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Processen
•

•
•

•

Fase 1: Danskerne og landets kommuner fik mulighed for at melde deres
yndlingsnatursted ind. Danskerne meldte over 1.670 forslag, der fordeler sig
på mere end 500 natursteder, ind i fasen.
Jury fase 1: Juryen har vurderet alle danskernes forslag, og juryen udvalgte
30 nominerede natursteder.
Fase 2: Danskerne har kunnet hjælpe deres favorit natursted med at blive
valgt, ved at dele deres naturoplevelser fra stederne. Over 1200 personlige
oplevelser er blevet meldt ind i denne fase.
Jury fase 2: Juryen har med baggrund i danskernes naturoplevelser og de
nedsatte kriterier for udvælgelsen, udvalgt 15 natursteder, 3 pr. region, i
Danmark.

Jurymedlemmer
•
•
•
•
•
•
•
•

Susanne Sayers (formand): Tidligere nyhedsredaktør på Børsen og
forfatter til bl.a. bogen Danmark Dejligst – 100 fredninger
Sebastian Klein: Naturformidlerog producent af en lang række
børneprogrammer om natur
Flemming Rune: Biolog, forfatter og tidligere tv-vært på programmet Kyst
til Kyst
Vicky Knudsen: Feltbiolog og nomineret til årets naturvejleder 2017, stærk
i formidling til unge
Maria Reumert Gjerding: Præsident for Danmarks
Naturfredningsforening
Dorte Dalgaard: Selvstændig journalist – Tidligere vært for ”Natursyn” på
P1
Frank Erichsen: Kendt Tv-personlighed fra DR1 programmet Bønderøven,
foredragsholder og forfatter
Johan Olsen: Biolog og forsanger i rock-bandet Magtens Korridor

Stederne er valgt med afsæt i disse kriterier:
•

•
•
•

Den enkelte lokalitet skal have smuk natur og noget særligt, der er værd at
besøge.
Lokaliteten skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig
værdi.
Der skal være offentlig adgang til hele lokaliteten eller til væsentlige steder
inden for den.
Der skal være mindst en specifik geografisk lokalitet som nemt kan formidles
og være en naturlig indgang for dem, der vil besøge naturområdet.
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