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Uddannelser

2004: Cand.scient i biologi ved Aarhus Universitet, med speciale inden for botanisk økologi ved afdeling for Plantebiologi.
Specialetitel: ”Plantesuccession, Kolonisering og Naturkvalitet på
Vejskrænter”.
1997: Indskrevet på Biologisk Institut ved Aarhus Universitet.
1996: Studentereksamen fra Randers Statsskole.

Nuværende job

Jan 2018-: Selvstændig. Ejer af Mols Consulting. Rådgiver og
seniorkonsulent på Natur & Miljøområdet. www.molsconsulting.dk

Tidligere ansættelser

2007-2017: Ansat i Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, som
teamleder for Team Natur (Landbrug, Natur og tidl. Vandløb) og som
sagsbehandler på natur og VVM/Miljøvurdering. Arbejdsopgaver som
nedenstående.
2009-2010: Orlov fra Syddjurs Kommune, for at blive
”familiesammenført” med min kæreste. Ansat i Mariagerfjord
Kommune som natursagsbehandler og udfører § 3 tilsyn.
Okt. 2006-dec. 2006: Ansat i Århus Amt, Naturgruppen. I forbindelse
med strukturreformen fik jeg en fast stilling i Århus Amt for at blive
fordelt til Syddjurs Kommune. Arbejdsopgaver som nedenstående.
Aug. 2005-okt. 2006: Ansat i Nordjyllands Amt, Naturkontoret.
Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven og udarbejdelse af VVMscreeninger i husdyrsager. Udarbejdelse af naturplaner på bedriftsniveau
og udførsel af KO-kontrol. Om sommeren udførte jeg botaniske
registreringer under det terrestriske NOVANA-program.
Jan. 2005-juli 2005: Ansat ved Nordjyllands Amt, Vandmiljøkontoret.
Udførte vandføringsmålinger og botaniske registreringer ifbm.
Vandløbs-NOVANA. Stod for afrapportering af NOVANA-data og
rapportskrivning. Yderligere afrapporterede jeg LOOP-rapporten
(oplandsanalyse).

Studenter ansættelser

Sommer 2004: Studenterunderviser på botanisk feltkursus ved Aarhus
Universitet.
2000-2003: Studentermedhjælp ved Ferskvandsafdelingen i Vejle Amt.
Udsortering og bestemmelse af smådyr fra vandløb til DVFI-
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bestemmelse. Oparbejdning af NOVANA zooplanktonprøver.
Prøvetagninger både i søer og vandløb samt vandføringsmålinger.
Oplæring af ny studentermedhjælp.
2003: Studentermedhjælp hos Carl Bro a/s. Geologisk TEM-registrering
samt oplæring af nye vikarer.
2002: Udsortering og bestemmelse af smådyr fra vandløb til DVFIbestemmelse ved Bio/consult a/s.
2001: Studentermedhjælp ved DMU under Rasmus Ejrnæs. Botanisk
inventering af uopdyrkede landbrugsarealer, herunder også forskellige
naturtyper.
Efteruddannelse

Diplomuddannelse i ledelse: Uddannelsen er stykket sammen af dels
Den Offentlige Lederuddannelse og dels Ingeniørhøjskolens
Diplomuddannelse i Ledelse. Uddannelsen er derfor både rette mod det
offentlige og det private arbejdsmarked. Afgangsopgave i
Netværksledelse.

Computerkundskaber

Indgående kendskab til Microsoft Office pakken med Excel og
Powerpoint, ArcView, Arc Map, Map Info, PC-Ord, S-plus, Access,
GeoEnviron, journaliseringsdatabaserne FICS og Acadre,
økonomistyringssystemet OPUS og litteratursøgningsdatabaser.

Sprogkundskaber

Modersmål: Dansk. Flydende i skrift og tale: Engelsk. Læser: Fransk,
tysk og spansk.

Opgaveportefølje


VVM & Miljøvurdering
- VVM for Lübker Golf Ressort (bidrag).
- VVM for 3 vindmølleprojekter (bidrag).
- VVM for omfartsvej ved Nimtofte (hele ansvaret).
- VVM og Miljøvurdering for udvidelse af Djurs Sommerland (hele
ansvaret).
- Miljøvurdering af Triangle Area (Feriepark, badeland m.v.) (hele
ansvar, lige opstartet).
- Miljøvurdering af Djurs Sommerland – Ferieparken (hele ansvaret, lige
opstartet).
- Miljøvurdering af Kommuneplan 2013 (hele ansvaret).
- Miljøvurdering af Kommuneplan 2016 (hele ansvaret).
- Miljøvurdering af Naturkvalitetsplan 2013 (hele ansvaret).
- Diverse screeninger.
- Har arbejdet intenst med den nye lov, der trådte i kraft maj 2017.



Projektledelse m.v.
- Kommuneplan 2009.
- Kommuneplan 2013.
- Kommuneplan 2016.
- Diverse Vand- og Naturplaner (ikke de seneste Vandområdeplaner).
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- Implementering af et Kvalitetsstyringssystem i Natur & Miljø.
- Implementering af Servicemålsaftale (tidsfrister for sagsbehandling).
- Superbruger på Byg & Miljø.


