

anbefalinger. Inge Rask

Team 9K - Lars Thomas og Linda Kjær-

Thomsen

 Team 9K siden på facebook Lise Bruun Team 9K er på en gang super nørdet og super lettilgængelig  naturformidling  Næsten dagligt, sjove, finurlige, 

interessante og overraskende informationer om noget af alt det man måske ikke lige lægger mærke til derude, 

serveret veloplagt og med et glimt i øjet.  Og selvom det kan være en lang besked læser jeg den til ende fordi det er 

så godt skrevet.

Team 9K - Lars Thomas og Linda Kjær-

Thomsen

Team 9K Dina Arengoth Lars og Linda forstår at formidle viden om alt “det med småt” (insekter, svampe mm) på en forrygende, interessant 

og nærværende måde. De er med til at give læserne en indsigt og glæde ved at se verden i 30 cm højde:)

Team 9K - Lars Thomas og Linda Kjær-

Thomsen

De er vist nok selvstændige Philip Rene Hansen Lars Thomas og Linda Kjær-Thomsen fortjener at vinde for deres nær-ugentlige facebook-opslag, som tilbyder 

indblik i den danske natur og det liv der gemmer sig der. De formidler med entusiasme, indsigt og humor - og de 

deltager i større samarbejdsprojekter for at finde nye arter og dokumentere kendte arters udbredelse i den danske 

natur. Tilsammen har de fundet over 9000 arter i den danske natur, og muligvis tilføjet et par nye arter på den 

danske artsliste. Derudover deltager de i podcast og andre medier, hvor endnu flere lyttere kan have glæde af 

deres viden og entusiasme for den skøre natur, der er lige ude i baghaven. 

Team 9K - Lars Thomas og Linda Kjær-

Thomsen

Team 9K Agnete Bonde Team 9K formidler stort som småt - især småt (insekter og andet kravl), så man foruden at frydes over en særdeles 

sproglig begavet tekst også lærer meget om landets dyre- og planteliv. Både på landet men også på stenbroen. 

Team 9K udviser stor, smittende begejstring for naturformidling.

Team 9K - Lars Thomas og Linda Kjær-

Thomsen med over 9000 danske, vilde arter 

på listen.

Det ved jeg simpelthen ikke Birgitte Rühmann De er et fantastisk team, der gør en kæmpe pædagogisk indsats med fotos og tekst af insekter af alle arter og natur 

i Danmark. Det er meget lærerigt at følge deres side, de svarer beredvilligt på spørgsmål også på ens egen side, når 

man er FBven med dem. De må have titlen!

Team 9K - Lars thoms Privat Jørgen windolf Enestående velskrevne (og mange) indlæg på Facebook. Med interessante fortællinger med udgangspunkt i en art 

fra derude… 

Velskrevet på en måde der kan inspirere andre. Med fagligheden i top.

Team 9K ( Linda Kjær-Thomasen og Lars 

Thomas)

Freelancer de har en site på Facebook 

ved navn Team 9 K (superkratlusk)

Tania Jensen Fordi de både på nettet og IRL formår at formidle på en måde så man selv bliver nysgerrig ..man tænker 

..Sølvkræ..her...? Ud og kigge på badeværelset og i kælderen og lige pludselig står man med hænderne i en kokasse 

og har fundet sin første månetorbist eller hængt rødvinssnore op ..eller købt en opvaskebaljer og ryster grene  ..De 

har et glimt i øjet og en forrygende evne til at få os alle til at føle vi er blevet lidt klogere på det derude om det er 

en længere artikel eller 5 minutter med Team'et så er det givet godt ud..

Så Tak for jer

Team 9k (Lars og Linda) Team 9k Mikkel De har altid spændende historier om dyr og natur. De ved så ultroligt meget, og de er virkelig dygtige til at formidle 

deres store viden.

Team 9k, Lars Thomas og Linda Kjær-

thomsen

Privat Anonym Så finurlige og lune fortællinger om alle mulige ting fra naturens verden. Så dyb viden, så levende fortalt. Så 

engageret. Nok mest for voksne.

Team 9k: Lars Thomas og Linda Kjær-

Thomsen

Privat/ Facebook Wiebke Mundt enorm gode indslag om flora og fauna. Insekter, edderkoppe, svampe osv. sjovt og laerrigt nogengange uhyggelig 

:). Er altid spaendt paa nye informationer. Fabelagtige billeder!

