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Dato: 17. juni 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Nina Larsen Saarnak, nis@dn.dk, 31 19 32 38 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidater til valg af  
medlemmer af Planfagligt Udvalg 
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Navn: 

Axel Bendtsen, arkitekt og planlægger. Ansat som specialkonsulent i Miljøministeriet siden 1975 (1. halvdel med 
overvejende natur – 2 halvdel overvejende med miljø) 

Spidskompetencer:  

Kendskab til Miljøministeriets samlede områder – natur, miljø og planlægning. Samspil med erhvervsudviklingen i by 
og land. Udviklingsprægede aktiviteter. Stort netværk.  

Faglige interesseområder:  

Vægt på overblik/helheder og på en historisk indfaldsvinkel på den fremtidige planlægning (”De bedste planlæggere 
har historien med i rygsækken”). 

Geografisk:  

Generel stor viden om dansk natur/kultur. Særligt kendskab til Hovedstadsområdet. 

Arbejdserfaringer:  

Arbejdet bredt i ministeriet. Stikord: Fredningsplanlægning – nationale naturområder – kystbeskyttelse – samspil 
natur, miljø og planlægning samt andre sektorer –bæredygtig udvikling – VVM og strategisk miljøvurdering – 
kommunalreform – miljø og vækst / grøn omstilling.   
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Navn:  

Peder Agger 

Spidskompetence:  

Statslig naturforvaltning  

Generelle faglige interesser:  

Landbrugets effekter på naturen, byøkologi, ornitologi, fiskeribiologi og regulering 

Geografisk:  

Hovedstadsområdet (bopæl), Nordsjælland (sommerhus) Ringkøbing-Thorsminde (sommerhus) 

Arbejdsreferencer:  

Medl. Af Pfu siden 2002 heraf de første 12 år som formand, prof. Emeritus fra RUC  siden 2010 i Naturforvaltning og 
naturpolitik. Tidl. frmd. for Naturfredningsrådet, Naturrådet, Det Økologiske Råd og Det Etiske Råd 
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Navn:  

Karen Attwell 

Spidskompetencer:  

Planlægning, anlæg og drift i kommunal sammenhæng i forbindelse med især byvækst. Byens grønne 
områder/bynatur, herunder specielt træer i byen og det åbne land. (By)økologi og bæredygtighed, herunder lokal 
afledning af regnvand i sammenhæng med biodi-versitet og rekreative forhold. Dyrkning af planter i alle 
sammenhænge fra have til land- og skovbrug. 

Faglige interesseområder: 

Alle landskabsfaglige områder i byen og det åbne land. 

Geografisk: 

Roskilde – Lejre – Køge – Århus – Ikast – Ringkøbing  samt tæt-byen i København/Frederiksberg 

Arbejdserfaringer: 

Har været i Roskilde Kommune i godt 10 år som projektleder for byudviklingen i Trekroner. Er med i 
lokalplanlægning, udbud og salg, projektforberedelse og byggesagsbehandling og vareta-ger selv alle anlægsarbejder 
og vejmyndighedsopgaver (udstykning, ledningsarbejder, anlæg af veje, stier og grønne områder) fra udbud til 
økonomiafslutning og overdragelse til drift. 

Er desuden koordinator for Kommunens TræTeam, dialogpartner for Park og Natur omkring drift af bl.a. kommunale 
skovarealer og for Erhverv i behandling af udearealer i større bygge-sager, varetager samarbejdet med det 
økologiske bofællesskab Munksøgård, osv. osv. 
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Navn:  

Jens Erik Larsen 

Tidligere medlem af udvalget? Hvor mange år?:  

Planfagligt udvalg – vel et par år 

De fagområder, hvor du har meget stor, specifik viden: 

Cykelruter i Danmark og Europa 

De brede fagområder, hvor du har en generel viden: 

Trafikplanlægning, trafikpolitik, friluftsliv og strategier for friluftslivet 

Geografisk: 

Hele Danmark, bor i Nordsjælland 

Arbejdserfaringer: 

De Frie Fugle og Dansk Cykel Safari 

  



Side 6 af 11 
 

Navn:  

Ole Damsgaard 

Spidskompetencer: 

Kulturgeograf og har arbejdet meget med relationen mellem menneske og natur i form af kul-turlandskaber og deres 
dynamik.  

