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Arbejds- og organisationserfaring samt uddannelse 

2017- selvstændig rådgivningsvirksomhed inden for kulturarsforvaltning, -forskning og -formidling (SeaLand 

Archaeology, sealandarchaeology@gmail.com, CVR-nr. 38198513). Har med finansiering fra private fonde 

netop udgivet en atlaspublikation om kulturarv på havbunden omkring Europa (’Oceans of Archaeology’). 

Kundekredsen omfatter bl.a. Nationalmuseet samt Københavns og Göteborgs universiteter.  

2002-2017 ansat i Kulturministeriet (Kulturarvsstyrelsen/Kulturstyrelsen/Slots- og Kulturstyrelsen) med 

opgaver inden for alle kulturhistoriske perioder og fortidsmindekategorier (monumenter, sten- og jorddiger, 

fortidsminder under terræn, fortidsminder på havbunden) samt ministerbetjening. Speciale i fredningssager 

til søs, i vådbundsområder og på tørt land.  

1980-2001 ansat i Miljøministeriet (Fredningsstyrelsen/Skov- og Naturstyrelsen) med opgaver inden for 

fortidsmindetilsyn, fortidsminder på havbunden og naturgenopretning). Arbejdede udpræget tværfagligt - 

især med biologer, råstofforvaltere, jurister og grønne organisationer. 

2009 udnævnt af Forsknings- og Innovationsstyrelsen som dansk bestyrelsesmedlem for EU COST action 

netværket SPLASHCOS og fungerede som formand for netværkets arkæologi-gruppe.  

2009-2013 honorary visiting professor in archaeological sciences ved University of Bradford, UK. 

2002-2005 fællestillidsmand i Kulturarvsstyrelsen.  

1998-2001 tillidsmand i Skov- og Naturstyrelsen.  

1989 Ph.D. i europæisk arkæologi fra Århus Universitet. 

1980 Mag art. i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet.  

 

IT-kompetancer og sprog 

Rutineret i Word, PowerPoint og Excel. 

Hypig bruger af Miljøportalen. 

Hyppig bruger med registratorstatus ved Slots- og Kulturstyrelsens database Fund&Fortidsminder.  

Taler og skriver engelsk flydende. Læser norsk, svensk og tysk på akademisk niveau. 

mailto:sealandarchaeology@gmail.com


 

      
 
 

 
 

CV Anette Petersen 
 
 
UDDANNELSE Geolog, cand. scient., Københavns Universitet 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER Forvaltning, miljøvurdering og planlægning 
 Destinationsudviklingsprojekter:  
 UNESCO programmer, geoparker, 

biosfæreområde og verdensarv 
 Råstofplanlægning/-forvaltning 
 Formidling - Borgerinddragelse - Netværk – 

Projektledelse 
  
SPROG Engelsk (højt niveau) 
 Spansk (begynder niveau) 
 
 
MEDLEMSKAB og Medlem af WCPA (IUCN's World Commission on Protected Areas)Dansk  
TILLIDSHVERV  Medlem af ProGEO (The European Association for the Conservation of the 

Geological Heritage) 
 Bestyrelsesmedlem i Dansk Geologisk Forening 
 
 

PROFESSIONEL BAGGRUND 

 

Udvalgte projekter i GEON – Geologi og Natur 

- indenfor destinationsudvikling, natur og formidling 

Projekter og opgaver indenfor destinationsudvikling, natur og formidling 

 Vurdering af forslag til tentativliste, som undeleverandør til Parks’nTrails. 

 Evaluering af Stevns Klint verdensarv for IUCN (International Union for Conservation of 

Nature). 

 Ansøgning til UNESCO – skriver ansøgning om at blive Danmarks første biosfæreområde, 

Vordingborg Kommune. Man and the Biosphere Programme - Møn Biosfære Område. 

 Ansøgning til EGN, GGN, Geopark Vestjylland – skriver bidrag til ansøgning om optagelse som 

geopark under UNESCO, kommunerne: Holstebro, Lemvig og Struer. 

 Formidlingsprojekt, Højderygstien, Odsherred Kommune. Udarbejder formidlingsplancher om 

landskabet og kulturhistorien samt folder. 



 Geologisk landskabsbeskrivelse af området omkring Diesbjerg og Skamlebæk, Odsherred 

Kommune – til brug for naturplejeprojekt. 

 Laver plancher til formidling af geologien i Geopark Odsherred. Udvælger egnede lokaliteter, 

udvikler designmanual og -skabelon for formidlingselementer. 

 Guider geologiske ekskursioner - på cykel. Har fx arrangeret ”Geologisk cykel-tour” i 

forbindelse med geoparkfestival i Odsherred. 

 Skriver det geologiske bidrag i ansøgning til European Geopark Network for geopark-projektet i 

Odsherred Kommune. UNESCO Global Geoparks - Geopark Odsherred. 

 Opdatering af Outdoor Gateways på Friluftsguiden.dk 

 Arrangerer geo-workshop for Nationalpark Mols Bjerge og holder oplæg om formidling af 

geologi. 

 Naturvejleder til Blå Flag arrangement i Tude Ådal, Slagelse Kommune. 

 Beskriver og vurderer udvalgte geologiske lokaliteter til kommuneplanen for Slagelse 

Kommune. 

 Udarbejder beskrivelser (foldere) til Outdoor Gateways under EU projektet, Rekreative Ruter. 

 

- indenfor råstoffer, miljøvurdering og myndighedshåndtering 

 Jørgen Larsen Stenindustrier ApS. Rådgiver omkring råstofindvinding og dispensation efter 

jordforureningslovens § 52. 

 NV Sjællands Sten & Grus. ’Husrådgiver’ i forbindelse med mangeartede opgaver indenfor 

råstofindvinding; ansøgning om gravetilladelse, screening for miljøvurdering, forslag om nyt 

graveområde, myndighedshåndtering i forbindelse med arkæologiske interesser, kontakt med 

ledningsejere (fx SEAS-NVE) omkring linjeføring, udarbejde notat til politikere med henblik på 

at skabe debat omkring vilkår for råstofindvinding.  

 MinPol GmbH - Agency for International Minerals Policy, Østrig. Country Report i projektet: 

MINLEX - Legal framework for mineral extraction and permitting procedures for exploration 

and exploitation in the EU. 

 Gæsteforelæser om råstofforvaltning og administration af geologiske interesser på 

Københavns Universitet. 

 Bornholm Regionskommune. Råstofplan, 2016 

 Bornholm Regionskommune. Miljøvurdering af råstofplan 2016 

 GEUS. Bidrager til fase 2 i projekt med kortlægning af danske mineralske råstofressourcer. 

 Forfatter afsnit til råstofbranchens hæfte om råstofindvinding. 

 Region Sjælland. Råstofplan 2012 

 Kvalitetssikrer råstofrapporter, Region Sjælland. 

 Opretter database over metalskrotmodtagere for Statens Institut for Strålebeskyttelse. 

 

 

 



Ansættelser 

2012- Opstarter GEON – Geologi og Natur 

2007-2012 Region Sjælland, Regional Udvikling. Projektleder for råstofplanlægning. Udviklingsarbejde 

mht. vidensindsamling og rådgivning af kommuner omkring geoparker/naturparker og 

rekreative ruter. Regionens repræsentant i grundvandsråd i 4 kommuner.  

2005-2006 Storstrøms Amt, Grundvandsafdelingen. Sagsbehandler indenfor vandindvindingstilladelser 

samt øvrige myndighedsopgaver indenfor vandforsyning. Sagsbehandler indenfor 

jordforurening.  

2004-2005 Rødovre Skole, barselsvikariat, fuldt skema. Underviser i fysik/kemi, biologi, matematik og 
idræt i 4. og 8. klasse.  

 

2003-2004 Geologisk Rådgivning, markedsføring og tilbudsgivning i nystartet virksomhed med 

hovedopgaver indenfor grundvand. 

2001-2003 Moe & Brødsgaard A/S rådgivende ingeniører, geolog i Miljøafdelingen. Rådgivning af 
kommuner og vandværker m.h.t. vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. Tekniske tilsyn 
med enkeltforsyningsanlæg. Rådgiver indenfor miljøspørgsmål. 