Team k 9 ? Lars Weidemann Team k 9 deler utrolige mængder nørderi på fb. 

Det er der ikke meget profit i, kun glæde og oplysning, for alle deres følgere, vi er mange, der Lære rigtig meget, og 

kommer ud i hjørner, vi aldrig selv havde fundet, de fortjener virkelig et skulderklap af de helt store. 



Team9K Jeg møder dem kun på facebook, hvor 

de har spændende fortællinger om 

mærkelige kryb - der bliver forunderlige

Anne Mette Lykke Tem9k formidler begejstringen ved at gå ud i Danmarks natur (tam eller vild) og lede efter de mest utrolige 

skabninger, primært insekter. Vi får sjove personlige oplevelser kombineret med høj faglig viden. Det har helt klart 

været et berigende bekendtskab her i corona-tiden. Så man selv går ud og kigger - eller kan give viden og 

begejstring videre

Team9k Fisk? Christine Wessel Fyhn Begavet, levende, humoristisk, varieret og medrivende formidling.

Team9K -Lars Thomas og Linda Kjær-

Thomsen

Jeg tror de er selvstændige Mette Søby Jeg kender dem fra deres facebook side, hvor de formidler om alverdens spændende dansk natur på en fantastisk 

måde. De er underholdende uden at gå på kompromis med fagligheden, og er supergode til at få alle os 

almindelige dødelige til at forstå selv de mest komplicerede ting. Jeg har aldrig mødt nogen der formidler 

naturbudskaber på den måde de gør, og de er fantastiske!

Thomas Bech Lillelund Andersen Emilia Helene Lillelund 

flores

Jeg har fulgt min far siden jeg har været lille, uanset hvor vi har gået eller hvor vi har været, har han fortalt og vist 

naturen. Han ved alt og har altid et svar. Han er naturfaget, og fuglekigger. Har fulgt med de andre år, hvor jeg har 

ment den forkerte vandt. Jeg syntes min far skal vinde, fordi naturen for ham betyder rigtig meget, men han ved 

også rigtig rigtig meget. Han elsker og fortælle, og kan snakke i timevis om naturen og hvordan det hele fungere. 

Jeg er inspireret af min far, fordi han viser hvor meget man kan ligge i noget man elsker, han elsker at undervise og 

lære andre. Derfor syntes jeg min far har fortjent at vinde, pga han brede viden, store affaring, og kærligheden til 

naturen

Thomas Boesdal Ved ikke Gunner Poulsen Jeg har oplevet Thomas 4 gange. Altid saglig og medrivende, det ligemeget om det er i landrover eller på gåben.

Ulven har en første klasses ambasadør i ham!.

Thomas Boesdal Ulveatlas Morten Theis Johannes Thomas Boesdal er en ildsjæl, han forsøger at lære fra sig på den feder måder, børn skal har lov at røre knogler og 

opliv natur som den fantastiske sted det er, han sprudler af Energie, og han er svær at for stopper nå han først er 

gået igang, igennem mit arbejde som skov og natur teknikker har jeg mødt mange som gerne vil fortælle om 

naturen, men få kan bræng den energi som Thomas alle tid kom med, og han er ikke bange for at ting eller gå ny 

vej for at kun fange flere mænsker. 

Thomas Boesdal Ulveatlas Bjarne Mahler Schou Ulvens genkomst i Danmark er en af de største og bedste naturbegivenheder i årtier. Desværre ser det ud til at 

ulven efterstræbes på samme måde i dagens Danmark som for 200 år siden da den blev udryddet. Mange ulve 

forsvinder nemlig sporløst.

Thomas Boesdal er en af de få som taler ulvens sag. Han er en eminent formidler og evner at favne både 

tilhængere og modstandere - så alle synes de får noget med hjem. Det skal Thomas ha et skulderklap for.

Thomas Boesdal Moonwalk Agency Aps Karen Barfod Thomas formidler ulve. Og det er ikke let i vestjylland, men på forbilledlig vis tager Thomas fat i sin store selv-

samlede viden og sine erfaringer, og er helt tydelig. Ja, Thomas holder af ulve, men han er også selv kritisk og 

forstående overfor kritikere. Med sin humor, sin brug af familien og sin ned-på-jorden tilgang forstår Thomas at 

gribe folk, både de der er skeptiske overfor ulven og de der er tilhængere, og alle de mange der bare er nysgerrige. 

