Nomineringer til Årets naturformidler, 2019
Nomineringer pr. 25/4, hvor konkurrencen stoppede
Prisen uddeles på Zenit fredag d. 24/5, kl 16.45-17.00
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Navn, titel,
ansættelsessted
Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium

Begrundelse

Indsendt af

Erfaring,ro,leksikon, en rigtig Bedstefar ,sagde min
datter i 3 klasse

Martin Riis

Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium

Anders har en fantastisk evne til ikke blot at lære andre
om naturen, men også få dem til at forstå naturen. Det
er ligegyldigt om han står på stranden og leder efter
småkravl, eller om det er ved Hirtshals Fyr med
kikkerten i hånden mens der kigges på fugle. Skulle man
ikke kunne forstå den forklaring man får, jamen så
finder Anders bare en ny måde at forklare det på, og det
blir han ved med, indtil man til sidst forstår det.
Han har utrolig meget tålmodighed, er rigtig god til at
formidle til børn i alle aldre så de kan forstå det.

Jakob
Rasmussen

En god formidler.

anonym

Anders er så engageret i sit arbejde, ved alt der skal
vides on fugle, fisk mv, og er suverænt dygtig til at
formidle til sin målgruppe, børn og unge mennesker.
Begejstring for naturen er formidlet videre til den yngre
generation – og hvad er vigtigere for fremtiden end
netop det?
Han formidler og underviser om vores natur over og
under havets overflade på fornemste vis.

Kevin Brown

Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium
Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium
Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium

Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium/Hjørring
Kommune
Anders har undervist i Nordsøens natur og kultur og
Anders Østerby
begejstret utallige børn i snart 30 år hos skoletjenesten
Nordsøen
på Nordsøen Oceanarium. Som fastansat biolog husker
Skoletjeneste
jeg selv at være på besøg i Anders’ skoletjeneste og for
første gang skære en torsk op.
Anders viden om stort og småt er fantastisk, men det
bedste er at han er fremragende til at dele ud af den til
både store og små.
Anders er en utrolig dygtig formidler, han har igennem
Anders Østerby
min oplæring på Nordsøen Oceanarium lært mig så
Nordsøen
mange ting, ikke blot om livet i havet, men også om livet
Skoletjeneste

Anonym

Sandie

anonym

Kristina Skands
Ydesen

Kim Fogt

ja

ja

på land og i luften.
Anders har i sige 30 år på Nordsøen Oceanarium
undervist mange tusinde elever og givet dem gode
oplevelser. Derfor mener jeg at han skal vinde prisen
som Året Naturformidler 2019.
Om Anders Østerby han modtager prisen eller ej, er han
for mig årets bedste naturformidler.

Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium,
Hirtshals
Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium

Anders Østerby
Nordsøen
Oceanarium
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Asser Øllgaard
Randers Regnskov

Anders er en formidabel formidler. Derfor…

Anders skal vinde, fordi han er noget ganske særligt.
På sin rolige og afdæmpede vendsysselske facon formår
han at formidle viden om naturen på en god og
nærværende måde uanset aldersgruppen, han formidler
til.
Han kan undervise børnehavebørn om formiddagen og
over middag formidle for gymnasieklasser. Og det mest
bemærkelsesværdige er, at han aldrig behøver at hæve
stemmen for at få ørenlyd. Når Anders formidler gør han
det interessant, så alle har lyst til at lytte og blive
klogere.
Hans mange års erfaring og store interesse for naturen
gør ham i stand til at krydre teoretisk undervisning med
masser af anekdoter fra det virkelige liv.
Desuden er Anders ustoppelig, når det gælder hans
engagement i naturen omkring os. Således arrangerede
han sidste år en "Sommerfugleaften" for alle kolleger og
deres familier, hvor vi mødtes og gik på opdagelse på
Nordsøens store matrikel. Der skulle bevares og skabes
natur, hvor bestemte sommerfugle arter yngler, så de
ikke uddør.
Det blev et af de hyggeligste personalearrangementer vi
har haft i årevis, og Anders har allerede meldt klar til at
gentage succesen i år, så vi kan bevare de vigtige
yngleområder.
Anders skal vinde fordi han gennem en lang årrække har
underholdt og undervist tusindvis af skoleelever og
vækket deres interesse for den danske natur. Anders er
med sit engagement og passion for alt form for natur en
smittende underviser, som forstår at formidle sit
budskab til såvel store som små!
Asser har en fantastisk evne til både at fortælle om
naturens fantastiske mangfoldighed og at forklare,
hvorfor vi skal passe bedre på den. Toppen må være de
daglige videoindslag fra regnskoven i Bigai. En skøn
blanding af fortællinger om sære væsener og lidt alvor
med små hints til besværlige rovdyr i Danmark.
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Bente Bundaard
Sten

anonym

ja

anonym

ja
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Bjørn Kristensen
Nordsøen
Oceanarium

Altsammen leveret med en smittende entusiasme og
glæde!
Denne mand har siden 1988 været ansigt udadtil hos
Nordsøen Oceanarium, som idag er i besiddelse af
Nordeuropas største fritstående akvarium.

Jacob Stenskrog
Møller

Han er altid imødekommende og engageret, lige meget
hvem han møder på sin vej.
Hvis du har en genstand med til ham som kommer fra et
uvist dyr, så har han oftest svaret på hvilket dyr det er,
hvor genstanden sad på dyret og hvor gammelt dyret ca.
var, osv.
Han er dermed blandt Danmarks førerne naturnørder,
hvilket gør ham til en kæmpe inspirationskilde for rigtig
mange mennesker.
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Bo Storm og Anne
Merete Henriksen
Frederikshavn
Kommune

5

Carina Martine
Michelsen
Kabbeltved
Børnehaven
Søløven skallerup

6

Claus Olesen
Børge Hinsch
Fonden

Derfor synes jeg at Bjørn Kristensen fortjener titlen som
Danmarks bedste naturformidler.
jeg indstiller Bo og Anne Merete for deres engagerede
arbejde med børnene i kommunens Junior rangere.
Børnene oplever to meget engagerede mennesker, der
med deres viden og nærvær smitter med deres
engagement og understøtter børnenes interesse for
natur og naturfænomener omkring os – og lærer
børnene i alderen 11-13 år at formidle deres viden
videre til andre.
Bo og Anne Merete gør et meget stort og flot stykke
arbejde for og med børnene.
Læs mere: https://frederikshavn.dk/et-godt-sted-atbo/noget-vi-samles-om/sjov-for-boern-og-unge/juniorranger/
Carina har skabt et fuldstændig fantastisk forløb for
førskolebørnene i børnehaven, hvor de er i naturen,
mærker og sanser den og på denne måde lærer så
meget om den og sig selv! Hun har en helt fantastisk
energi og engagement der smitter af på både børn,
kollegaer og voksne! Børnene kommer hjem og
videreformidler deres viden til os forældre, hvilket tyder
på hun formidler fantastisk! Og samtidig lærer de at
håndtere dolke, økser og at tænde bål. Alt dette giver os
robuste og socialt velfungerende børn!
Jeg har i de sidste 4 år haft fornøjelsen at arbejde
sammen med Claus i min egenskab af direktør på
Valdemars Slot.
Claus er en meget vellidt Naturvejleder og en god
fortæller. Han evner at fange publikum, såvel børn som
voksne. Han er meget vidende og engageret i sin
formidling af jagt og natur.
Der er ingen tvivl om hans professionelle tilgang til
formidlingen.
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Ulla Hariet
Jensen