Herudover har jeg arbejdet med det danske plansystem i mere end 40 år og arbejdet med planlægning i 
international sammenhæng i Norden og Europa 

Endeligt har jeg arbejdet med EU-politik og Europas rumligt funktionelle udvikling 

Faglige interesseområder: 

Det danske kulturlandskab, dets udvikling og beskyttelse, Planlægning af København og hovedstadsregionen 

Geografisk: 

Hovedstadsregionen, Jylland 

Arbejdserfaringer: 

Har arbejdet med regionplanlægning, kommuneplanlægning og planlægning på Europæisk ni-veau. Har været 
direktør for Dansk Byplanlaboratorium og Nordregio i Stockholm. Har arbejdet de seneste 6 år for EU med perifere, 
tyndt befolkede områder og Arktis.  

Har frem til marts 2019 desuden været ekstern lektor på det tekniske universitet i Zürich (ETH) og undervist i faget 
European Spatial Planning.   
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Navn:  

Keld Koustrup Sørensen. 

Tidligere medlem af udvalget? Hvor mange år?:  

Ja. Siden 2003-2004???? Kan I ikke tjekke det for jeg kan ikke huske det? 

Spidskompetencer: 

Naturforvaltning og planlægning 

Faglige interesseområder: 

- Forvaltning af det åbne land 

- Naturpolitik kontra landbrugspolitik 

- Naturbeskyttelsesloven 

Geografisk: 

Nordjylland 

Arbejdserfaringer: 

Dine vigtigste arbejdssteder og arbejdsopgaver med fokus på de seneste 10 år. 

Vestsjællands Amt – Tilsyn med kommune- og lokalplanlægning, Regionplanlægning og enkelt-sagsbehandling efter 
planloven og naturbeskyttelsesloven 

Statens Miljøcenter Århus – Tilsyn med kommune- og lokalplanlægning, vejledning af kom-munerne om planloven 
og statens interesser. 

Brønderslev Kommune – Tilsyn og enkeltsagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, kom-muneplanlægning og 
naturforvaltning, administration af husdyrlovgivningen, udarbejdelse af vand- og naturplaner, bjørneklobekæmpelse 
mv. 
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Navn:  

Susanne Ogstrup 

Spidskompetencer: 

Landskabsforvaltning og planlægning med særlig viden om: 

• Kvarterløft/områdefornyelse 
• Byranden / Bynære områder (skov, landbrug, natur) 
• Borgerinddragelse 

Faglige interesseområder: 

• Uddannelse af DK’s kommende planlæggere og naturforvaltere (Skov- og landskabsingeniører samt have- og 
parkingeniører) 

• Organisationsudvikling – frivillighed 
• Landskabsarkitektur, kulturmiljøer, havekunst 
• Bynatur 
• Klimatilpasning med udgangspunkt i natur/planter og jord 

Geografisk: 

Skriv eventuelt her om særlige geografiske dele af Danmark, hvor du har en specifik viden. 

• Furesø Kommune 
• Hillerød Kommune 
• Jammerbugt Kommune 
• Københavns Kommune, særligt nordvestkvarteret 
• Diverse steder, hvor jeg har rejst fredninger, kørt VVM-sager mm. 

Arbejdserfaringer: 

2010 – nu: Københavns Universitet, Skovskolen 

• Afdelingsleder, personaleledelse og strategisk ledelse 
• Studieleder (faglig ledelse) for have- og parkingeniøruddannelsen og skov- og landskabsingeniøruddannelsen 
• Underviser i landskabsarkitektur og borgerinddragelse 

2001 – 2009: Danmarks Naturfredningsforening 

• Klimapolitisk medarbejder – udarbejdede DN’s klimatilpasningspolitik, lokale klimatopmøder mm. 
• Ansvarlig for DN’s organisationsudviklingsprojekt ”græsrødder med gennemslagskraft”; studenterafdelinger, DN’s 
interne kommunalreform, frivillig naturpleje mm. 
• Planmedarbejder: VVM (husdyrbrug og større vejprojekter), fredninger, §35, agenda 21 
• Projektleder for kampagnen ”Natur hvor du bor” 