 

1985-1995 Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), geolog og studentermedhjælp. 
Prøvebehandling af bjergartsprøver og bæksedimentprøver, edb-registrering og database-
opbygning.  
Vestgrønland, 1993 Assistent og geolog ved geokemisk kortlægning vha. helikopter, af 
udvalgte områder i Vestgrønland strækkende fra Paamiut til Aasiaat. 
Østgrønland, 1986. Assistent ved storskala geologisk kortlægning i Østgrønland i Angmassalik 

regionen samt assistent ved rekognoscering for ressourcer af økonomisk interesse. Ansvarlig 

for indsamling af tungsandprøver. 

 

EFTERUDDANNELSE 

 

2017-18 Efteruddannelse i VVM, Det Danske Center for Miljøvurdering, Aalborg Universitet (5 ECTS) 

2017-18 Introduction to Resilience for Development, MOOC by United Nations Development 

Programme in partnership with others 

2012 Foreløbige vurderinger og konsekvens vurderinger i forbindelse med Natura 2000-områder, 

 EnviNa 

2012 Vurdering af væsentlighed i forbindelse med miljøvurderinger, Aalborg Universitet 

2007 Kompetencekursus i glacialgeologi og glaciologi, Kangerlussuaq feltkursus  

v. Århus Universitet. (5 ECTS), 

2005 GIS, turbokursus i MapInfo, ved Ingeniørhøjskolen i Ballerup. (7,5 ECTS) 

2005 HD i projektledelse og projektorganisation v. handelshøjskolecentret i Slagelse. (10 ECTS) 

2002 Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand, Miljø & Ressourcer, DTU, Lyngby. 



2001 Vurdering af kemiske stoffer i miljøet - skæbne og effekt af miljøfremmede stoffer i 

vandmiljøet. Miljø & Ressourcer, DTU, Lyngby.  

2001 INTEGRERET MILJØLEDELSE, 3 måneders kursus afholdt af Intercreation, COWI og RAMBØLL. 

Kurset omfatter miljølovgivning, miljøret, miljøøkonomi, miljøvurdering (VVM), 

kapacitetsudvikling, projektledelse/LFA og kommunikation. 

 

PUBLIKATIONER og tekniske rapporter 

 

A. Petersen, 2018: Grusgrave – et vindue til fortiden. NATUR vejleder, 27, nr. 1. 

A. Petersen, 2012: Geopark skal markedsføre Odsherred. Mit Odsherred. 

A. Petersen, 2012: Råstoflovens baggrund og formål. Danske Råstoffer. En del af din hverdag. 

A. Petersen, 2011: Geoparker i Danmark? Odsherred er en mulig favorit. Geologisk Nyt nr. 2. 

A. Petersen, 2002: Vandværker og præcisionslandbrug, Tema i Vandværkets Styring. 

A. Petersen, 2001: Boringer og brønde kan udgøre en risiko for grundvandet, Kronik i Bladet Kommunen. 

A. Steenfelt, A. Petersen & E. Dam, 1994: Reconnaissance geochemical mapping of the Maniitsoq region 

(65o to 66o N, 51o 45´ to 53 o 30´W), southern West Greenland, GGU Open File Series 94/5. 

A. Steenfelt, A. Petersen & E. Dam, 1994: Reconnaissance geochemical mapping of the Aasiaat region (68 o 

to 68 o 45´N, 52 o 45´ to 54 o W), West Greenland, GGU Open File Series 94/6. 

A. Steenfelt, E. Dam & A. Petersen, 1994: Reconnaissance geochemical mapping of the Paamiut region (61o 
25´ to 62 o 45´N, 48 o 00´ to 50 o 00´W), South-West Greenland, GGU Open File Series 94/1. 
 

Review 

 
2013 Geological map of Denmark 1:50 000 – the map sheet Mors, NW Jylland, GEUS’ review of 

survey activities. 
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Navn: Anne-Marie C. Bürger 

Firma Amphi Consult 

Nationalitet: Dansk 

Fødselsår: 1970 

Profession: Biolog 

Stillingsbetegnelse: Botaniker 

  

SÆRLIGE FAGOMRÅDER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDDANNELSE: 

 

Botaniske forhold 

 Botanik 

 Biogeografi 

 Biologisk mangfoldighed 

 Naturovervågning 

 §3-registrering efter DCE’s skemaer 

 NOVANA- og DEVANO-overvågningsprogrammer 

 Udpegning af områder med høj naturværdi 

 Naturgenopretning og naturpleje 

 Erstatningsnatur 

 VVM 

 

Databaser og GIS 

 Danmarks Miljøportal (Naturdata, Arealinfo, NaturAppl)  

 Biodiversitetskort/Digitale Naturkort 

 GIS (QGIS) samt Excel og Access 

 Naturkorridorer og Grønt Danmarkskort 

 Artsregistreringer på kort i forbindelse med naturkvalitetsplaner 

 Naturdatabaser, datafiskning 

 Naturkapitalindeks 

 

Andet relevant 

 Friluftsliv 

 Natur- og nationalparker samt større UNESCO-udpegede natur-

områder 

 

Cand.scient. i biologi, Københavns Universitet, 2001 

Trivselsleder, 2009 

 

UDVALGTE PROJEKTER 

FELTARBEJDE: 

(2018-2006) 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2017-18 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

§3-besigtigelse og afgrænsning af udvalgte overdrev. Niras. 

 

Naturforvaltning i driften. Pilotprojekt for højnelse af biodiversitet, herunder 

forslag til differentieret naturpleje. I større område med både beskyttet natur 

og grønne arealer. Ballerup Kommune. 

 

Naturgenopretning på Store Vrøj. Poul Tholstrups Fond. 

 

Botanisk registrering af 8 udvalgte, privatejede 20-30-årige skove, fordelt over 

hele Danmark. For at belyse biodiversiteten i ung skov. Herunder dataanalyse 

og formidling af resultaterne. Landskabsværkstedet. 

 

§3-besigtigelse og kortlægning af habitatnatur, samt udarbejdelse af forslag til 

afværgeforanstaltninger af områderne. VVM. Energinet.dk 

 

Botanisk overvågning af erstatningsnatur. Vejdirektoratet. 
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2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2016 

 

 

 

2015, 2013 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2008 

 

 

 

 

2007 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3-besigtigelse i forbindelse med anlægsprojekter og dispensationer. Afrap-

portering på Danmarks Miljøportal. Høje.Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Bal-

lerup Kommuner 

 

Botanisk overvågning af Knudsskov i forbindelse med skovgræsning. Herun-

der forsøgsdesign. Vordingborg Kommune og Rosenfeldt Gods. 

 

Naturovervågning og registrering af invasive arter med hjælp fra droner. 

COWI og FSB. 

 

Luftfotoudpegning og efterfølgende besigtigelse af §3-beskyttede områder 

mellem Hovedgaard og Hasselager i forbindelse med en VVM. Elektronisk 

registrering i NaturAppl, udviklet af Danmarks Miljøportal. BaneDan-

mark/Atkins/Niras. 

 

Botanisk bistand i forbindelse med opgradering af HNV-værdier på udvalgte 

arealer. Naturstyrelsen Østsjælland. 

 

Botanisk registrering af ti naturområder med højt naturindhold, samt indrap-

portering af disse på Danmarks Miljøportal. Sorø Kommune. 

 

Monitering af digesvaler ved vejbyggeri i Næstved (2015), samt forslag til 

afværgeforanstaltninger af en eventuel etablering af nye kolonier (2016). Vej-

direktoratet  

 

Botanisk registrering af gravhøje, samt forslag til deres pleje. Roskilde Kom-

mune. 

 

Botanisk overvågning af de tørlagte bredder af Gyrstinge Sø, Ringsted Kom-

mune. 

 

Botanisk registrering af Store Vrøj. Indtastning på Danmarks Miljøportal. 

Poul Tholstrups Fond 

 

§3-registrering af større naturområder. Sorø Kommune. 

 

Botanisk overvågning af naturkvaliteten på Korevle, efter principperne til DE-

VANO-kortlægning. Odsherred Kommune. 