Camilla Kirkelund
Isaksen

Frits
Thorarinsson

Claus L. Olesen
Børge Hinsch
Fondens Naturskole
på Valdemars Slot

Claus Olesen har i en årrække været en stjerne blandt
naturformidlerne, med udgangspunkt i Naturskolen på
Tåsinge. En lidt afsides placering, idet stedet ikke netop
er placeret midt i landet eller tæt ved de helt store byer.
Alligevel er det lykkedes for Claus at tiltrække mange
besøgende til sine arrangementer. Naturskoleåret 2018
blev således (for sjette år i træk) karakteriseret ved flere
nye rekorder og fremgang, og især børnebesøgstallet
har aldrig været større. Der har således i årets løb været
afholdt i alt 147 arrangementer med mere end 3800
deltagere. Claus er i gang året rundt, herunder også i
sommerferieperioden, hvor andre holder fri.
Eksempelvis havde Naturskolen i sommerferieperioden
besøg af ikke mindre end 25 spejdergrupper fra hele
landet.
Claus er en meget aktiv person med et helt særligt
engagement i forhold til naturformidling, hvilket også
betyder at Claus har været involveret i en række
projekter, herunder eksempelvis ”Blå Flag ture” med
titlen ”Fuglene i Slotssøen” i samarbejde med
Svendborg kommune. I samarbejde med Københavns
Universitet deltog Claus i ”Myrejagten” og Naturskolens
deltagelse har betydet, at Svendborg Kommune er en af
de kommuner med allerflest gennemførte
Myrejagtsforsøg. Ikke mindst bør nævnes ”Krible
Krable” projektet, et samarbejde med bla. Nordea
Fonden og Naturvejlederforeningen, med det formål at
skabe naturinteresse hos de helt små børn i alderen i
alderen 0-8 år. Som en del af Krible-Krablearrangementerne, afholdt Claus ligeledes et
inspirationskursus for en gruppe dagplejemødre, for at
inspirere dem til at arbejde med smådyr med deres
dagplejebørn.
Claus er drevet at et altoverskyggende engagement for
det han laver, og lever og ånder for naturen og sin
formidling, især rettet imod børn. Denne ægte
entusiasme, betyder at Claus er autentisk og ægte i sin
formidling, som han betragter som sin livsopgave og
ikke et blot et arbejde. Med sin stille og rolige facon,
trænger igennem til både børn og voksne, og selv ikke
de mest elementære spørgsmål har han problemer med
at besvare igen og igen. På grund af sit aktive og
nysgerrige væsen, har Claus en enorm kontaktflade til
organisationer, institutioner mv. Claus er således aktiv i
en lang række netværk, herunder Udeskolenetværket,
Naturvejlederforeningen samt opsøger aktivt relevant
efteruddannelse, seminarer og temadage, eks.
”Mennesket i Naturen i historisk tid”, ”Historien står for
døren”, ”Big Bang Konferencen” mv. Eksempelvis deltog
han i flere forskellige opkvalificeringskurser i forbindelse
med projekt ”Vild Mad”, og blev en af 50 Naturvejledere
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Per Kauffmann
Journalist og
redaktør
Luneborgvej 300
9382 Tylstrup
per@luneborg.com

som blev involveret i projektet. ”Vild Mad” vil være en
del af Naturskolens tilbud i fremtiden. Herudover har
Claus lavet flere artikler om naturskolen og Børge Hinsch
Fondens virke i forskellige aviser og magasiner. Senest
tog Claus imod et tilbud fra Arbejdernes Landsbank om
et kursus i ”Digital markedsføring”. Der lærte han en del
tricks og etablerede straks et forslag til en procedure om
at lave mindst et ugentligt opslag på facebook med en
lille video, som kan inspirere danske forældre til at være
aktive i naturen sammen med deres børn. Noget som er
blevet inkorporeret i Naturskolens nye
formidlingsprojekt ”Børn, mærk Naturen” som skydes i
gang efter sommerferien. Dette vidner om at Claus
stadig har evne til at forny sig, sætte noget i gang og
som den ildsjæl han er, har store ambitioner for
fremtiden.
Herudover deltager Claus i en række messer, udstillinger
og road-shows, idet han altid er at finde hvor der er
mulighed for at tale om naturen og sit virke. Flere
arrangører inviterer nu af egen kraft Claus til at deltage
omkostningsfrit i de arrangementer, som de afholder.
Det betød deltagelse på Roadshow, Jagt & Outdoor i
Odense, Jagt og Mennesker på Hjerl Hede mfl. Det store
mas med deltagelse i disse aktiviteter styrker
kontaktfladen og sikrer søgning til Naturskolen. Claus
stiller også gerne op til en aktuel kommentar i
forbindelse forskellige TV-udsendelser, senest et indslag
om skovflåter i TV2 Nyhederne.
Men det væsentlige er jo naturligvis stadig formidling af
indsigt i naturen omkring os. Det er derfor vigtigt at
nævne at mht. de arrangementer som Claus er ansvarlig
for, er især målgruppen ”Skoleklasser og Institutioner” i
fremgang de seneste år, og Claus opfatter da også disse
som den vigtigste målgruppe. I 2018 var 85 institutioner
og skoleklasser på besøg hos Claus, herunder 34
specialklasser. Disse arrangementer har efterhånden et
godt ry blandt lærere og pædagoger, og det er tydeligt
at disse arrangementer fortsat spreder sig via anbefaling
fra tidligere deltagere. Ofte fortæller de, der booker, at
de er blevet anbefalet Naturskolen af andre, som har
været på stedet, ligesom deltagere fra tidligere afholdte
arrangementer vender tilbage med nye grupper. En af
grundene til denne succes er at Claus er stærkt kreativ i
udformning af sin formidling med gevirsmykker,
krybskyttefløjter, fremstilling af masker, brug af
melorme i sin undervisning mmm.
På grund at det engagement og den entusiasme, som
Claus udviser i sit daglige virke, er der ingen tvivl om at
han fortjener at blive Årets Naturformidler, hvilket jeg
hermed indstiller ham til.
Bestyrelserne bag Børge Hinsch Fonden, Nordisk Safari
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Emil sanderhoff