Thomas optræder både sammen med højt estimerede forskere og almindelige godtfolk, og er ikke bange for at 

tage sagligt fat på et betændt emne. det er meget flot, at turde det, og samtidig gøre det levende og interessant. 

Thomas fortjener et skulderklap for sin modige og selv-opfundne indsats.



Thomas Boesdal Selvstændig konsulent. Anonym Thomas er utrættelig i formidling af ulven.

Han har virkelig kæmpet for, at for fortælle danskerne om ulvene levevis så vi ikke behøver at frygte ulvene.

Thomas Boesdal Ulveatlas Anonym Thomas deler rundhåndet ud af sin viden om dyr og især ulve, på en måde alle kan forstå. 

Han inspirerer os alle, med sin entusiasme. 

Thomas boesdal Ulveatlas Mads Hundahl Gravesen Han er for vild

Thomas Boesdal Ulveatlas Christian Ardal Thomas har igennem mange år formidlet informationer omkring ulvens indtog i Danmark. Igennem sociale medier 

og foredrag fortæller han spændende og lærerige historier som formidler om naturen  og ulvene.

Thomas Boesdal Ulveatlas Anonym Har fuldt Boesdal et stykke tid og syndes at han gør meget omkring sig i naturen, han gør meget for at formidle 

kontakten mellem naturen og mennesker

Thomas Boesdal Frilance. " 

linkedin.com/pub/thomasboesdal1/49b/

835

Allan Morre Nørgaard Fordi Thomas 24-7 beskæftiger sig med og om natur , især ulve men også 1000 andre ting der omhandler 

naturpleje samt en god formidler om samme.

Også vigtig i og omkring "ulveatlas"

Thomas Boesdal Ulveatlas Anonym Mage til begejstring og passion for de små detaljer omkring specielt ulve, deres habitater, fauna og også andre dyr i 

naturen, og sågar ulvelorteindhold og spor, skal man lede længe efter.

Man kan kun blive grebet af at ville vide mere :)

Thomas Boesdal Ulveatlas Henriette Fønss Han er en sand dyreven. Fra de små til de store. 

Han fortjener en nominering

Thomas Boesdal Frivillig ved Ulveatlas Trine Torp Thomas Boesdal har en kæmpe viden og et stort engagement i dyreliv, og kan med ord og billeder formidle især 

ulvens, men også andre af dyrearters, adfærd og livsbetingelser på en måde, som er forståelig og vedkommende 

for alle, der lytter med og deltager i hans oplæg.  Med vildtkameraer, spor og DNA-prøver bidrager han til en 

faktabaseret dialog om vilde dyr, også når det gælder emner, som der er følelsesladede konflikter omkring, som 

f.eks ulvens liv i Danmark.

Man kan kun blive fanget og oplyst af hans formidling, og han bør bestemt være kandidat til Naturformidlerprisen.

Thomas Boesdal Ulveatlas Niels Vejsgaard Jeg indstiller Thomas Boesdal som Danmarks Bedste Naturformidler på grund af hans store indsats med at 

formidle fakta om ulvens tilbagevending til den danske natur. Thomas yder selv en stor indsats med at indsamle 

oplysninger om ulvens liv og færden i den danske natur. De indsamlede fakta formidler han med stor entusiasme, 

når han holder foredrag. Han formår på underholdende vis at inddrage publikum i foredragene, hvor der er plads 

til debat. Udover at Thomas´ foredrag er meget spændende og underholdende med plads til humor, synes jeg, at 

Thomas har en vigtig stemme i den til tider hårde debat om ulve. Personligt håber jeg, at han med sin formidling af 

fakta om ulven kan være medvirkende til, at debatten om ulven kan udvikle sig til at være knap så sort/hvid. Man 

forlader i hvert fald foredragene oplyst og underholdt. Desuden bidrager han også til debatten om de nye 

naturnationalparker, hvor tilhængere og modstandere også nogle gange debatterer uden at kende til fakta. Jeg 

synes derfor at Thomas Boesdal er et oplagt valg til Danmarks Bedste Naturformidler .