 

Botaniske undersøgelser på Nanortalik Halvøen, Grønland mhp. udsættelse af 

moskusokser. Kujalleq Kommune. 

 

NOVANA-overvågning af strandenge og overdrev i Himmerland og på Mors. 

Naturstyrelsen. 

 

§3-registrering og registrering af levesteder for Bilag IV-arter mm. i forbin-

delse med VVM af vandindvinding. Københavns Energi/COWI. 

 

Screening af samtlige fredede områder. Næstved Kommune. 

 

Naturregistrering og plejeplaner, Gevninge Kildeplads. Københavns Energi. 

 

Overvågning af bredvegetation ved Tissø. Kalundborg Kommune. 

 

NOVANA-overvågning og DEVANO-kortlægning af naturtyper. Bornholms 

Regionskommune. 
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UDVALGTE PROJEKTER: 

(2018-2010) 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

2017 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

 

2014 

 

 

 

2010-2014 

 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Screening af natur- og miljøforhold ved tilslutningsanlæg til motorvej ved 

Kolding. Vejdirektoratet. 

 

Fagindslag ved naturrådsmøder. Om Biodiversitetskortet, korridorer, områder 

med stort naturindhold og hvordan de bindes sammen. Faxe Kommune. 

 

Fagindslag om Naturkapitalindeks i forbindelse med møde i Grønt Råd. Bal-

lerup Kommune, 

 

Bistand i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Danmarkskort, herunder brug 

af Digitale Naturkort. Faxe og Hørsholm Kommuner. 

 

Datafiskning fra private artsdatabaser mhp. offentliggørelse på en ny dansk 

artsportal. Miljøstyrelsen/SVANA. 

 

Spiselige vilde planter. Indsamlingsture. Forsvaret/Madsnedkeren. 

 

Udarbejdelse af forslag til naturkorridorer i Næstved Kommune baseret på et 

større udvalg af offentlige tilgængelige GIS-lag. Næstved Kommune. 

 

Udarbejdelse af natur-GIS til den kommende kommuneplan. Herunder forslag 

til områder med stort naturindhold, samt hvorledes de kan forbindes. Introduk-

tion til Digitale Naturkort. Proces. Vordingborg Kommune. 

 

Projektleder på botanikdelen af VVM for Hasselager-Hovedgaard. BaneDan-

mark/Atkins/Niras. 

 

Planlægning og gennemførsel af studietur til tre Nordtyske naturparker. Del-

tagelse fra 8 naturparker, Nationalkomiteen, Friluftsrådet og Nordea-fonden. 

For mærkningsordningen ”Danske Naturparker”. Friluftsrådet. 

 

Brushup om national og international naturlovgivning. NST Østsjælland. 

 

Undervisning i brugen af Danmarks Miljøportal. Lolland og Slagelse Kom-

muner. 

 

Udarbejdelse af forslag til naturkorridorer i Vordingborg Kommune baseret 

på et større udvalg af offentlige tilgængelige GIS-lag. Vordingborg Kom-

mune. 

 

Interessentundersøgelse. Dansk-tysk samarbejde inden for naturbeskyttelse og 

bæredygtig turisme i Femern Bælt regionen. EU NOSTRA-projekt for Region 

Sjælland 

 

Udarbejdelse af kort til naturkvalitetsplanlægning eller - strategi. Præsentation 

af kommunens natur, baseret på oplysninger fremsøgt på Danmarks Miljøpor-

tal, DOF.dk, fugleognatur.dk samt svampeatlas.dk. Sorø Kommune (2012-

2014), Fredensborg Kommune (2012-2013), Ringsted Kommune (2010-

2011). 

 

Inddatering i og undervisning af brugen af Friluftsguiden.dk. Region Sjælland 

og Region Hovedstaden. 

 

Oversættelse af ”Guide to sustainable tourism in protected areas” til dansk 

“Bæredygtig turisme i naturparker”, 1. og 2. udgave. Parks and Benefits/Re-

gion Sjælland. 

 

Udarbejdelse af forslag til naturkorridorer. Nationalparkprojekt Skjoldunge-

landet. 
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2013 

 

 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2011-2012 

 

 

2010-2011 

 

 

 

Udarbejdelse af et fagligt oplæg til en samlet grøn struktur for Region Sjæl-

lands udstrækning. Herunder omtale af GIS, der tænkes inddraget i projektet 

samt omtale af et udvalg af ’nøglearter’. Region Sjælland og kommunerne i 

regionen. 

 

Foredrag vedr. hvordan data fisket fra svampeatlas.dk kan bruges i forvaltnin-

gen. Svampeatlas 

 

Indhentning af GIS-data og analyser af disse samt udarbejdelse af kort med 

spredningskorridorer til kommuneplan. Sorø og Slagelse Kommuner. 

 

Assistance i forbindelse med udarbejdelse af kortmateriale til den tysk – dan-

ske cykelrute Munkevejen. Region Sjælland. 

 

Rådgivning og bistand i forbindelse med Strategisk Miljøvurdering (SMV) af 

forslag til Råstofplan 2012. Region Sjælland. 

 

Analyse af naturparker og grønne korridorer som grundlag for naturturisme. 

Med udvikling af analyseværktøj der kan hjælpe til at overskue og forenkle 

store datamængder. Endvidere oversættelse og omtale af IUCN’s kategorier 

for beskyttede naturområder. Region Sjælland. 

 

 

ENDVIDERE 

 

Dansk Botanisk Forening 

 

 

EUROPARC 

 

 

Censor (2014- ) 

 

Turleder på De Vilde Blomsters Dag (2009- ). 

Aktiv i Naturråd for Vestegnen (01-06/2018). 

 

Deltagelse i en årlig 4-dages konference vedr. naturbeskyttede arealer i Eu-

ropa, herunder workshops, ture til relevante steder og netværk (2011- ). 

 

Ekstern censor ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet 

 

  

 



CV – Bo Normander

Jeg er en dedikeret og målretet person med særlig interesse for natur,
miljø og klima. Mine kvalifkaaoner er raseret på et højt akademisk
niveau komrineret med en stærk personlig moavaaon, poliask
engagement og iværksæteri.

Erhvervserfaring

2016 - 2018 Programleder, WWF Verdensnaturfonden
 Koordinator for WWF's arrejde med riodiversitet, truede arter og skov
 Dansk 'focal point' for WWF Internaaonal's arrejde med wildlife & ecosystems
 Projektleder for en række større projekter 
 Talsperson og hyppigt renytet ekspert i danske medier, herunder TV og radio
 Koordinator for WWF's Videnskarelige Udvalg (VU)

2015 - nu Safter og ejer, Forlaget atatur & Miljø
 Ansvarshavende for projekter og udgivelser om nordisk og arkask natur
 Forfater al fotorogen 'Greenlandic Seasons' om natur og klima i Grønland
 Seniorrådgiver på projekter om dansk og nordisk naturrevarelse

2010 - 2015 Direktør, Worldwatch Insatute Europe
 Medsafter og leder af Worldwatch Insatute’s europæiske kontor i Kørenhavn 
 Daglig leder for 5-6 ansate og 15-20 frivillige 
 Projektleder/ansvarlig for en række større projekter, herunder ‘Build a Living Economy’, 

‘Urran Biodiversity in Acaon’ og ‘‘ircular Economy in the Danish Market’ 
 Fagligt fokus på grøn økonomi, riodiversitet og gloral ræredygaghed
 Bestyrelsesmedlem Worldwatch Insatute (USA)

2010 - 2014 Formand for Det Økologiske Råd og projektleder
 Formand for restyrelsen, forretningsudvalget og talsperson for Rådet 
 Personaleansvar sammen med sekretariatslederen for 12-14 ansate
 Projektleder for 'Fremadens landrrug' (5 mio. kr.) og medudvikler af tarlet-raseret 

rollespil, der vandt guldmedaljen ved Europa-Kommissionens ‘‘AP ‘ommunicaaon 
Awards 2014’ i kategorien Innovaav Kommunikaaon