Tidligere: 

• Grøn Guide i kvarterløft Nordvest (København) 
• Medlem af Kulturmiljørådet for Københavns og Frederiksberg Kommuner 
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Navn:  

Cand. techn. soc. Michael Nørgaard, projektleder Dansk Byplanlaboratorium 

Spidskompetencer: 

Er generalist. Har fokus på det tværgående og formidling, særligt med afsæt i viden om vand og klimatilpasning, 
mobilitet/trafik og aktuelt fokus på sommerhusområdet. Særligt fokus på formidling af viden i krydsfeltet mellem 
politik og faglighed. 

Faglige interesseområder: 

Planområdet, teknik og miljøområdet i bred forstand, efter ca. 15 år i tekniske forvaltninger. 

Geografisk: 

Skriv eventuelt her om særlige geografiske dele af Danmark, hvor du har en specifik viden. 

Arbejdserfaringer: 

Skriv her om dine vigtigste arbejdssteder og arbejdsopgaver med fokus på de seneste 10 år. 

2016 -  Projektleder, redaktør, Dansk Byplanlaboratorium 

 Kommunikationsopgaver, projekter, konferencer 

2010 - Publicpress – rådgivning og kommunikation (selvstændig). Diverse opga-ver for offentlige og private 
kunder inden for teknik- og miljøområdet. Bl.a. fokus på kommunale og borgerrettede emner. Større 
kunder bl.a. ”Vand i Byer”, Vejforum og interesseorganisationen Park- og naturforval-terne”. 

 

2003-2010 Chefredaktør på fagbladet ”Teknik- og miljø – Stads- og havnein-geniøren”. Strategiudvikling for 
interesseorganisationen KTC og bladet. Medarrangør af studieture og konferencer for KTC.  

 

1999-2003 Forsynings- og miljøchef, Køge Kommune, og i en periode plan- og udviklingschef. Chef for 20  
medarbejdere og 3 eksterne virksomheder med 90 ansatte. Udvalgsbetjening, personale-ledelse, 
borgerkontakt, borgermøder og borgerservice. 

 

1996-1999 Souschef i Miljøafdelingen, Roskilde Kommune, konstitueret miljø-chef i 7 mdr. 

 

1989-1996 Medarbejder, Miljøafdelingen, Roskilde Kommune 

 

Diverse Underviser i miljøøkonomi, Roskilde Handelsskole 

 Medarbejder på ”Kampmann Rapporten” 

 Student i Miljøstyrelsen 
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Navn:  

Henrik Præstholm, Nørrelundparken 1B, 6760 Ribe 

Tidligere medlem af udvalget? Hvor mange år?:  

Ja jeg er pt. Medlem og har været det i 4-5 år. 

Spidskompetencer: 

Fredningsspørgsmål, planlægning og administration af det åbne land, regionplanlægning, kom-muneplanlægning. 
Arbejdet i lokalkomitè og DN afdeling 

Faglige interesseområder: 

Det åbne land naturforhold, kulturarv og adgangsforhold 

Geografisk:  

Sydvestjylland og til dels Nordvestsjælland.  

Arbejdserfaringer: 

Ansat i Holbæk Amt før 1970 og i Ribe Amt fra 1970 til 2003. Jeg var landskabschef fra 1980 til 2003. Har siden 2003 
været aktiv i Ribe lokalkomitè og DN-afdeling Esbjerg 
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Navn:  

Lone Søderkvist Kristensen  

Spidskompetencer: 

De fagområder, hvor du har meget stor, specifik viden. 

Natur og landbrugsplanlægning. Landbrugspolitik med fokus på krydsoverensstemmelse og Miljøstøtte. 
Borgerinddragelse og lokalområde planlægning   

Faglige interesseområder: 

Det åbne landsplanlægning og forvaltning. 

Arbejdserfaringer: 

Københavns Universitet, Skov & Landskab 

Opgaver:  

Underviser og forsker i det åbne lands planlægning og forvaltning 

 

 


