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Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erhvervserfaring 

Maj 2019                 Naturvejleder 

              Undervise folkeskoleelever i sankning, biodiversitet, bæredygtig fødevareproduktion og forbrug. 
  
Okt.-Dec.2018          Gast, S/Y Christianshavn 

      Orlov. Udleve drømmen som gast på en langturssejler fra Salomonøerne til Papua Ny Guinea. 

Feb.2017-Sep.2018    Fuldmægtig, Team Politik & Design, Fiskeristyrelsen, Udenrigsministeriet 

Dialog med politikere, erhverv og forskere via projektledelse, minister- og 

departementsbetjening, koordinering af overvågningsudvalgsmøder og deltagelse på en af 

verdens mest indflydelsesrige messer for fiskerierhvervet, udarbejdelse af fagnyheder og 

hjemmesideredigering. Endvidere ansvarlig for design og effektevaluering af fire tilskudsordninger 

under den Europæiske Hav- og Fiskerifond med en samlet årlig gennemsnitlig økonomisk ramme 

på over 100 mio. kr. til vandløbsrestaurering og forbedringer af havmiljø. Samarbejde med 

Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.  
 

Aug.2016-Jan.2017     Adjunkt, Roskilde Katedralskole 
      Undervise syv klasser i hhv. geografi B- og C-niveau samt naturvidenskabeligt grundforløb. 

Sep.2015-Jan.2016     Landbrugspolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening  

Aug.2014-Jan.2015    Projektledelse, analyse og forfatter på tre publikationer om status på landbrug, natur og  

vand. Workshop koordinator og deltager i tværvirksomhedsarbejdsgrupper med arbejdsfokus på   

arealanvendelse, biomasse, GMO, værdikæder, sojaproduktion og kødforbrug. 
 

Jan. 2014       Konsulentjob ved Nina Astrid Fenger Consulting 

Præsentation om produktionen og udfordringerne ved indkøb af certificeret palmeolie til  

indkøbere og produktspecialister hos Coop Trading A/S i Taastrup.   

Forskningsstillinger   

Mar. 2015        International Rice Research Institute (IRRI), Filippinerne 

      GIS-analyse om arealanvendelse, areal- og klimaændringer for risbønder i Myanmar. 

Feb. 2015       World Agroforestry Centre (ICRAF), Filippinerne      

      Analyse og formidling om inkorporering af træer i landbrugssystemer og fattigdomsnedbringelse.        
Apr.- Jun.2014           Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

      Projekter om kontraktdyrkning og værdikædeanalyse i Ghana og Tanzania. 

Mar.-Apr.2014           Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU                                     

Studiejob  
Nov.2009-Jun.2013    Underviser og gruppeformand hos Cirkus Naturligvis, SCIENCE, KU 

                                Teamlederfuktion, undervise folkeskoleelever i geografi og øge fascination af naturvidenskab. 

Apr.-Aug. 2012          Laboratorieassistent hos Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU                 

Feb.-Maj 2011            Praktikant i Naturfaglig Afdeling, WWF Verdensnaturfonden 

      Rapporter om virksomheders palmeolie- og sojabønneværdikæder og certificeringsordninger. 

Dec.2010-Jan.2011     Student hos Socialforvaltningens Miljø & Klima Team, Københavns Kommune 

2009-2010        Analyseassistent hos Cowi 

2006-2007        Landbrugsassistent via AgriVenture (IAEA), New Zealand     

Jeg brænder for at bringe samfund, natur og miljø i en mere bæredygtig udvikling. 

Geografi og agronomi med fokus på bæredygtige landbrugssystemer er min 

fagbaggrund. Min erhvervserfaring stammer fra Fiskeristyrelsens EU-tilskudsteam, 

NGO’er, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med fokus på arealanvendelse, jord-

til-bord-processer, værdikæder, klimapolitik, bæredygtighedsstrategier, environmental 

impact assessment, projektledelse, dataindsamling, analyse, formidling og politiske 

processer. Jeg har flair for både skriftlig og mundlig kommunikation, er en naturlig 

networker og sikrer stærk, tværgående opgaveløsning med solide analyser, rapporter 

og beslutningsoplæg. Min projektledelsesstil har fokus på helhed, fællesskabelse, 

ansvarlighed og resultat. Jeg er et socialt menneske med smil på læben, som er 

innovativ og god til at skabe relationer og samarbejde på tværs af fagligheder.  
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Referencepersoner (kontaktinformation kan oplyses efter forespørgsel)  

Susanne Kamstrup-Braad fra Fiskeristyrelsen  

Andreas de Neergaard fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU (nu SAMF, KU) 

Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uddannelse 

2011-2013          M.Sc. Agriculture –Systems & Sustainability, Københavns Universitet 

Specialeprojekt “The Rainforest Alliance certification has a positive impact on the natural and 

financial capitals of Ghanaian cocoa farmers” (karakter 12). 

* Specialeprojektet opnåede en top 6 placering ved konferencen “Development Paradoxes – the   

difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction” afholdt af  

FAU (The Association of Development Researchers in Denmark) & DDRN (Danish Development   
Research Network) i 2014.  

Efterår 2012        Udvekslingsstuderende, University of California Davis, USA 

2008-2011           B.Sc. Geografi & Geoinformatik, Københavns Universitet 

Bachelorprojekt “Sojabønners globale handelsstrømme og drivkræfter bag arealændringer - Lokale   

miljømæssige konsekvenser i Brasilien” (karakter 12).  

2007-2008           1. år på B.Sc. Geologi & Geoscience, Københavns Universitet 

2003-2006           Almen gymnasial uddannelse, Sorø Akademis Skole 

 Matematik og fysik på A-niveau, kemi og geografi på B-niveau 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Frivillig        

2019   Grøntsagsdyrkning hos Godis Grønt, Lejre 

2016   Diverse NGO- og politisk arbejde 

2013-2014  Bestyrelsesmedlem i USG Futsal, København  

2007–2013  Diverse udvalgsarbejde på Rigshospitalets Kollegium, København 

Kampagnearbejde i Spare- og Miljøudvalget for at opmuntre 420 kollegianere til at nedbringe deres  

energi- og ressourceforbrug. Planlægge og organisere fester og andre arrangementer med op til 

1.000 deltagere. Opstarte og organisere fodboldtræning for kvinder. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sprog            Dansk (modersmål)       IT-kompetencer    Microsoft Office (avanceret)  

      Engelsk (flydende)               Sagsbehandlingsprogrammer  

                           Tysk (tale)               GoBasic CMS hjemmeside (mellem) 

             TYPO3 CMS hjemmeside (mellem) 

              ArcGIS/QuantumGIS (mellem) 

         R studio (begynder) 

 

Kørekort             Personbil         

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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