2004 - 2010 Seniorrådgiver og forsker, ph.d., Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Afdeling 
for Systemanalyse (i dag: Insatut for Miljøvidenskar)
 Projektleder og redaktør for Danmarks natur- og miljøalstandsrapporter
 Projektleder/deltager i nordiske og europæiske forskningsprojekter om riodiversitet, 

økosystemtjenester og integreret analyse, herunder atordBio2010, ALTER-atet og LIatABY
 Konsulent for det Europæiske Miljøagentur (EEA) vedr. europæisk miljøalstands-

rapportering (’State and Outlook’) og en werportal om luftforurening 
 Rådgiver for Miljøministeriet og atordisk Ministerråd vedr. naturreskytelse, terrestrisk 

riodiversitet, miljøindikatorer m.v. 
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2001 - 2005 Redaktør for adsskriftet Gloral Økologi, Det Økologiske Råd
 Ansvarlig for økonomi, redakaon, ansate og frivillige

1999 - 2003 Kampagneleder i atOAH – Friends of the Earth Denmark 
 Leder af naaonal kampagne om genteknologi, herunder gensplejsede fødevarer 
 Dansk koordinator for europæiske kampagner om genteknologi og ræredygagt landrrug

1994 - 1995 Studenterunderviser i riokemi og riologisk kemi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Uddannelse

2004 - 2005 Masterkursus i retorik og formidling, Aarhus Universitet

1997 - 2000 Ph.d. i mikroriel økologi, Danmarks Miljøundersøgelser og Kørenhavns Universitet (det 
adligere KVL). Ph.d.-ahandlingen omhandlede miljøstudier af anvendelsen af rakterier i 
land- og skovrrug som alternaav al kemiske pesacider 

1999 Ph.d.-projektarrejde i DatA-teknologier ved Arerdeen University, Skotland

1991 - 1996 ‘ivilingeniør og MSc i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Mit afgangsprojekt 
omhandlede spredning af DatA mellem rakterier i naturen og fk karakteren 11

1995 Kurser i rioteknologi og kemiteknik ved Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i 
Zürich, Schweiz

1990 - 1991 Et års studieophold på LaGrange ‘ollege, Georgia, USA (aldelt fuldt scholarship fra Georgia 
Rotary Student Program)

1988 - 1990 Matemaask student, Vordingrorg gymnasium

Andre kvalifikationer

2016 - 2017 Medlem af Skovrådet

2006 - 2013 Medlem af Kørenhavns Borgerrepræsentaaon 
 Valgt som medlem af Borgerrepræsentaaonen for Radikale Venstre fra 2010-2013 og 

som 1. suppleant fra 2006-2009
 Medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Borgerrepræsentaaonen og ordfører for teknik, 

miljø, klima og energi 

2010 - nu Bestyrelsesmedlem Det Økologiske Råd

2006 - 2009 Bestyrelsesmedlem Lynetefællesskaret (i dag: Biofos)

Sprog Engelsk - fydende i skrift og tale. Tysk, svensk og norsk - højt niveau. 

Ledelse Flere års erfaring med personaleledelse for ansate og frivillige
Mange års erfaring med projektledelse af forsknings- og formidlingsprojekter med rudgeter 
på op al 5 mio. kr. 
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Kommuni- Jævnlig optræden i danske medier, herunder tv og radio
kaaon Forfater al over 300 populærvidenskarelige arakler, kronikker og deraandlæg

Forfater al 30 videnskarelige arakler og rapporter
Erfaren redaktør, skrirent og foredragsholder på dansk og engelsk

Fundraising Mange års erfaring med at rejse revillinger fra ofentlige puljer og private fonde 

IT Ekspertniveau: Microsoft OOce og Adore (Photoshop, InDesign, Dreamweaver)
Højt niveau: Werdesign (‘MS, wordpress, html) og GIS-platorme (ArcGIS) 

 
Andet Freelance naturfotograf i mere end 10 år  

Ivrig moaonist: maratonlør, langrend og hiking

Personligt Født: 16. maj 1971
Samlever: Kia Skou Jensen
Børn: Johan (8 år) og Eskild (5 år) 
 

Udvalgte publikationer med relevans for naturbeskyttelse og biodiversitet

atormander, B., Frostholm, A.B., Schjelde, J., Ahrenst, A.F. (2016): Biodiversitetsrarometer - Vurdering af Danmarks 
indsats for riodiversitet 2016. 27 sider. WWF Verdensnaturfonden og Danmarks ataturfredningsforening.

atormander, B. (2016): Greenlandic Seasons – atatur og Klima i Diskorugten. Forlaget atatur & Miljø. Bogudgivelse, 192 
sider. 

Bulmer, E. atormander, B. et al. (2015): Urran Biodiversity in Acaon – The URBIA project and award. Worldwatch 
Insatute Europe, Report 4/2015, 22 sider. 

Jørgensen, L.B., atormander, B. et al. (2015): Scenarier for fremadens landrrug i Danmark. 160 sider. Det Økologiske 
Råd, Kørenhavns Universitet og Aarhus Universitet.

atormander, B. (2012): Biodiversity: ‘omraang the sixth mass exancaon. In: State of the World 2012: Moving Toward 
Sustainarle Prosperity, pp. 169-176. Worldwatch Insatute.

atormander, B., Levin, G., et al (2012): Indicator framework for measuring quanaty and quality of riodiversity - 
Exemplifed in the atordic countries. Ecological Indicators 13:104–116.

atormander, B. (2011): World's forests conanue to shrink. Vital Signs Research Paper. Worldwatch Insatute, USA.

atormander, B., Jensen, T.S., Henrichs, T., Sanderson, H., Pedersen, A.B. (2009): atatur og Miljø 2009 - Del A: Danmarks 
miljø under glorale udfordringer. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 94 sider. Og: atormander, B. et al 
(2009): atatur og Miljø 2009 - Del B: Fakta. 170 sider.
 
Mikkelsen, M., Jensen, T.S., atormander, B. et al. (2009): Signs of climate change in atordic nature. Temaatord Report 
551. atordic ‘ouncil of Ministers.

Levin, G., atormander, B. (2008): Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet. Danmarks Miljøunder-
søgelser, Aarhus Universitet. Videnskarelig rapport.

Fuld publikationlinte kao nen på www.oirmaoder.dk/publication.html 
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Referencer

”Bo Normander literally invented Worldwatch Instttte Etrope. Ttrning his passion for biodiversity and environmental 
work into a new organizaton and a job to go with it, he convinced those of ts directng Worldwatch in the United 
States to stpport his efort and to afliate with the new Danish NGO. [...] I recommend him highly for any positon 
reqtiring initatve, creatve energy, and clear thinking to exectte complex projects.”
   - Rorert Engelman, Senior Fellow, former President, Worldwatch Insatute, rengelman@worldwatch.org 

”Bo is a very dedicated person and very engaged in what he is doing. He can accomplish complex tasks and see them 
throtgh all the way. As a senior advisor at Aarhts University he had several assignments as project manager and was 
stccessftl in the implementaton of the tasks. He was never afraid of challenges.”
   - Hanne Bach, direktør, D‘E ved Aarhus Universitet, hra@dce.au.dk 

”Bo Normander qtickly proved to be a very capable person in coordinatng WWF's work and research on wildlife, 
endangered species and forest conservaton. He's also a talented commtnicator. He has been dealing directly with 
jotrnalists and he is experienced in commtnicaton also on TV and radio.” 
   - Gite Seererg, adl. generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden, gs@ardk.dk 

Samt:
   - ‘hrisaan Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, ege@ecocouncil.dk 
   - Henning Høgh Jensen, afdelingschef, Fødevareinsatutet, DTU, adl. forskningschef ved DMU, hehje@food.dtu.dk
   - Ayfer Baykal, gruppeformand SF, adl. Teknik- og Miljørorgmester i Kørenhavn, ayfer_raykal@rr.kk.dk  
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Henrik Ærenlund Pedersen | CV 

Løvkærparken 43, 4030 Tune | Tlf. 40 12 73 38 | h.pedersen@selectnature.dk 

Personlige data og links 
 

Adresse: Løvkærparken 43, 4030 Tune 
Tlf.-nr.: 40 12 73 38 
E-mail: h.pedersen@selectnature.dk 
Fødselsdato: 20. oktober 1966 
Familie: Gift med Charlotte Levin Pedersen 
 To fælles børn: Camilla (f. 1996), Simon (f. 1999) 
Links: LinkedIn Google Scholar 

 
Faglige kompetencer 
 

Administration, dataanalyse, feltarbejde, forhandlingsteknik, formidling, forskning, internationalt 
samarbejde, ledelse, naturforvaltning, naturfotografering, naturpleje, plantebestemmelse, redigering, 
rådgivning, samlingskuratering, undervisning, økonomistyring. 