Thomas Boesdal Ulveatlas, Mads Rasmussen Ikke nok med at Thomas er vanvittig god til at formidle både til Voksne men også Børn. Så er Thomas også super 

rar, og imødekommende.

Han er en fornøjelse at høre på.



Thomas Boesdal Ulveatlas Jakob Bramm Jensen Formidler med stor entusiasme og med stor viden omkring ulven i Danmark. Altid klar på at hjælpe til med 

formidling når han bliver spurgt og har tydeligt et brændene ønske om at lærer fra sig. 

Thomas Boesdal Ulvearlas Carina Børling Skov 

Nielsen 

Han er så dygtigt til holde foredrag og går meget op i naturen selv hjemme i privaten og ikke kun igennem hans 

ansættelse.

Man kan tydeligt mærke på ham at dyr er hans hjertebarn og går op i det 200% 

Thomas Boesdal Ulveatlas.dk Anonym Fordi han med humor og begejstring i sine fortællinger formår at formidle sin store viden indenfor sit felt på en 

måde så han fanger alle aldres opmærksomhed. Dette skaber en nysgerrighed hos publikum og et ønske om mere 

viden. Så ikke alene er han en fantastisk formidler han er også med til at udbrede og skabe interesse for det 

naturvidenskabelige felt.

Thomas Boesdal ulveatlas charlotte hollmann han er en fantastisk god natur fortæller og arbejder meget omkring ulvene, har fantastiske foredrag. Han gør 

meget for vores natur så han fortjener det.

Thomas Boesdal Ulveatlas Preben Andersen Thomas er for mig den bedste naturformidler i Danmark pga han arbejde med de danske ulve, og især hans 

foredrag om ulvene kan jeg særlig godt lide, de er meget oplysende.

Thomas Boesdal Ulveatlas.dk , Ulveovervægningen i DK, 

Naturhistorisk Museum Aarhus

Anonym Thomas er dygtig til at formidle forskernes resultater på en saglig og let forståelig måde, er jæger, naturelsker, 

familiefar, kendt fra TV og aviser, han har fulgt ulvene i Danmark siden de dukkede op . Han er frivillig ved ulveatlas 

og bruger utroligt meget af sin tid udover at holde formidlende foredrag fra forsamlingshuse til universiteter, på at 

indsamle spor, afføring og tømme vildtkameraer og en af landets største leverandører til Ulveatlas og 

ulveovervægningen i DK. Thomas er desuden naturnørd, ikke kun ulve men alt fra insekter og opefter....et link siger 

mere end 1000 ord ;-) : 

https://www.google.com/search?q=thomas+boesdal+ulve&rlz=1C1PRFI_deDK945DK945&biw=1920&bih=975&ei=

BGTXYZPkMNbl7_UPnpObqAQ&oq=ulve+boesdal&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQCBAeSgQIQRgBSgQIRhgA

UO4GWO4GYOQnaAFwAHgAgAE-iAE-kgEBMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz

Thomas Boesdal Selvstændig ( tror jeg ) Henrik Bertelsen 

Sender måske flere gange , men jeg kan ikke se om den går igennem … 

Thomas har i en årrække formidlet om ulven . Det er ikke altid nemt , da ulven jo er både elsket og hadet , og man 

kan nemt blive udsat for en hård tone og stærke følelser . Men Thomas har formået at gøre det på en afvæbnende 

måde , med stor indsigt og viden sammen med en passende portion humor . Jeg er sikker på han har fjernet mange 

fordomme og  bidraget til at skabe en større respekt og forståelse for vores nytilkomne rovdyr . Og han bliver ved 

hvor vi er andre der giver op .. 

 Derudover arbejder han generelt for en større respekt og forståelse for hele den danske natur . Det synes jeg 

fortjener stor anerkendelse

Thomas Boesdal Ulveatlas Lars Ulrik Jensen Thomas kæmper for naturen og bestemt for de ulve dom er tilbage i Danmark. 

Han er med til at videregive billeder og tekst på hvad så mange ikke forstår omkring naturen og ulvene. 