Emil Sanderhoff
Naturama i
Svendborg
Emil Sanderhoff,
naturvejleder
Naturama

Emil Bech
Sanderhoff
Naturama –
Svendborg
Naturformidlerne
Lene og Emil Bech
Sanderhoff
Naturama i
Svendborg
8

Gustav Esrich Urth
Nordsøen

Klub og SCI Nordic Safari Club støtter denne indstilling.
Børn elsker når han formidler og laver cirkus og shows.
Specielt som Dino Ranger der fik vores besøgstal på
Naturama til at springe alt. Og i God Morgen Danmark
får han alle tv værter til at juble når han fortæller om
dyr.
Uanset om man møder ham på GO’ Morgen Danmark,
som formidler på Naturama eller hvis man bare kender
ham, så kan han bare begejstre. Hans fortællinger er
altid utroligt fangede og man kan ikke lade være med at
smile.
Igen kan få børn til at falde sammen af grin, og voksne til
at udveksle forbløffede blikke ligesom Emil kan. Emil kan
tæmme en dino og dressere kakalakker. Hans
fantastiske cirkus insectico kan få børn til at falde ned af
stolen af grin, alt imens de får sneget lærerig viden ind
omkring alverdens dyreliv.
Og selvom Emil i mange henseender kan betegnes som
en glad gøjler med en enorm viden omkring naturen, så
skal man ikke tage fejl af hans dybde og engagement på
mere alvorlige måder at formidle natur på. Emil laver
nemlig også vildmandskurser for stressramte voksne
mænd, der på den ene eller anden måde er havnet i en
personlig krise. Han lærer dem at finde ro og dybde i
naturen, og lærer dem, at vi alle stadig er stærkt
forbundet til det urmenneske, som engang var hele ens
identitet. Vi er stadig en del af naturen, selvom vi ikke
længere er afhængige af jagt og naturkundskab for at
kunne overleve.
Så Emil kan om nogen forene og forlige mennesker med
naturen. Igennem leg og læring viser han børn og
barnlige sjæle, hvor smuk naturen er, og hvor vigtigt det
er vi passer på den. Og igennem indsigt og forståelse
åbner han de voksnes øjne for vores alles behov for et
tæt forhold til naturen.
Emil er helt klart en værdig kandidat til årets
naturformidler.
Emil er en dygtig formidler, der med sin store faglige
viden og humoristiske tilgang, til det han formidler om,
tryllebinder både børne, unge og voksne
Lene er biolog og Emil er naturvejleder og sammen
rejser de rundt lige nu i Kaukasus Bjergene for at finde
og fotografere en af de sidste europæiske leoparder.
Emil er også kendt fra Go’morgen Danmark, hvor han tit
fortæller medlevende om et givent emne.
De fortjener at vinde for deres ildhu for at få os til at
passe bedre på vores verden og dens dyr og planter.
Gustav skal vinde fordi han rammer alle målgrupper, –
børn og unge som gamle. Gustav har en evne til at fange
menneskers opmærksomhed, han er en fantastisk
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Lene Hindsgaul

Kristine Jensen

anonym

ja

anonym

ja

Susanne Nielsen

Kristine Nielsen

Oceanarium

Gustav Urth
Nordsøen
Oceanarium

Gustav Urth
AQUA??

formidler og performer. Gustav går 110% ind i sine
projekter i naturen. Han er en ung sjæl med et smil på
læben og ild i øjnene, han er frisk på livet og alt han
brænder for Danmarks natur! Derudover er han ung, og
færdes blandt unge, bringer budskaber på kryds og
tværs. Han har i den seneste tid formået at forbinde
hans interesse som tryllekunstner til naturen, i det han
har oprettet en facebook-side hvor han poster videoer
om den danske natur på en lærerig og interessant måde.
Han elsker fugle, fisk, små dyr, store dyr, på lands til
vands og i luften!
Jeg mener at Gustav Urth skal vinde, fordi han er en ung Helle Leed.
fyr, med en masse gå på mod og en masse engagement.
Gustav er ikke engang 20 år, og ved mere om den
danske natur end de fleste. Han er medrivende og kan få
både voksne og unge til at interesserer sig for de
"kedeligste" dyr. Han er underholdende og har sin helt
egen måde at fortælle om naturen på.
Jeg synes at Gustav Urth skal vinde fordi det vil give ham
mulighed for at komme endnu længere med hans viden
om naturen. Han har bla. været med i konkurrencen om
at blive WWF Verdensnaturfondens Wildlife Fighters
2018. Han vandt desværre ikke, men han var helt klar til
at hjælpe Afrikas truede dyr. Den her unge mand har
hjertet på rette sted.
Jeg har ikke en større relation til Gustav, men følger ham
på sidelinjen og synes han gør et kæmpe stykke arbejde.
Et skub på vejen, og jeg tror vi for meget mere at se fra
Gustav Urth og hans arbejde med naturen. Det
interesserer mig mere at høre om naturen når Gustav
fortæller.
Fordi Gustav er super dygtig, mega sjov og altid rammer Lærke Hagen
i øjenhøjde.
Haffgaard
Han er altid klar på at lærer fra sig, OGSÅ at lære fra
andre, hvilken jeg syntes er en vigtig egenskab hos en
rigtig natur interesseret.
Gustav kæmper for at få danske unge til at holde af
vores fantastiske natur, og man mærker TYDELIGT at
han brænder for det han laver.
For at få unge med skal man kende målgruppen, med
trylleshow og live fra felten mm. Rammer han ekstremt
bredt hvilket er vigtigt, hos det bedste formidler.