 
Stillinger 
 

2017 –  Indehaver, Select Nature. 
2017 –  Ekstern lektor, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet. 
2017 –  Naturguide, GeoCenter Møns Klint. 
1998 – 2017 Lektor, Statens Naturhistoriske Museum (tidligere Botanisk Museum & Centralbibliotek), 

Københavns Universitet. 
1995 – 1998 Adjunkt, Botanisk Museum & Centralbibliotek, Københavns Universitet. 
1992 – 1995 Kandidatstipendiat, Afdeling for Systematisk Botanik, Biologisk Institut, Aarhus Universitet. 

 
Uddannelse 
 

1995 Ph.D. i naturvidenskab (systematisk botanik), Aarhus Universitet. 
1992 Cand. scient. i biologi, Aarhus Universitet. 

 
Internationalt samarbejde 
 

2017 –  Medlem af IUCN's 'Species Survival Commission'. 
2014 –  Landsrepræsentant (for Thailand) i IUCN's 'Orchid Specialist Group'. 
2005 –  Medlem af ledelsesgruppen for 'Flora Nordica'-projektet. 
1999 –  Medlem af redaktionskomiteen for 'Flora of Thailand'. 
2010 – 2011 Arbejdspakkeleder (WP2: 'Coordination and Integration of European Expert Networks') i EU-

projektet 'A Pan-European Species Directories Infrastructure'. 40 partnerorganisationer. 
2010 – 2011 Arbejdspakkeleder (WP2: 'Integrating and Reshaping the Expert and Expertise Basis') i EU-

projektet 'The European Distributed Institute of Taxonomy'. 28 partnerinstitutioner. 
1996 – 2011 Medlem af 'Committee for Mapping the Flora of Europe'. 
2001 – 2006 Regional rådgiver og repræsentant for Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet, 

som nationalt center i projektet 'Euro+Med PlantBase'. 
 

Dansk naturforvaltning 
 

Som indehaver af Select Nature har jeg siden 2017 løst forvaltningsrelaterede konsulentopgaver for bl.a. 
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen (sidstnævnte gennem underleverance til Amphi Consult). Desuden kan 
nævnes følgende poster og aktiviteter i forskelligt regi: 
 

https://dk.linkedin.com/in/henrik-ærenlund-pedersen-538686117
https://scholar.google.dk/citations?user=5mS3RVQAAAAJ&hl=da&oi=ao
https://scholar.google.dk/citations?user=5mS3RVQAAAAJ&hl=da&oi=ao


 

 

2017 –  Medlem af 'Høvblegebanden' – et uformelt organ bestående af lokalkendte naturforvaltere 
og specialister i relevante organismegrupper. Vi rådgiver Naturstyrelsen omkring naturpleje 
på kalkoverdrevet Høvblege og den langsigtede forvaltning af Høje Møns natur generelt. 

2001 –  Medlem af Naturstyrelsens rådgivende udvalg for bilag IV-arten Fruesko. Jeg bidrager med 
evidensbaserede idéer til, hvordan leve- og reproduktionsvilkårene for de to danske 
populationer kan forbedres. Jeg har bl.a. været involveret i populationsgenetiske 
undersøgelser samt planlægning og evaluering af naturpleje og naturnær skovdrift. 

1995 – 2016 Myndighedsbetjening som led i min funktion som herbariekurator (jf. 'Administration'). Jeg 
nåede at servicere bl.a. Naturklagenævnet, Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt. Opgaverne 
omfattede f.eks. vurdering af effekten af naturpleje på arealer med truede planter, 
vurdering af planlagte anlægsarbejders virkning på bestemte plantearter og bidrag til 
revisionen af den danske rødliste og Bern-Konventionens liste I. 

2008 – 2010 Medlem af Københavns Universitets tilsynsførende udvalg for Allindelille Fredskov. Sammen 
med det andet medlem var jeg ansvarlig for løbende planlægning og evaluering af 
naturplejen. Forud for min indtræden fik jeg til opgave at udarbejde et notat som basis for 
universitetets forslag til idéfasen af Natura2000. Skovens daværende administrator fik 
desværre ikke indsendt det officielle idéindlæg rettidigt, men mit 19 sider lange notat med 
forslag til en ambitiøs retableringsplan for skovens lysåbne habitater blev alligevel en 
væsentlig del af grundlaget for områdets Natura2000-plan. 

1996 – 2006 Medlem af styregruppen for DMU-projektet 'Overvågning af Danske Orkidéer'. 
 

Forfatter/medforfatter til en række publikationer af relevans for dansk naturforvaltning, eksempelvis: 
 

 Pedersen, H. Æ. & Faurholdt, N. 2014. Foldfrø (Laserpitium latifolium) i Danmark: forekomst, trusler og 
muligheder for bevaring. Urt 38: 102-112. 

 Pedersen, H. Æ. 2000. Botanisk Museums samlinger og potentiale for dansk naturovervågning. Urt 24: 80-
82. 

 Pedersen, H. Æ. & Hansen, A. M. 1998. Århusskovenes flora. En undersøgelse af karplantefloraens 
diversitet, autenticitet og beskyttelsesbehov. Gejrfuglen 34(1): 2-79. 

 Pedersen, H. Æ. & Vire, A.-M. 1993. Regionalt truede planter – med Bredbægret og Baltisk Ensian som 
eksempler. Urt 17: 40-49. 

 
Tillidshverv 
 

2013 – 2015 Institutrådsmedlem, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. 
2010 – 2012 Dansk Botanisk Forenings repræsentant i WWF Verdensnaturfondens præsidium. 
2010 – 2012 Formand for Dansk Botanisk Forening. 
2009 – 2010 Næstformand for Dansk Botanisk Forening. 
2005 – 2006 Bestyrelsesmedlem, Botanisk Have & Museum, Statens Naturhistoriske Museum. 
2002 – 2004 Viceinstitutleder, Botanisk Museum & Centralbibliotek, Københavns Universitet. 
1999 – 2001 Næstformand for samarbejdsudvalget ved Botanisk Museum & Centralbibliotek. 
1987 – 1995 Bestyrelsesmedlem, Østjysk Biologisk Forening. 
 

Administration 
 

2008 – 2016 Medlem af formidlingsudvalget (2003-2016), samlingsudvalget (2010-2013) og 
undervisningsudvalget (2008-2009) ved Statens Naturhistoriske Museum. Som medlem 
deltog jeg i arbejdet med administrativ optimering af viden, ressourcer og strategier. 

1995 – 2016 Kurator for Dansk Herbarium ved Statens Naturhistoriske Museum (tidligere Botanisk 
Museum). Opgaverne omfattede bl.a. besvarelse af henvendelser fra borgere (f.eks. i 



 

 

relation til plantebestemmelse og Naturlokalitetsregisteret), databaseudvikling, myndigheds-
betjening og daglig ledelse af samlingsmedarbejdere og frivillige. 

2002 – 2007 Medlem af Ph.D.-udvalget for biologi (tidligere botanik) ved Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet. Som medlem af udvalget deltog jeg bl.a. i sagsbehandling, 
budgetstyring og kontakt til fakultetets Ph.D.-studienævn. 

1999 – 2007 Medlem af støttekomiteen for GeoCenter Møns Klint. Komiteen, som sikrede finansiering 
og lokal opbakning til centerets etablering, bestod af 7 politikere samt repræsentanter for 
erhvervsliv (5 personer), fagkundskab (3) og kultur & medier (1). 