Derfor er han bestemt vinderen af Danmarks Bedste Naturformidler

Thomas Boesdal Ulveatlas Anonym Thomas formidler fakta og viden om ulv på en interessant og letforståelig måde. Ulven er et hadet dyr af mange, 

og der bliver spredt meget misinformation og direkte løgne, derfor er Thomas arbejde pr definition vanskeligere 

end andet naturformidling, men Thomas er vedholdende og gør en forskel i områder med ulv



Thomas Boesdal Ulveatlas. Anni pedersen Thomas brænder for samt har det højeste ønske om at bevare og beskytte den danske natur. Han bruger naturen 

utrolig meget - både som personlig energi-giver og aktivt sammen med sin familie. 

Thomas er utrolig engageret i at oplyse omkring ulvebestanden i Danmark - ulve kan vel betegnes som hans 

hjertebarn og han ønsker blot at formidle sim store viden om ulve nøgternt og objektiv, således frygten og 

uvidenhed omkring netop ulve kan reduceres. 

Thomas Boesdal Moonwalk agency Anders højbjerg Thomas er yderst dygtigt til at formidle om naturen omkring. Specielt omkring den europæiske ulv. Thomas 

kæmper for at dele saglig information omkring naturen, landbruget og ikke mindst ulven som har hans store 

passion. 

Thomas Boesdal Moonwalk agency Jacob andersen Han er en god og underholdende formidler

Thomas Boesdal Privat Anna Worm Thomas evne til at formidle naturmenneske i særhed ulven, er helt fantastisk. Med kæmpe viden, humor og 

smittende begejstring højner han vidensniveauet hos alle tilhører. Til tider i stormvejr, men kan går aldrig på 

kompromis med fagligheden. 

Thomas når små børn, folk med stor faglighed såvel som pensionisten. Han inspirer, provokeret og underholder 

hele vejen igennem. 

Mange flere af hans slags! Ja tak! 

Thomas Boesdal - ulvemanden Ulveatlas Anja Robanke Thomas formår at sprede vidne om ulven på en fantastisk måde. Han taler ind i folks hjerter og giver dem viden, så 

folk forstår at ulven er fin at have i Danmark. Han får folk til at forstå, de ikke skal være bange, for der er ikke noget 

at være bange for. Han giver den fakta på en super god måde.

Thomas Boesdal omkring hans frivillige 

arbejde for ulven

Selvstændig Mona Løvendahl Vi levede i en vældig uro i Ulfborg i 2019 og 2020 pga en bestemt facebook gruppes usaglige oplysninger omkring 

ulven. Men Thomas Boesdal har i nogle år hold frivillige foredrag omkring ulven, hvor dokumentation og facts er 

blevet videre formidlet på saglig og lærerig vis. Det har ud over det flotte arbejde han gjorde for ulven også skabt 

fred og ro lokalt i Ulfborg.

Torben Gang Selvstændig Jakob Spange Torben Gang er forfatter til en række bøger om vandring.

Han har senest skrevet bogen Rundture i Danmark.

Han er biolog og er meget underholdende. Han har flere gange fortalt om naturen på www.Tillidsvejen.dk

https://youtu.be/ATAjsiEsBP4

Tillidsfulde hilsner

Jakob Spange

24970251



Trine Øllegaard Syvmand, tilsynsførende af 

grønne områder, Lolland Kommune

Lolland Kommune Anonym Efter DKVILD-konkurrencen blev udskrevet i februar 2021 og der blev startet flere DKVILDE-FACEBOOK-grupper i 

den forbindelse, har jeg gentagne gange 'mødt' Trine Øllegaard Syvmand på nettet og fulgt hendes talrige opslag 

fra deres store arbejde i Lolland Kommune for naturen. 

Trine ØS er ikke blot en ihærdig og engageret forkæmper for mere natur, hun er også en fantastisk god formidler til 

at dele alle hendes og kollegernes erfaringer og gode idéer fra kommunens grønne tiltag. 

Trine ØS er derfor blevet en meget vigtig rollemodel for alle, der følger DKVILD-konkurrencen på Facebook! 

Hendes formidling er altid saglig, troværdig, med nemme anvisninger og forklaringer og man fornemmer altid, 

gennem den rolige respektfulde tone i hendes opslag, en stadig boblende naturglæde mellem linjerne! 