Gustav Urth
Urts trylleri

Gustav er i mine øjne den der fortjener denne pris mest!
Gustav er en rigtig god tryller og går meget op i dyr(det
kan man også se hvis man går ind på hans fb), han er nu
begyndt at inspirer folk til at tænke på naturen og dens
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Mikkel

9

Jes Aagard
Naturstyrelsen
Hovedstaden,
Naturpark Amager

10 Jonas Gadgaard
NaturKultur Varde

Naturvejleder Jonas
Gadegaard
Jonas er ansat som
naturvejleder i Varde
kommune, Roustvej
111, 6800 Varde.
Jonas Gadgaard
NaturKulturVarde
Jonas Gadgaard
NaturKulturVarde

11 Karin Winther
Vesthimmerlands
Kommune
(kan ikke indstilles,
da hun vandt i
2018!)
12 Kultur- og
naturformidler Kim
Fogt
Nordsøen
Oceanarium i

flotte dyr gennem trylleri. Hvilket jeg synes er helt
fantastisk. Jeg har altid selv haft meget med dyr og gøre,
men har det dsv ikke længere.
For sin ligetil og nærværende naturformidling i
øjenhøjde af både hverdags natur og de mere nørdede
naturfænomener. Især formidlingen via Facebook får
viden om naturen ud til en større kreds end de, der af
sig selv opsøger naturen og motiverer til selv at gå på
opdagelse.
Jonas har bloggen "Naturnørd", som man kan følge både
på Facebook, Instagram og Youtube. Her viser og
fortæller han mindst en gang om ugen i sjove,
informative videoer om alt fra ringmærkning af
sangfugle og musvåger til hvordan man laver sit eget
fuglefoder og hvilke vilde planter og svampe, man kan
spise. Jonas er et naturtalent indenfor fortælling og
naturvejledning og hans entusiasme og fortælleglæde
om naturen er smittende og opløftende. Selv ikkenaturinteresserede har jeg fået til at følge ham på
Facebook pga hans vid og entusiasme. Jonas får støt
flere følgere på de sociale medier, og han er et lysende
eksempel på, hvordan god naturformidling kan skrues
sammen.
Udover at være naturvejleder i Varde Kommune har
Jonas en Facebook side: Naturnørd, hvor han pt. 2
gange om ugen fortæller han om alt muligt som rør sig i
naturen. På få minutter formidler han inspirerende og
begejstret om dagens emne. Emnerne er alt fra
ringmærkning, skovflåter, snit din egen smørekniv,
odderen, den danske pingvin, eller den danske pelikan
og mange andre spændende emner.
han laver underholdende og oplysende videoer til
Facebook og YouTube.
han er engageret og dygtig
En af de mest inspirerende, blogs/videopodcast,
omkring natur formidling. Masser af viden pakket ind
meget fantasifuld og medrivende. Meget frisk og dejligt
sprudrende formidling. Det giver lyst til at arbejde og
videreformidle naturen til den næste generation.
Hun er mega engageret i alle aldersgrupper. Hun tænker
hele tiden nyt, – hvad hun kan gøre for hvem. Hun har
en energi af den anden verden, og ofrer rigtig mege af
hendes egen fritid på, opgaver, hun brænder for.

Kim er altid engageret og klar til at lære fra sig både på
arbejde og i fritiden. Han er også blevet spejderleder for
at udbrede sit kendskab til naturen til børn og unge. Han
har sin egen hjemmeside hvor han fortæller om
naturens muligheder mv.
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Jeg ønsker at
være anonym

ja

Andrea Bak

Ingelise
Sørensen

Carsten
Hestbech
Andreas
Hübschmann
Martensen
Karen Pedersen,
Vesthimmerlands
Kommune

anonym

ja

Hirtshals
13 Kim Møller
Ulvetracking

Kim Møller
Kronheden

Kim Møller
Ulvetracking.dk

Kim Møller
Kronheden I/S

Kim møller
Ulvetracking. Dk
Kim Møller,
Kronheden.dk
Kronhedevej 23

Kim Møller
Ulvetracking
Danmark

Kim har fortjent den anerkendelse Det er blevet
årets naturformidler. På trods af at han bliver
chikaneret af andre grupperinger indenfor ulv
verden. Formår han stadigvæk at fortælle om ulven,
stråsø plantages . Han har Passion for området
omkring vind / Ulfborg
Kim har på sin ejendom lavet et naturrum der formidles
omkring ulv og området omkring stråsø. Der er en
masse at se på udstoppede dyr tv-skærme hvor der
kører billeder og film fra området. Det er også mulighed
for at røre ved kastestænger kunstige ulve kranium. Der
kan også ses gamle formidlings ting fra 70erne og
80erne.

Rasmus
Erlandsen

Kim har været en ildsjæl, i forbindelse med at ubrede
forståelsen for ulve, på godt og ondt. Debatten har
været meget sort og hvid, med aktører som henholdsvis
glorificerer og dæmoniserer ulven. Det er ualmindelig
svært, at nå ud i begge lejre, så synet på ulven bliver
mere nuanceret.
De afholder helt fantastiske "Ulveture", hvor man får et
dejligt indblik i, hvad ulven er for en størrelse og de
områder de lever i. Man fornemmer en enorm respekt
for naturen. Kim og Ulvetracking har gjort et kæmpe
stort stykke arbejde, igennem flere år, hvor deres
frivillige indsats har været yderst underkendt. De
trænger til et klap på skulderen.
Kim Møller bruger oseaner af sin fritid på at formidle ulv
til alle lag af samfundet, han holder foredrag for skoler
og institutioner. Det er bemærkelsesværdigt at nogen
bruger sin tid på at formidle viden til andre. Kim Møller
forsøger altid at ny tænke måde han formidler på og er
meget inddragende.
Fordi han ved meget om naturen og han er pisse sej.

Henrik Borg

Anita Lehmann

Jesper
Vestergård

anonym

Fordi jeg synes det er fedt at følge med i hvad der sker i Sille Tang
det naturområde jeg lever i. På Kronheden.dk kan jeg se
de flotteste billeder taget i mit lokalområde, og læse
vigtig information om færdsel i naturen. Det er en
verdensklasse hjemmeside, der både bringer det lokale
samfund tættere sammen, men også er nyttig viden for
nytilkomne og turister som kan hente viden om færdsel i
skoven for både dem selv, naturens og dyrelivets
bedste.
Han har på trods af massiv kritik fra alle fronter
anonym
formidlet om de danske ulve på en rigtig fed måde og på
den måde fået mange tusinde til at få et bedre forhold
til ulvene
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ja

ja

Kim møller
Kronheden is

14 Kim Møller. Paw
Rasmussen. Sabina
hanning
Ulvetracking
Danmark
(tre personer)

15 Lars Bøgh Olsen
Hjørring Kommune

Lars Bøgh Olsen
Ingen fast
ansættelse pt
16 Lars Nygaard
AQUA Akvarium og
Dyrepark

Min favorit Naturformidler er kim Møller.
Jeg har været på flere ture med kim Møller igennem
Kronheden. Kim er dygtig og brænder for at lære folk
om natur og området omkring stråsø/ vindhede.
Den måde kim underviser på er spændende og lærerig
om det Ulv eller traner så gør han det på en levende og
humoristisk måde. Håber kim bliver årets Natur
formidler
Jeg synes at Ulvetracking Danmark skal have prisen som
naturformilder 2019.