 

Undervisning 
 

2017 –  Kursusunderviser og projektvejleder ved Roskilde Universitet. Har hidtil været kursus-
ansvarlig for 'Functional Biology – Botany' og ydet projektvejledning på 2. semester. 

1997 –  Faglig vejleder for tre bachelor-, tre speciale- og fem Ph.D.-studerende. 
1997 – 2015 Kursusunderviser ved Københavns Universitet. Spredt gennem perioden underviste jeg på 

'Floristik og Plantebestemmelse' (I og II), 'Terrestrisk Botanisk Sommerkursus', 'Plant-Animal 
Interactions' – og (som gæstelærer) 'International Nature Conservation'. 

1990 – 1994 Kursusunderviser ved Aarhus Universitet. Jeg underviste på følgende kurser spredt gennem 
perioden: 'Plantegeografi og Økologisk Botanik', 'Biologi 1', 'Plantebestemmelse', 
'Videregående Botanisk Taxonomi' samt 'Tropisk Biologi og Økologi'. 

 

Formidling 
 

2014 – 2015 Botanisk/mykologisk redaktør af bladet 'Naturhistorier'. 
1996 – 2007 Udstillingskurator for tre særudstillinger på Botanisk Museum, med ansvar for at koordinere 

arbejdet og holde kontakten med samarbejdspartnere. 
1995 – 1999 Ansvarshavende redaktør af tidsskriftet 'Flora og Fauna'. 
 

Bidrager til naturvejledning og skoletjeneste ved GeoCenter Møns Klint. Har to gange medvirket i 
radioprogrammet 'Natursyn' (DR P1) og lejlighedsvis givet nyhedsrelaterede interviews til aviser, radio og 
TV. Har holdt talrige populærvidenskabelige foredrag i grønne foreninger og fungerer lejlighedsvist som 
ekskursions- og rejseleder for Dansk Botanisk Forening (tidligere også ekskursionsleder for Dansk 
Ornitologisk Forening, Natur og Ungdom samt Østjysk Biologisk Forening). 
 

Har bidraget som aktiv formidler ved talrige arrangementer på Statens Naturhistoriske Museum – f.eks. ved 
Botanisk Haves Dag og museets Videnskabsgalla. Var tidligere guide ved rundvisninger i Botanisk Have. 
 

Forfatter/medforfatter til mange populærvidenskabelige publikationer (se link til samlet oversigt over mine 
flere end 150 populære og videnskabelige publikationer på første side). 
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Curriculum vitae, Parks’nTrails                                                                                                                                                     

Biolog og naturvejleder, cand. scient. Jan Woollhead,                      

Lundsgårdsvej 7, 4180 Sorø, tlf. 25 70 31 21,  

 

 

 

 

Arbejdserfaring: 

 

2018 Vurdering af ny verdensarvskandidater på vegne af IUCN-Nationalkomiteen for Slots- 

og Kulturstyrelsen med henblik på udvidelse af tentativlisten.  

 

2017 -  Board Member af IUCNs EU Policy Advisory Group, der rådgiver IUCNs 

Bruxelleskontor 

 

2016-17 Rådgivning af Københavns Kommune og Øresundsvandsamarbejdet om  

 

2016 - Medlem af World Commission on Protected Areas og som følge heraf medlem af 

IUCN Nationalkomiteen. 

 

 Vurdering af nomineringer til verdensarv for IUCNs World Heritage Programme. 

 

2015 - Biolog og naturvejleder i Parks’nTrails Aps med fokus på rådgivning og digitale 

løsninger til formidling af natur, kultur og friluftsliv. Løsningerne kan være til 

formidling af naturparker og nationalparker, stisystemer, seværdigheder m.v.  

 

2007- 2015 Udviklingskonsulent og biolog i Region Sjælland med ansvar for natur, kultur og 

friluftsliv. Rådgivning i forhold til råstofplanlægning og naturbeskyttelse samt høring 

af vand- og naturplaner med kommentering ved regionen. 

 

Biolog med stor viden om naturfredning, herunder beskyttede naturområder samt erfaring 

som projektleder. Indgående kendskab til IUCNs arbejde med beskyttet natur opbygget 

gennem 25 år. Er udnævnt til IUCNs World Commission on Protected Areas og IUCNs EU 

Policy Advisory Group. Indgår for IUCN som rådgiver om verdensarv, bl.a. for Slots- og 

Kulturstyrelsen. Har supplerende uddannelse i naturvejledning, landskabs- og fredningslære 

(KVL) og miljøret (Jurastudiet på KU). Særlig stor viden om fugle, botanik og økosystemer. 

 Plan-og udviklingskonsulent i Region Sjælland med ansvar for natur og friluftsliv 

Projektleder for en række projekter om natur og friluftsliv. 

 Naturformidler i Storstrøms Amt med ansvar for formidling af fredet natur og 

naturovervågning. Oprindeligt sagsbehandler efter naturbeskyttelsesloven. 

 Sagsbehandler efter naturbeskyttelsesloven og planloven, herunder 

sekretariatsbetjening af fredningsnævn for Hovedstadsrådets Plan- og 

Miljøforvaltning. Naturovervågning i fredede områder. 
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 Koordination af netværk med kommunerne om respektive naturparker og friluftsliv 

med henblik på fælles vidensudvikling, koordination og projektskabelse. 

 

2012-2015   Projektleder på Outdoor Gateway (Interreg IVa, Skagerrak – Kattegat) om udvikling af 

mærkningsordning for virksomheder, der arbejder med friluftsliv og naturturisme. 

 

2008-2012 Projektleder på Coast Alive (Interreg IVa, Nordsøen) om formidling af natur og 

kulturhistorie rundt om Nordsøen.  

 

2007-2013 Projektleder på Parks & Benefits (Interreg IVb Østersøen) om udvikling af natur- og 

nationalparker rundt om Nordsøen, herunder gennemførelse af regional analyse af 

potentielle naturparker med udredning om IUCN kategorier af beskyttede 

naturområder. 

 

2007-2013 Projektleder på Rekreative Ruter (Interreg IVa, Skagerrak-Kattegat) om udvikling af 

friluftsliv, herunder udvikling af Friluftsguiden.dk som digital platform for formidling af 

kommunernes natur- og friluftsliv. 

 

2007-2012 Projektleder på Munkevejen med forlængelse af cykelrute i Tyskland til Danmark, 

herunder formidling af kulturhistorie og natur langs cykelruten. 

 

2004-2007 Projektleder på Nortrail (Interreg IVb Nordsøen) om udvikling af naturturisme og 

vandring rundt om Nordsøen, herunder etablering af Sjællandsleden 

 

1996–2006  Naturformidler i Storstrøms Amt med ansvar for formidling af fredninger, 

projektstyring og planlægning. Desuden flere opgaver med naturovervågning, 

naturforvaltning, projektleder for udvikling af Sjællandsleden, udvikling af regionale 

naturparker, netværkssamarbejde med NGO’er, kommuner, lodsejere m.fl. 

 

1994-1996 Sagsbehandler i Storstrøms Amt inden for naturbeskyttelsesloven og planloven. 

Regionplanlægning inden for friluftsliv. 

 

1992–1994  Undervisningsassistent/lærer på den Naturvidenskabelige Basisuddannelse på RUC 

(projektvejledning i økologi). 

 

1990–1994  Sekretær for SIMU – Samarbejdet for Internationalt Miljø og Udvikling: et netværk af 

ca. 40 miljø- og udviklingsorganisationer. 

 

1990–1991  Miljøkonsulent hos Mellemfolkeligt Samvirke. 

 

1990            Journalist ved Orienteringsredaktionen i Danmarks Radio (opgave i Østtyskland). 

 Koordinator for Jordens Dag i Danmark. 

 

1989 Rådgiver til Mellemfolkeligt Samvirke om styrkelse af miljøindsats i frivillig-

programmet i Tanzania, herunder undervisning på MS’ træningscenter i Arusha. 
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1987-1989 Biolog ved Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning med sagsbehandling efter 

naturbeskyttelsesloven og planloven, sekretariatsbetjening af fredningsnævn, 

fugleovervågning m.v.  