Trine ØS evner også at samle kommunen omkring naturen og giver dermed hele området et flot grønt image. Hun 

har sammen med andre dannet en tværfaglig gruppe i den kommunale forvaltning, kaldet 'Lolland En Vild 

Kommune' med både hjemmeside og tilhørende FB-gruppe. Helheden er derfor altid med hos Trine ØS's mange 

opslag og beretninger om vidt forskellige små og større projekter. 

Hun evner kort sagt at dele vigtig grøn viden ud til mange og på en meget letforståelig og engagerende måde. 

Trine ØS er særdeles aktiv og lægger mange opslag op på Facebook, derudover skriver hun artikler til flere medier 

og holder desuden foredrag om kommunens mange gode grønne idéer og fine resultater. 

Ikke mindst hendes store omtanke omkring inddragelse af borgerne i kommunen og det samlede helhedssyn i alle 

deres projekter, fik mig til at tænke på hende, som et oplagt emne til Danmarks Bedste Naturformidler.

Herunder omtale af hendes og kollegas foredrag hos Vild Med Vilje: 

"  VILD MED VILJE �
En meget travl uge sluttede igår i Kolding. Til Vild med Viljes 5 års fødselsdags konference.

Helle og Trine fra Park og Vej var inviteret til at lave et lille oplæg, med hvordan Lolland Kommune går til den 

opgave med mere vild bynær natur.

Helle og Trine blev efterfølgende mødt af en masse klap og rosende ord.

Den perfekte afslutning på en uge som også har bestået af #Biodiversitetskursus #GrøntRåd og en masse dialog 

med driftspersonalet omkring nedklipning af græsarealerne."

Fra FB: Lolland En Vild Kommune

Vicky Knudsen Selvstændig Grethe Andersen Hun er fantastisk entusiastisk og engageret. Man kan ikke undgå at blive fanget af hendes glæde ved at fortælle om 

små mærkelige dyr. TV-programmerne Et døgn.. var super, men P1 Vildt Naturligt er i særklasse fyldt med glæde 

ved at formidle egen men også andres store viden:-)

Vicky Knudsen og Johan Olsen Dr Marianne Nysted Deres smittende begejstring er en kilde til ugentlig glæde. Også hos mine elever, der nu kender til lakrød møgbille 

og sneglesex. Genialt program!



Vicky Knudsen, biolog, ornitolog, radiovært 

mm.

DR (P1), selvstændig Camilla Elisabeth Lund Vicky hjalp mig igennem min depression, ved at genoplive min indre naturnørd. Det gjorde hun gennem 

radioprogrammet Vildt Naturligt på P1. Gennem TV-programmerne 1 døgn, 2 hold, 3 dyr og Vores Vilde Vej, 

fangede hun vores børn, som nu er med mig ude i naturen og finde dyr og planter. Da vi overraskede vores børn 

med billetter til bio-blitz i sommers, var det svært at vurdere hvad de var mest begejstrede for; at de selv skulle 

være med i en bio-blitz eller at de skulle møde deres store idol Vicky. Vores søn på 11 år, er en typisk fodbolddreng 

og gamer, som har YouTubere og fodboldspiller som idoler. At opleve ham, gå til en bio-blitz med samme 

begejstring som en fodboldkamp og høre ham fortælle, med stolthed i stemmen, at han skulle møde Vicky 

Knudsen, var fantastisk. Hun har gjort det sejt at være nørdet og jeg elsker hende for det! Vores datter på 7 år, har 

efterhånden overhalet sin storebror indenfor fugle. Hun elsker fugle og øver sig i at genkende de forskellige danske 

fugle. Hun er pige med stort P og hun spejler sig i Vicky, når hun ser hendes farverige påklædning, neglelak og ikke 

mindst de obligatoriske leopardpletter. Vicky viser på smukkeste vis, at man sagtens kan grave i jord efter snegle 

og insekter og samtidig være pige med stort P. 

Jeg får altid et opkald fra min far, når Vildt Naturligt har været i radioen, og så taler vi om programmet og om 

nogen af os havde gættet lyden.

Vicky er bare fantastisk til at fange alle aldre og hendes måde at formidle på, er levende, energisk og sjov. Hun har 

gjort hele forskellen for vores familie, igennem depression og nedlukning, og vi er hende evigt taknemmelige!