Jannik holm

Jens Peter hald

Kim . Sabrina og Paw er rygraden i Ulvetracking
Danmark og har siden 2012 formidle viden omkring Ulv
på Facebook. Twitter. Youtube. Instegram.
Ulvetracking Danmark er en af de få gruppe der fornyer
sig blandet andet med Ulve undervisningen og det er
der brug for.
Kim. Paw og Sabrina start også Kronheden is i 2018 som
naturformildling virksomheden .
Ud og det holder de ulvefordrag på skole
Og meget mere. 3 ildsjæle som brænder for at lære folk
om natur.
Lars Olsen er en dygtig og kreativ idegenerator. I
sin tid fik en en meget visionær tanke, nemlig
Naturmødet i Hirtshals.
Pga dette, mødes faggrupper på tværs og der bliver
formidlet natur på alle niveauer.
Lars er en ildsjæl, som gennem hans vedholdenhed
og gode formidling, har skabt en platform, som
Danmark længe har savnet!
Lars har været igangsætteren af naturmødet og har
ydet en stor indsats for at få det hele op at køre, så
jeg indstiller derfor ham.
Lars Nygaard har gennem et mere end 25 år skabt
nærværende og interagerende naturformidling for både
børn og voksne i hele landet og i Silkeborg kommune i
særdeleshed. Lars elsker naturen men især mødet med
børnene og når han tænder en gnist i dem, får vakt
deres naturinteresse og udfordret deres natursyn. Lars
har været med til at bygge AQUA op fra bunden, har
siddet som leder af formidlingen i en lang årrække og
har en stor del af æren for at AQUA ekstsieterer den dag
i dag. Samtidig har Lars arbejdet med en lang række af
vores nye naturvejledere, hvor han har undervist på
Naturvejlederuddannelsen og været med til at forme
mange af de dygtige naturformidlere vi har i dag. Lars
har ligeledes i en lang årrækkke sidde i
Naturvejlederforeningens internationale udvalg og
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Morten Smetana

anonym

Bjarke Birkeland

ja

17 Lene Bech
Sanderhoff
Naturama –
Svendborg
18 Michael Tams
Engberg –
Naturvejleder
Lille Vildmosecentret

19 Nak og Æd-holdet
DR
20 Paw Rasmussen
Kronheden IS
Paw Sahl
Rasmussen
Lemvig Dag- og
Døgncenter,
Labyrinten

Paw Rasmussen
UT

Paw Rasmussen
Ulvetracking
Kronheden

været en af drivkræfterne i at trække ny viden på
formidlingsområdet hjem til Dk og i lige så høj grad at
dele ud af vores danske erfaringer til vores nordiske og
europæiske naboer. Vi vil derfor gerne indstille Lars til
prisen som årets naturformidler – til en mand der har
været med fra start, delt ud med et åbent hjerte og som
stadig gør et fantastisk formidlingsarbejde.
Lene er en formidler der med sin store faglige viden og
tydelighed i sin formidling rammer et stort publikum.
Lene deler desuden gerne ud af sine naturoplevelser på
nettet, laver små “artikler” til borgerne i lokalsamfundet
og arrangerer ture med naturfaglige indhold
Michael kan få selv de mindste til at lytte efter hvad der
bliver formidlet. Både via guidede ture. Og via ture i
egne biler med Michael som "radiovært" når han guider
via gæsternes egne bilradioer.
Han ved utroligt meget om skovens træer. Mosens
tilblivelse, dyrene i mosen. Han brænder for naturen, og
det skinner tydeligt igennem i hans fortællelyst og lune
humor.
Jeg synes at DR med programmer som Nak og Æd samt
Alene i vildmarken har gået den almene dansker op af
stolen og ud i skoven.
Han er en fantastisk mand med hjertet på rette sted.
Med en solid baggrundsviden om ulve, formår Paw at
tydeliggøre ulvens eksistens i Danmark, levende og
interessant. Han har i samarbejde med andre, fundet
ven vej at nå hele vejen rundt om ulven, i form af
dagture, hvor de deltagende får en teoretisk forklaring
omkring ulven, hvor sanserne bliver stimuleret af ulvens
lyd, lugt, samt illustrationer.
Med blik for fakta krydderet med egne talrige oplevelser
tager Paw efterfølgende deltagerne med på tur i skoven.
Mennesker der ikke normalvis færdes i skoven får en
unik oplevelse og et fantastisk indblik i ulvens færden,
og hvordan den påvirker og lader sig påvirke af sine
omgivelser. Det hele formidles med en saglig, faktuel og
neutral tilgang og på en uafhængige måde, så de
deltagende selv får mulighed for at danne sit eget
indtryk af er ellers kontroversielt emne.
Hvis der er nogen der skal have prisen som
naturformilder 2019 er det Paw .
Jeg var med på en Ulvetur hvor Paw var guide, alle på
tur gik der fra med nu viden og et smil på læben.
Jeg er selv biolog og må sige jeg var overrasket over
niveau af formidling
Fordi han forstår at formidle naturen, samtidig med
respekt. Han er en god fortæller , formidler naturen så
alle kan forstå hvad der foregår.
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anonym

ja

Flemming
Bornholdt

Allan

Jette Pedersen
Sussi Mesnickow

Allan iversen

ja

Paw Rasmussen
Ulvetracking
Danmark

Paw Rasmussen
Kronheden I/S

Paw Rasmussen
Kronheden i/s
21 Rasmus Ejrnæs,
seniorforsker
Institut for
Bioscience –
Biodiversitet

22 Sabrina Haaning
Ulvetracking

Sabrina hanning
Ulvetracking
Danmark.