 

1985-1986 Konsulent for Dansk Ornitologisk Forening på udredningsopgave om 

fugleovervågning i Danmark (bestilt af Miljøministeriet). 

 

1983-1987 Konsulent for Zoologisk Museum og Ornis Consult på naturovervågningsopgaver fra 

Hovedstadsrådet og Miljøministeriet. 

 

1972-1982 Maskinarbejder, salgsassistent og plejemedhjælper i diverse fritids- og feriejobs. 

 

Uddannelse 

 

Kandidat: Biolog, cand. scient., Københavns Universitet, dimitteret d. 21. februar, 1986 med 

ekstra fag i miljøret (jurastudiet), landskabs- og fredningslære (KVL) og datalogi (KVL). 

Anden del på biologistudiet omfattede alle studiets fag og kurser i økologi og natur- 

og miljøforvaltning samt plantebestemmelse. 

 Speciale i vandfugles rolle i søers økosystemer (skrevet på engelsk) med en 

systemøkologisk og multidisciplinær indgangsvinkel (limnologi, ornitologi, 

forureningsøkologi, energitik). 

 

Ekstra: Naturvejleder, Skovskolens efteruddannelse, afsluttet 1999. 

  

Specialer: Økologi, klima, natur, friluftsliv, turisme, fugle, botanik, netværk, projektledelse, 

bæredygtig udvikling 

 

 

 

 

 

Organisationserfaring: 

 

2015- Medlem af World Commission on Protected Areas (IUCN) og som følge heraf 

deltagelse i IUCN Nationalkomiteen i Danmark 

 

2013-2016 Formand for Dialogforum i Radikale Venstre, deltagelse i hovedbestyrelsesmøder, 

kontakt til ministre og medlemmer af Folketinget, politik udvikling inden for natur, 

bæredygtig udvikling og planlægning. 

 

2010-2014 Medlem af arbejdsgruppe i EUROPARC om sundhed og natur. 

 

2005- Bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening, Sorø. Herunder guidning af 

ture og afholdelse af arrangementer. 
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2005-2012 Formand, Sorø Familienaturklub. Inklusiv afholdelse af arrangementer for børn. 

 

2000-2005  Medlem af Danmarks Naturfredningsforening, Sydfalster 

 

1996-2000 Medlem, Naturvejlederforeningens Internationale Udvalg (i periode formand). 

 

1995-1996 Medlem, bestyrelsen i ALMA – Foreningen for Amternes Landsskabsmedarbejdere. 

 

1993-1994 Medlem, bestyrelsen i Foreningen af Yngre Biologer. 

 

1992-1995 Formand, Foreningen for International Bæredygtig Udvikling (FIBU). 

 

1988-1994 Medlem, Mellemfolkeligt Samvirkes Repræsentantskab. 

 

1987-1989 Næstformand, Regnskovsgruppen Nepenthes. 

 

1984-1987 Sekretær, Dansk Ornitologisk Forenings Fredningsudvalg og Videnskabelige Udvalg. 

 

1981-1984 Medlem, bestyrelsen i Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdeling i Vestsjælland. 

 

1976-1978 Kontaktperson, NOAH-Slagelse. 

 

 

Anden erfaring: 

 

2016 Deltagelse i internationalt ugekursus om verdensarv, både kultur og natur, og 

menneskerettigheder. ICOMOS Norway, Norges Klima- og Miljøministerium og Oslo 

Universitet. 

 

 Deltagelse i IUCN World Conservation Congress på Hawaii med særlig fokus på 

verdensarv og beskyttede områder, bl.a. møde i World Commission on Protected 

Areas. 

 

2015 Deltagelse i et kursus på en uge i Verdensarvskonventionen med henblik på vurdering 

af verdensarv – både natur og kultur. Afholdt i Schweiz ved IUCN, ICOMOS og 

ICROOM, der alle er rådgivende i forhold til UNESCO om verdensarv. 

 

Deltagelse i IUCN Regional Conservation Forum for Europa, Nord- og Centralasien i 

Helsinki.  

Deltagelse i IUCN World Protected Areas konference for Europa kaldet Little Sydney, 

da det var en opfølgning på den globale konference i Sydney om beskyttede 

naturområder. 
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2014-2015 Medlem af rådgivningsgruppe til projektet Fremtidens Landskaber under Institut for 

Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet 

 

2008 Deltager i World Conservation Congress, IUCN, Barcelona, herunder ved forelæggelse 

af manualen for IUCNs management kategorier, der bruges som grundlag for 

vurdering af beskyttede områder i hele verden. 

 

2008 Koordinator af EUROPARC Seminar om naturområder og sundhed afholdt i Naturpark 

Maribosøerne. 

 

2005 Koordinator af EUROPARC kursus om bæredygtig turisme i naturparker. 

 

2004- Deltagelse i årskonferencer i EUROPARC og i EUROPARCs Nordisk-Baltiske Sektion 

 

2002-2004 Medlem af Grøn Gruppe i Danmarks Turistråd. 

 

2002-2004 Deltagelse i Dansk Pattedyratlas. 

 

1996-2002 Deltagelse i Atlas Flora Danica-projektet. 

 

1996 Deltagelse i World Conservation Forum, Montreal. 

 

1994 Deltagelse i Global Forum, Manchester (opfølgning på Rio-konferencen) og den 

europæiske konference om bæredygtige byer, Ålborg. 

 

1993-1996 Deltagelse i Dansk Fugleatlas. 

 

1989-1991 Medlem af international komite til afholdelse af forskersymposium i Canada om 

vandfugles rolle i søers økologi.  

 

1981-1984 Ringmærker for Zoologisk Museum og medleder af Stigsnæs Fuglestation. 

 

 

Personlige data 

 

Fødselsår: 1958 

 

Sprog: Flydende til skriftlig og mundtlig engelsk; kendskab til spansk, tysk og fransk. 

 

Kørekort: Haves til almindelig personbil. 

 

Familie: Dansk-engelske forældre, bor alene. Har to sønner: Nicholas (1995) og Jonathan 

(1999), der begge bor i København.  

 

Helbred:  Godt. Kun en sygedag på 10 år. Ingen kroniske sygdomme. 
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Rejser: Afrika: Kenya, Malawi og Tanzania; Amerika: Canada, USA og Ecuador; Europa: Alle 

dele; Østen: Japan, Nepal og Sri Lanka.  

 I 1989 fire måneders miljøstudierejse til Østafrika  

 

Opvækst: På hønseri og rugeri etableret på et husmandsbrug i landsbyen Lårup nær Dianalund, 

mellem Holbæk og Sorø. Tæt adgang til skov, mark, sø og mose (Store Åmosen), hvor 

jeg begyndte at dyrke min store naturinteresse. 
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Maria-Louise Lindgaard Galamba 
Gamle Landevej 32 
2620 Albertslund 
tlf.: 21 13 43 03 
maria-louise@galamba.dk 

 
 
 

 

 
RELEVANT ERHVERVSERFARING 

 
2005 - 2018 Censor ved RUC, Institut for Mennesker og Teknologi samt Institut for Samfund og Er-

hverv. 
 
2013 – sept. 2017  

Friluftsrådet, Projektleder Danske Naturparker 
 Projektudvikling, markedsføring, drift, sagsbehandling og kvalitetssikring.  
 Udvikling og forankring af rammer, kriterier og procedurer. 
 Vurdering af ansøgninger, naturparkplaner og kriterieopfyldelse.  

Forhandlinger om benyttelse kontra beskyttelse. 
 Rådgivning og vejledning af kommuner, naturparker og interessegrupper. 

Resultat: 10 naturparker og 20 kommuner som betalende medlemmer i 2016.  

 

Erfaren projektleder, koordinator og miljøplanlægger, der har skabt resultater i organisationer og kom-

muner.  

Mine kompetencer omfatter offentlig forvaltning og administration af natur, miljø, friluftsliv og arealer - i 

dybden og bredden. Jeg har arbejdet med fysisk planlægning, projektledelse og bæredygtige lokale udvik-

lingsstrategier, naturressourcer, benyttelse kontra beskyttelse og arealplanlægning.  