Natur/Sagsbehandling
- Sagsbehandling naturbeskyttelsesloven (stort set alle paragraffer).
- § 3 tilsyn (tilsyn og kortlægning).
- Sagt på jysk er jeg en dreven botaniker.
- Risikovurderinger efter habitatdirektivet.
- Bidrager til lokalplaner.
- Udtalelser ift. bilag IV-arter.
- Med i projektgruppen på VMPII-projektet angående genopretning af
Alling Å, samt andre vådområdeprojekter (Termestrup Enge, Havmølle
Å).
- Deltager i Gudenåkomitéen, Vandråd, Grønt Råd, Lokale Naturråd,
Plejeudvalg Mols Bjerge m.fl.
- Deltog i 2010-12 i arbejdsgruppe under DMU angående udviklingen af
naturtilstandsvurderingssystemet.
- Sad i den kommunale følgegruppe på statens serviceeftersyn af § 3.
- Naturvurderinger i landbrugssager.
- Udfører KO-kontroller.
- Tilsyn og godkendelse af campingpladser.
- Diverse ”kystsager”, herunder diverse på lokaliseringstilladelser til
havbrugene i Kattegat.
- Udarbejde Naturkvalitetsplan 2009 & 2013 for Syddjurs Kommune.
- Medstarter af et høsletslaug i Tved Kær.
- Fredning af Kaløvig ved Rodskov og Eskerod (2014-).
- Sagsbehandling på fredningsdispensationssager.
- Udarbejder plejeplaner.
- Udfører forskellige naturprojekter (insektovervågning, naturfoldere,
opsætning af shelters, opfiskninger, sørestaureringer, paddeprojekter,
rydning af Jernhatten, netbaseret naturindrapporteringer, Syddjurs som
biodiversitetskommune med mange flere).
- Styregruppe for PEFC-certificeringen af kommunens skove.
- Samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge.
- Arrangør og/eller underviser på flere ENVINA kurser.
- Har kontakt til politikere og journalister og arrangere flere årlige
formidlings og naturarrangementer (f.eks. de Vilde Blomsters Dag)



Ledelse
- Teamleder for Team Natur 2007-2017. Team Natur dækker natur- og
landbrugsområdet. Tidligere har vandløbsområdet været en del af
teamet. Teamet har gennem tiden haft mellem 7-14 medarbejdere.
- ”Flyvende” teamleder i Natur & Miljøafdelingen (2015-2017).
Ledelsen i Natur & Miljøafdelingen (ca. 26 medarbejdere) bliver udført
af et ledelsesteam på to (undertegnede og Miljøchefen). Afdelingen
dækker fagområderne natur, landbrug, vandløb, grundvand/drikkevand,
spildevand, (klima) og virksomhedsindustri.
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- MUS-samtaler, personaleledelse, ressourceopgørelser,
afrapporteringer, udarbejde politiske dagsordenspunkter samt andet
politisk arbejde, delvist økonomiansvar, kontrakter, faglig sparring,
projektstyring osv.
- Resultater:
o Mit ledelsesteam har opnået kommunens bedste leder- og
trivselsevaluering 2017.
o Er Danmarks 6. hurtigste miljøafdeling 2017 (jf.
servicemålsaftalen).
o Er Danmarks 5. hurtigste landbrugsafdeling 2017.
Kurser

Ledelse af selvledende medarbejdere.
Adaptiv Naturforvaltning.
Diverse kurser i VVM & Miljøvurdering (ENVINA, Ferskvandscentret).
Endagskursus i kommunikation.
IDAs Projektlederkursus.
Kursus i kærmosser.

Andre aktiviteter

Bestyrelsesmedlem i den lokale Dagli’ Brugs i Tved (2017-).
Censor i Økologi for Jordbrugsakademikere, Erhvervsakademi Aarhus
(2013).
Jagttegn (2008).
Orlov fra studie, bosat i Spanien for at lære spansk (efterår 2002).
Højskoleophold (1996).

Publikationer

”De Danske Vejskrænter”. Gejrfuglen 2006.
Bidragyder til Trap Danmark (2015-17).

Særlige styrker

Jeg er god til at forstå en problemstilling, og finde løsninger som alle
parter kan stå inden for, således at der tages hensyn til både beskyttelse
og benyttelse. Jeg har et meget bredt netværk, som jeg gerne bringer i
spil. Jeg er rigtig god til at ”læse” mennesker og til at lytte og
kommunikere. Det gør mig stærk til at samarbejde og som brobygger.
Yderligere er jeg effektiv, har en stærk faglig profil og et stort personligt
engagement. Jeg elsker at styre processer og lede projekter. Som leder
har det motiveret mig at få folk til at trives og ”spille sammen”.

IQ

135.

Referencer

Morten Hundahl, Miljøchef Syddjurs Kommune, tlf. 87 53 52 51.

Privat

Bor på Mols på 10. år med min kæreste Niels, som er
miljøsagsbehandler i Norddjurs Kommune, deltidsbrandmand og
fritidspilot. Sammen har vi Frida på 4 år.

Interesser

Natur, botanik, rejser, bøger, power yoga, korsang, familie og venner.

Kørekort og bil haves
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