Min mand og jeg var med på en af kronhedens ulve
undervisnings tur. I den forbindelse vil vi gerne
nominere Paw til prisen årets naturformidler. Selv om
Ulven er omdrejningspunktet i disse ture formår han
ved hans engagement glæde og lokalkendskab til
området omkring vind Hede og stråsø at formidle både
til store og små. om alt fra traner havørn og ikke mindst
historien omkring dette fantastiske område. Når man
har været med på disse ture går man der fra klogere .
ikke mindst er lysten blevet vækket til at færdes mere i
naturen.
Jeg mener paw Rasmussen er med til at formidle natur
på en spændende og ny tænkende måde, han formidler
alt fra ulv til kronvildt. Han holder foredrag om ulv og
underviser andre om færdsel i naturen så man undgår at
støde vildtet. Paw Rasmussen er meget engageret i
naturen og formidling af denne, hans passion mærkes af
alle.
Paw har om nogen formidlet om vores elskede
naturområde til alle der vil høre om det. Han er pissego
til at fortælle lokalhistorie
Der er ikke andre, der som Rasmus har formået at
brænde i gennem de seneste mange år. Rasmus har en
meget stor del af æren for, at biodiversitet er et politisk
emne, der tages alvorligt. Rasmus er den mest no bull
shit oplysende, der er der ude. Han bringer sig selv i spil
og er ikke en del af mediebilledet for at få venner.. Ingen
over og ingen ved siden af… Det er både i havebøger,
artikler i fagblade, klummer i aviser, radio, tv og i
levende live i felten. Noget af det, som gør Rasmus HELT
særlig, det er, at han bringer en åndelighed og kærlighed
ind i vores forhold til naturen. Dét er smukt og dét er
specielt!
Sabrina formidler viden omkring ulven via ulve tracking
Danmark .
Hun styre blandt andet en Facebook gruppe med 4000
medlemmer holder foredrag , afholder ulve
undervisningstur sammen med Kronheden.dk
Hun har en passion I at formidle natur ikke mindst
området omkring Stråsø som nu er blevet en del af den
danske naturkanon.
Sabrina formidler på en helt essentiel måde hun gør
meget for at være med i nye tiltag omkring formidlingen
at dansk natur.
Jeg kunne skrive en hel masse , Sabrina skal opleves i
Hendes rette element som er naturen som hun brænder
så meget for.
Jeg var til foredrag med Ulvetracking, hvor Sabrina var
foredragsholder.
Jeg kan kun anbefale at man tager til et foredrag med
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Henrik og Lone

Lene nordmand

anonym

Rasmus
Fuglsang
Frederiksen

Sanne præstholm

Karin voldsgaard

ja

23 Sascha Ravn
Åxman
Brøndby naturskole

24 Sebastian klein
Selvstændig
25 Thomas Boesdahl,
Selvstændig

Sabrina. Det var faktuelt spændende og sjovt
Sascha formidler natur, dyr og vejr til børn 0-6 år i
Steffie Ravn
Brøndby. Hun brænder for at undervise of formidle på
Møller
barnets/børnegruppens niveau og deres
forudsætninger. Hun har til hjemme i skoven, men
formidler gerne i institutionerne. Det kan give en anden
form for tryghed for de helt små børn, samt vise at natur
også er en krukke med høstanemoner. Sascha
samarbejde på tværs af fag og kommunegrænser, og er
foregangskvinde for et samarbejde med Ishøj
naturskole, Rødovres naturvejleder og en naturvejler fra
zoo. Sammen har de fire skabt og afholdt to kurser
fordelt på 4 dage i de respektive kommuner for
pædagogisk personale. Formålet har været at give flere
en basis viden og natur, naturfænomen, formidling og
de didaktiske overvejelser bag. Med baggrund som
pædagog, anlægsgartner og naturvejleder, er Sascha
den helt rigtige til opgave og derfor mener jeg at hun
skal kåres som årets naturformidler.
et-to-tre. De tre andre kan smykke sig med titlen. Nu
Thorkild Lund
mangler kun Sebastian.
Thomas har i en del år efterhånden, holdt en del
foredrag om ulven. Hvor det er fakta der er i højsædet.
Både for jægere, folkeskole elever, mountainbikere,
biologer osv.
Det gode ved hans måde, at holde foredraget på. Er at
han godt tør tage diskutionen. Når den holdes på et
rimeligt niveau. Så folk føler at de bliver hørt. Tit bliver
Thomas også meget bedre af at få noget modstand..
Stoffet som foredragene er blevet holdt om. Har han
udtrætteligt siddet og fundet på nettet samt i
skovbunden. Men også gjort brug af hans gode netværk
fra ind og udland..

Jonas Siim
Jensen

Ude i skoven har han været krumtappen til at finde
ordenlig fakta. Sammen med ham har vi hver slidt et par
sæt fodtøj op. Ved at lede efter spor og DNA samt sat
kameraer op.
Hans kæmpe indsats taler for sig selv på Ulveatlas.dk,
hvor han er en af de største bidragsydere, men altid
sammen med andre. Fordi han gerne vil dele æren med
dem..

Thomas Boesdal
Ulveinteresseret
Thomas Boesdal

Jeg vil gerne indstille min gode makker til denne pris. Da
jeg mener han fortjener lidt " på vestjysk" ros for hans
arbejde.
Thomas Boesdal gør en stor og vigtig indsats for ar
formidle et sagligt kendskab til ulven.
Thomas er uden tvivl den allerbedste formidler af
ulvenes tilbagekomst i Danmark.
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Marianne Peiper
Esther

Ulve atlas / Århus

Thomas Boesdal
Ulveatlas

Thomas Boesdal
Privat naturformidler

Thomas Boesdal
Ulveatlas
Thomas Boesdal
I samarbejde med
Århus Universitet
Thomas Boesdal
Ulveatlas

Thomas Boesdahl
Ulvemonitoreringen

Han besidder en kæmpe viden og stor interesse /
nysgerrighed om, til stadighed, at suge så meget viden
til sig om dette utroligt spændende dyr.
Og ikke mindst forstår han med sin smittende
begejstring og glæde. At formidle til både store og små.
Så man ikke indgår, at blive fascineret og endnu mere
nysgerrig på ikke blot ulvene men hele hans arbejde.
Omkring dem.
Dette gør sig gældende både når han underviser på
skoler , hvor børn og unge virkeligt bliver klædt på. Med
fakta istedet for myter. Og giver dem et ønske om, at
være med til, at beskytte ulvene. I stedet for at, hade og
frygte dem.
Men også rundt om til et af hans altid eftertragtede
fordrag.
Thomas er altid på farten og klar til, at formidle sin viden
videre til enhver.
Så om nogen fortjener Thomas virkeligt, at modtage
denne pris.
For sit ukuelige arbejde døgnet / året rundt. For at
fremme fakta baseret viden om Danmarks nye top
rovdyr.
Så den helt almindelige dansker lærer at leve med dem ,
i stedet for at frygte dem.
Thomas laver et fantastisk stort arbejde for naturen
i almindelige og ulven i særdeleshed. Dette vigtige
arbejde for vor tids mest misforståede dyr, udøver
Thomas på en humoristisk og levende måde, som
fastholder tilhørene. Han benytter enhver chance til
at slå et slav for naturen og ulvene.
Fordi Thomas Boesdal har bragt fakta ind i debatten om
ulven, og er med til at nedbryde fordommene omkring
ulven og hvor farlig den er. Han gør det hele på egen
interaktiv.
Thomas Boesdal gør et stort arbejde for at formidle en
saglig viden om ulven og dens færden.