Joberfaring: 

 7 års erfaring med projektledelse, af bl.a. Danske Naturparker. Herunder sagsbehandling og kvali-

tetssikring af Naturparkplaner, naturparkansøgninger og kriterier for optagelse i Danske Natur-

parker. Desuden interessevaretagelse og forhandlinger om forholdet mellem benyttelse og be-

skyttelse. Forankring til Europarc og Nordiske Parker, samt deltagelse i projekt vedr. Dynamiske 

parker i Norden og den Europæiske Landskabskonvention, finansieret af Nordisk Ministerråd. 

 10 års erfaring fra kommunal teknik- og miljø- og naturforvaltning. Herunder erfaring med drift og 

forvaltning af natur og vand, miljøregulering, arealplanlægning, landzonesager, byggesagsbehand-

ling, naturbeskyttelse og fredningsbestemmelser. Erfaring med forvaltning af servitutter, deklara-

tioner og fredningsbestemmelser, som rammer for byggeri og planlægning samt benyttelse og be-

skyttelse.  

 3 års forskningserfaring og Ph.d. afhandlingen "Netværk, samarbejde, innovation..?". Har særligt 

styrket mine metodiske, empiriske og analytiske kompetencer, samt givet stor rutine i strukture-

ret dataindsamling, databehandling, evaluering, analyse og formidling. 

mailto:maria-louise@galamba.dk
https://ruc.dk/institut-mennesker-og-teknologi
https://ruc.dk/institut-samfundsvidenskab-og-erhverv
https://ruc.dk/institut-samfundsvidenskab-og-erhverv
http://www.friluftsraadet.dk/
http://www.friluftsraadet.dk/naturparker
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Projektledelse på 9 udviklingsprojekter i naturparker fra 2014-2017, finansieret med 7 mil-
lioner kroner bl.a. fra Nordea-fonden. Skribent og tovholder på Vejledning om Danske Na-
turparker, samt Designmanual og hjemmeside www.danskenaturparker.dk. 

 
2012 – 2013 Københavns Kommune, Projektkonsulent 

Konsulent på LIFE+ projektet "Plastic ZERO". Vidensdeling, netværk og rådgivning om pro-
duktudvikling og affaldshåndtering. Opsøgende rådgivning, tilsyn og mobilisering af virk-
somheder fra service- og kontorbranchen med +50 ansatte, om affaldssortering og gen-
brugsfraktioner. 

 
2009 - 2012 Roskilde Universitet 

Ph.d.-afhandling ved Institut for Samfund og Globalisering, delfinansieret af NaturEr-
hvervstyrelsen. 
Forskningsprojekt med fokus på samarbejdsdrevet innovation, partnerskaber og lokal net-
værksstyring - på tværs af den offentlige, den frivillige og den private sektor. Evaluering af 
styringsstrategien LEADER og de Lokale Aktionsgrupper, som lokale styringsnetværk med 
potentialer for udvikling af samskabelse og samarbejdsdrevet innovation i landdistrikter. 
Afhandlingen: ”Netværk, samarbejde, innovation...?  bestod med ros, ved et offentligt for-
svar. 
 

2007 - 2009 Agenda Center Albertslund 
Miljøkonsulent og projektleder.  
Ansvar for lokale miljøprojekter og borgermøder om affald, energi, vand, natur og klima, 
samt projektledelse af Grøn Butik-ordningen. Miljø- og energikonsulent for 25 Grønne Bu-
tikker. Miljøgennemsyn af virksomheder, boliger og beboerhuse. Afvikling af borgermøder 
om bæredygtige teknologier og løsninger vedr. opvarmning, belysning, affaldssortering, 
brændeovnsfyring, m.m. Samarbejde med lokalavis og centerforening om events og artik-
ler. Rapport om potentialet for Minivindmøller i Albertslund. 

 
2007  Kommunernes Landsforening  

Konsulent i Kontoret for Teknik og Miljø.  
Ansvarlig for interessevaretagelse i forbindelse med forhandlingerne mellem KL og Kort- & 
Matrikelstyrelsen om en forretningsmodel for etableringen af FOT-Danmark / GeoDanmark. 
Resultat: Endelig vedtagelse af en FOT-samarbejdsmodel mellem KL og Kort- og Matrikel-
styrelsen.  
 

2006 - 2007 Dragsholm Kommune 
Afdelingsleder for Natur & Vand.  
Personaleledelse og faglig ledelse af den nye afdeling Natur & Vand, med de nye forvalt-
ningsopgaver fra Vestsjællands Amt.  
Ansvar for områderne overfladevand, vandindvinding, naturforvaltning, 3 havne, sekretari-
atsbetjening af Grønt Råd, udvalgssekretær og fremlæggelse af sager for Teknik og Miljøud-
valget.  

 
2003 - 2007 Dragsholm Kommune  

Afdelingsleder i Bygge- og Miljøafdelingen.  
Personaleledelse og faglig ledelse af kommunens byggesagsbehandling, miljøsagsbehand-
ling, renovationsordning, genbrugsstation, kraftvarmeværk og ejendomsbeskatning. I alt 26 
medarbejdere, heraf 12 3F’er på kommunal genbrugsstation og renovationsordning. Kom-

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/en-rig-natur/danske-naturparker/om-danske-naturparker-1/udviklingsprojekter-i-danske-naturparker-resultaterne.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/media/1575011/vejledning-til-naturparker_web.pdf
http://www.friluftsraadet.dk/media/1575011/vejledning-til-naturparker_web.pdf
http://www.friluftsraadet.dk/media/832242/dnmanual_300414_d14-39571_1.0.pdf
http://www.danskenaturparker.dk/
http://www.plastic-zero.com/
https://ruc.dk/
https://www.linkedin.com/in/galamba/detail/treasury/position:90923568/?entityUrn=urn%3Ali%3Afs_treasuryMedia%3A(ACoAAAJOb34B01hLIKARAkrtQTfksSVX8Z594Ek%2C50001726)
http://www.agendacenter.dk/
http://docplayer.dk/42983055-Minivindmoeller-i-albertslund.html
http://www.kl.dk/Om-KL/
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/FOTdanmark-bliver-til-GeoDanmark-id168272/
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munikation vedr. sagsfremstilling og beslutninger, mellem Teknik og Miljøudvalg og fag-
medarbejdere. 

 
1998 - 2003 Dragsholm Kommune 

Planlægnings- og udviklingsmedarbejder.  
Kommuneplanlægning, lokalplanlægning, fredningssager, vandforsyningsplanlægning, land-
zonetilladelser, dispensationssager, m.m. Ansvar for selvstændig udarbejdelse af møde-
grundlag vedr. plansager til Økonomiudvalg og Miljøudvalget. Udvikling, vedligeholdelse og 
ajourføring af digitale rammekort og digitale kommuneplaner som superbruger i GIS / Ma-
pInfo. 

 

UDDANNELSE 

2012 Ph.d. i Offentlig Forvaltning, med fokus på samarbejdsdrevet innovation, partnerskaber og 
lokal netværksstyring på tværs af den offentlige sektor, frivillige og private sektor - som 
drivkraft for landdistriktsudvikling. 

2005 Tre moduler af Diplomuddannelse i Ledelse ved Forvaltningshøjskolen. (Personlig ledelse, 
Ledelse og medarbejdere samt Ledelse og organisation).  

1997 Kandidatuddannelse som Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægger fra RUC. 

1992 Naturvidenskabelig basisuddannelse fra RUC. 

1989 Hf-eksamen fra Københavns Amtskommunes forberedelseskursus, Albertslund/Høje Taa-
strup. 

   

IT-KOMPETENCER 

 Design og vedligeholdelse af hjemmesider m. Umbraco 

Rutineret i Word, PowerPoint og Excel  

Rutineret i brug af SurveyXact (digitale spørgeskemaer)  

Rutineret i RefWorks (referencehåndtering)  

Rutineret i NVivo (kvalitativ analyse) 

 Superbruger i GIS-programmet MapInfo. 

 Rutineret i ældre versioner af PageMaker og InDesign 

  

OFFENTLIG PROFIL: https://www.linkedin.com/in/galamba/ 

https://www.linkedin.com/in/galamba/
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