Holzenddorff

Thomas er på jagt efter fakta om ulven og ønsker at
gøre folk klogere før de evt. tager stilling for/imod
ulven. Det kan jeg godt li´ og sætter meget pris på hans
indsats.
Jeg stemmer på Thomas Boesdal på grund af hans
fantastiske og levende foredrag om ulven efter at
den er vendt tilbage til Danmark. Formidling på højt
plan, som er så vigtigt i forhold til vores nye art. Jeg
sætter især stor pris på når han tager en flok børn
ud i naturen og lærer dem alt om naturen i
børnehøjde.
Thomas har en sjælden evne til at formidle den
viden , han har om ulve. om ulvene, og det gælder

Peter Lund
Koefoed
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Ole Pedersen

Morten Stricker

Marianne Gram

Thomas Niels
Thomsen

anonym

ja

v Aarhus
anaturhistoriske
Museum

Thomas Boesdal
Ulveatlas

Thomas Boesdal
Ulveatlas

Thomas Boesdal
Moonwalk Agency

Thomas Boesdal
Ikke egentlig
fagmand, men med
en umådelig stor
viden om emnet.
Thomas Boesdal

både i forhold til børn og voksne. Han er meget
aktiv med videreformidling til skoleelever, som han i
den grad fanger med sin indlevelse og sit
engagement. Han holder foredrag nær og fjern.
Han har mange tilhørere hver gang, og fanger alle
med sin direkte form, hvor der også er lagt en del
humor ind i det ofte vanskelige emne.
En fremragende formidler, i al sin korthed.
Vi har ikke mange af hans slags. Derfor bør han
belønnes med den pris.
Jeg indstiller Thomas Boesdal, som er en ildsjæl indenfor
naturformidling. Via dataindsamling og meget neutrale
foredrag fyldt med fakta og god debat for både det
voksne publikum samt for skoleklasser, gør han et stort
stykke arbejde for, meget sagligt, at oplyse om de
danske ulve. Derudover har han i lokalsamfundet
opstartet diverse naturbegivenheder for både børn og
voksne, som fx Flagermusesafari i de lokale kalkgruber
samt Naturens Dag, hvor der ved praktik og teori og leg
og læring, oplyses om flora og fauna, og han gør en dyd
ud af at levere den ekstra indsats. Thomas er en
naturforkæmper, der gør en forskel.
Jeg indstiller Thomas Boesdal for han store arbejde
med at formidle viden om ulven til alle, både
modstandere og tilhængere.. Thomas har lagt rigtig
mange frivillige timer i at tracke ulvene og få skabet
et vidensbaseret materiale om de danske ulve. Den
viden har han så brugt til at formidle fact og info om
ulvene både i medierne og ved fordrag. Måden det
gøres på er altid med udgangspunkt i fakta! og ikke
tro, og han har altid formået at holde en god tone i
debatten trods stor modstand.
Så jeg mener helt klart Thomas skal belønnes for
hans frivillige arbejde med ulve viden, og måden
han vidrebringer det på.
Grundet hans umættelige nysgerrig på ulven (i
Danmark) og den måde han faktuelt videreformidler
et vanskeligt og følelsesladet emne. Thomas får
flyttet holdninger med fakta som han konstant
indsamler fra de bedste kilder og krydrer med sine
egne erfaringer som frivillig ulve-tracker.
For sin utrættelige, inspirerende, fangende og altid
sobre formidling omkring ulven og dens
tilstedeværelse i Danmark. Et emne, der ellers
skiller vandene.
Jeg synes titlen som Danmarks bedste naturformidler
15

Mai-Britt Villesen

Lar Mikkelsen

Mikkel Siggaard
Clausen

Jan Vinther
Sørensen

Pernille Mai

(Frivillig
naturformidler, ulve)
Frivillig

skal gå til Thomas Boesdal.

Hansen

Han bruger hvad der svarer til fuldtidsarbejde for os
andre, det samme af hans fritid på, at, spore, observere
og samle dna fra ulve. Tager ud og holder gratis foredrag
over hele landet (til tider flere gange ugentligt)
I disse år, hvor emnet ulve har fyldt meget i de danske
medier, så er Thomas en meget vigtig brik i forhold til, at
dele vigtig og troværdig fakta om ulve. Hans
engagement, ihærdighed og ikke mindst hans store
viden om ulve, er med til at gøre os klogere på ulve og
ulvebestanden i Danmark. Han er i samme forbindelse
også med til at aflive de falske historier og myter, som
har fyldt meget i medierne, og som har været med til
skabe frygt og usikkerhed blandt befolkningen, som bor i
områder med ulve.
Har deltaget i et af Thomas' foredrag, som var særdeles
spændende og oplysende. Han har en god
indgangsvinkel til hele ulve debatten, som for ham ikke
er sort/hvid. Hans interesse er ikke at dele vandende,
men udelukkende, at dele viden og fakta om ulve.

Thomas Boesdal
Ulveatlas

Thomas Boesdal
Frivillig

Håber at Thomas ihærdighed og frivillige indsats, vil
gøre ham til Danmarks Naturvejleder. Det fortjener han!
Thomas brænder for ,at formidle ulve/ naturen.
Han rejser landet rundt og holder et utal af foredrag om
ulve. Og på den måde er han med til vi alle får et bedre
kendskab til ulvene ! Han er på den måde også med til vi
ikke behøver , at have en skræk for de dyr.
Hele Thomas ‘s virke handler om ulve og naturen og
han’s familie tager også del i thomas’s begejstring for
ulvene og naturen.
Thomas er en fantastisk natur / ulve formidler !
Thomas har kastet alt sin fritid ind på at formidle viden
og oplevelser i naturen. Lige fra formidling og fakta
omkring ulven til flagemuse safari i kalkgrubberne i
Hjerm.
Thomas er en meget engageret og passioneret formidler
– der fortæller og gør opmærksom biodiversiteten i
naturen i det vestjyske og Danmark som helhed.
Thomas har i den grad medvirket til at flere har fået
øjnene op for det at være og opholde sig i naturen.
Endvidere har Thomas via sine indslag, artikler og
foredrag omkring ulven, medvirket til at oplyse og
dermed få flere af os til at forholde sig til ulvens
tilstedeværelse i den Danske natur.
Hermed mine bedste anbefalinger af Thomas Boesdal
som Danmarks bedste naturformidler. Bemærk af
Thomas ikke har et landsdækkende medie i ryggen eller
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Esben Outzen
Hansen

Claus Hansen,
Struer

Thomas Boesdal
Fordragsholder om
ulve i Danmark

Thomas Boesdal
Selvstændig

Thomas Boesdal
Hjerm

Tkomas Boesdal
Fordrage holder
Thomas Boesdal
Ulve atlas
Thomas Boesdal
Ulveatlas

Thomas Boesdal
Frivillig
Thomas Boesdal
Ulveatlas

nogen kendis fakta – det til trods er det lykkes i meget
stor grad at nå ud til den bedre befolkning.
Thomas er en fuldstændig fantastisk
foredragsholder. Utrolig viden og altid opdateret om
alt nyt på området. Han er underholdende/
spændende/ energisk og kommer under huden.
Seks stjerner ud af seks mulige

Frank Thomsen

Thomas er super god til at formidle naturen, han
holder foredrag om ulve og natur og har for år
tilbage startet en natur udstilling og formidling i
Hjerm by hvor han bor med sin hustru og 4 børn.
Thomas er en entusiastisk fortæller der får lytteren
til at interessere sig mere for emnet og naturen
Thomas energiske, livagtige og inspirerende måde
at formidle naturen på, gør ham til min favorit.
Thomas er en entusiastisk dyreven og man forstår
nærmest ikke hvordan han finder tid til sine
selvstudier, men det er det vi nyder glæde af på
facebook, foredrag og til andre begivenheder
Han er en ener

Michael Abildtrup

Han kæmper virkelig for sin sag om Ulven. Han gør
en vanvittig forskel og er utrolig kompetent.
Han brænder i den grad for naturen, flora og fauna,
kæmper for ulvens berettigelse i vores natur og for at
biodiversiteten får et løft
Værdien af den formidling, Thomas laver i store dele af
landet, omkring fakta for den spirende bestand af ulve,
kan ikke overdrives. Utrætteligt tager han til foredrag i
eksempelvis borgerforeninger, og formår m sin rolige og
faktuelle facon at berolige i al fald en del af sine
tilhørere omkring den overraskende høje frygt for ulv, i
betragtning af vort såkaldte oplyste samfund. Han får
min varmeste anbefaling.
Thomas fortæller meget indlevende om ulve og naturen
generelt i et sprog så alle kan være med uden at have
stor viden i forvejen. Helt fantastisk.

anonym

ja

anonym

ja

Thomas er en meget vidende, saglig og
insisterende formidler af en sag, der er mange
usaglige meninger om: ulve i Danmark.
I mine øjne er det meget vigtige og nødvendige

Peter Thode Loft
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Søren
Christensen

Max Steinar

Martin Pedersen

Thomas Boesdal
Moonwalk agency
Aps
Thomas Boesdal
Frivillig under
Naturhistorisk
Museum og DCE
Aarhus Ulveatlas

Thomas boesdal
Selstændig hjerm
Thomas Boesdal
Et sted ude i
ulvelandet dog mest
omkring Hjerm
Thomas Boesdal
Moonwalk agency
Thomas Boesdal
Viden om Ulv
Thomas Boesdal
Selvstændig
erhverv. I Hjerm,

egenskaber ved naturformidling.
Jeg indstiller Thomas Boesdal fordi han brænder for
natur / dyr og mennesker. Han bruger mega meget tid
på især ulven , hvor debatte hurtig kan udvikle sig , og
tager gerne en saglig diskution.
Som frivillig under Naturhistorisk Museum og DCE
Aarhus' Ulveatlas-projekt, overvågningen af ulvene i
Danmark, forpligter man sig til at dokumentere spor,
indsamle DNA-prøver i form af ekskrementer og i
visse områder overvåge via kamerafælder, men
Thomas Boesdal har ud over dette også påtaget sig
den svære opgave at formidle emnet ulv til den
danske befolkning. Dette for mange meget
følelsesladede emne formidler han levende og
entusiastisk, men samtidig også utroligt sagligt og
nede på jorden, hvor alle kan være med. Selv om
han ofte bliver mødt med modstand og fordomme,
fortsætter han ufortrødent ad saglighedens vej og
med empati og forståelse for dem, som er bange,
eller som oplever udfordringer med ulven, fordi de
har husdyr. Derved bidrager han til at skabe en
større forståelse for, at et af Europas store rovdyr
efter knapt 200 års fravær er vendt tilbage til den
danske natur, og hvad det helt sagligt og faktuelt
medfører. Sidst, men ikke mindst, er hans helt
generelle begejstring over naturen, som skinner
tydeligt igennem i hans foredrag, meget
inspirerende og vil uvægerligt motivere flere
mennesker til at komme ud og opleve den. Dette
mener jeg, at han fortjener den anerkendelse, det
vil være at blive Danmarks Bedste Naturformidler
2019, for.
Han er et godt meneske og en god fortæller, han
brænder for naturen
Kaster sig over fantastiske projekter som flagermus
safari i kalk minerne i Hjerm, med arrangør af naturens
dag i Hjerm eller er ude i landet at fortælle om ulve hvis
han da ikke lige er ude at kigge efter dem en sen aften.
Han formår at formidle natur til børn i alle aldre på en
helt fantastisk måde.
Inspirerende og dygtig
Thomas er en engageret fortæller med stor indsigt
Thomas er en formidabel naturformidler, som i disse
ulvetider i den grad har formået, at oplyse befolkningen
om facts om det facinerende toprovdyr, ULVEN, som er
18

Christian
Refsgaard

Louise Hansen

Jacob andersen
Thorbjørn

Henrik
Steensgaard
Jan Erik Elgaard
Annette Kyneb

Ringkøbing

Thomas Boesdal
Viden om ulv

Thomas Boesdal
Selvstændig

Thomas Boesdal
Foredragsholder

kommet til Danmark.
Hans foredrag i det nord-, midt- og vestjyske sker altid
for fulde huse.
Hans gode og engagerede foredrag om ulven og dens
betydning som toprovdyr for faunaen, krydret med hans
egne erfaringer, har i den grad betydning for at gøre op
med de mange myter og skrækhistorier, som mange folk
især i det vestjyske område er fyldt med.
Jeg kan derfor varmt anbefale Thomas Boesdal som
årets naturformidler.
Er en dygtig formidler som formår at formidle på en
underholdende måde så man bliver ved med at holde
interessen. Han ramme folk i alle aldre, er kritisk og fuld
af fakta.
Jeg har ved flere lejligheder oplevet Thomas formidle
om ulve. Både for store forsamlinger, mindre og på
Nationalpark Tv.
At han har modet til at stille sig op og fortælle begejstret
og smittende overfor 300 sure/skeptiske tilhører er
imponerende. Og han flytter folk! Og det gør han med
viden, fakta og gode historier. Hatten af for Thomas!
Thomas har et arrangement som er helt unik, tak
for Thomas der passer på os og naturen.
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