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Miljøfagligt udvalgs indstilling til HB om valg af medlemmer til MFU. 
 
 
Sagens kerne 
Efter vedtægterne vælger HB medlemmer af Miljøfagligt udvalg, Naturfagligt Udvalg og Plan-
fagligt udvalg for treårige perioder efter indstilling fra udvalgene. Det sker ved, at HB hvert 
tredje år ser på det enkelte udvalgs medlemmer under ét, og at HB de to mellemliggende år 
kan foretage suppleringsvalg. I år er det tid til at vælge udvalgenes medlemmer under ét. 
MFU har løbende de sidste år fået HBs vedtagelse af medlemmer, således var sidste gang HB 
havde MFUs medlemmer til kommentering den 19.6.2018 
 
Miljøfagligt udvalg indstiller, at HB vælger følgende medlemmer af MFU: 
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Medlemmer af MFU: 
Hans Jürgen Stehr 

Formand for MFU (2016 - ) 

Cand.jur fra Københavns Universitet 1973 og har i en årrække undervist i statsforfatningsret . 
Arbejdede en årrække som kontorchef i Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen med 
ansvar for bl.a. ministersager, renere teknologi, transport og klima. Var siden forskningschef i 
Energistyrelsen og sekretariatschef for regeringens klimakommission, der afgav rapport i efter-
året 2010 om hvordan Danmark kunne gøres uafhængig af fossile brændsler. Har på FN niveau 
i flere perioder været formand for bestyrelsen for Clean Development Mechanism under Kyoto 
Protokollen. Var i en periode formand for Nordisk Energiforskning.  

Formand for lokalafdelingen i Gentofte siden 2013. Medlem af MFU siden 2015. Formand siden 
2016.  

Bredt interesseret i miljø- og klimaspørgsmål med særlig fokus på tværfaglighed, valg af virke-
midler, kommunikation bl.a. til et politisk niveau, samt processtyring og governance. 

Jens Christian Tjell  
Tidligere formand for MFU (siden 1997 til 2016) 
 
Spidskompetencer 
• Miljøkemi,  
• uorganisk kemi,  
• luftforurening,  
• pesticider,  
• metaller,  
• landbrug,  
• grundvand. 
 
Faglige interesseområde 
• Miljøets forurening og beskrivelse af indgrebsmuligheder, tekniske, økonomiske og politi-

ske. Kredsløbstankegange og ressourcepolitik,  
• energipolitik,  
• organisationsarbejde  
 
Geografisk 
• Ingen specielle områder, men godt kendskab til miljø og problemer i mange lande, herun-

der udviklingslande.  
 
Arbejdserfaringer  
• Er uddannet civilingeniør i kemi fra DTU 1967. Senere ph.d. fra DTU i planters ionopta-

gelse. 
• Har arbejdet på DTU (forskning & undervisning) i henved 40 år afvekslende med flere an-

sættelser (ialt 8 år) ved FN organisationen FAO/IAEA, hvor fokus var anvendelse af isoto-
per i landbrugsforskning, specielt i u-lande og vedr. pesticidrester i miljøet. Undervisningen 
har været spredt over næsten alle aspekter af miljøforståelse, dog ikke spildevand. Fagligt 
værktøj har været kemisk analyse samt masseflow-metoder og -analyse i det meste af mit 
arbejdsliv, hvor interessen og endemålet har været forbedring af miljøet. Har udarbejdet ca 
50 videnskabelige artikler og redigeret to lærebøger (om luftforurening).  

• Har arbejdet på DTU (nuværende institut-navn: DTU-Miljø) og forskningen har siden 1972 
været fokuseret på konstatering af forurening af jord, luft og grundvand, bevise årsags-
sammenhænge, samt hvad der bedst kunne reducere påvirkningerne gennem politisk lob-
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byarbejde. I en årrække var forskningen især relateret til belastning med metaller og næ-
ringsstoffer i jordbruget. Kortlægningen af transportveje for N, P, Cd og Pb har været 
stærkt medvirkende til at der politisk blev grebet ind med regler for mindre anvendelse af 
næringsstofferne, samt forbud mod anvendelse af metallerne i de allerfleste produkter og 
processer. 

• Har diverse mindre job, bl.a. årligt som visiting Prof. på et universitet i syd-Thailand, og di-
verse undervisning på DTU og andre universiteter.   

• Er fra 2008 professor emeritus ved DTU Miljø.  
 

----- 
 

Nils Thorsen 

MFU medlem siden 2016 
 
Spidskompetencer 

• Miljøgodkendelser og miljøtilsyn 
• Affaldsplanlægning og renere teknologi 
• Miljøledelse, audits og miljørapportering 
• Samfundsansvar/CSR, rapportering og verifikation 
• Uddannelse af miljøprofessionelle   

  
Faglige interesseområder 

• Miljø- og bæredygtighedspolitik 
• Aktionsforskning 
• Fagetik i konsulentarbejde og myndighedsudøvelse 
• Samarbejde mellem forskning/undervisning og virksomheder 

 
Arbejdserfaringer 

• Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, industri og miljø, 9 år 
• Miljøkontrollen, i København, afdelingsleder affald og tilsyn, 3 år 
• Novo Nordisk, environmental auditor, 3 år 
• Ernst & Young, chefkonsulent, Miljø- og bæredygtighedsafdeling, 20 år 
• Aalborg Universitet, Institut for planlægning, Campus Sydhavn ekstern lektor (pt) 

 
----- 
 

Stig Jensen 

MFU medlem siden 2013, tidligere affaldsudvalget. 
 
MFU medlem siden 2013, har tidligere siddet i affaldsudvalget.  
Uddannelse: Akademiingeniør fra Ingeniørakademiet i KBH 1968 og Master i Teknisk Miljøle-
delse fra DTU i 1998, adskillige kurser bl.a. skriftlig kommunikation 
 
Spidskompetencer 
• Opbygge og indføre miljøledelse 
• Bidrage til demokrati og borgerindflydelse i kommunal administration og planlægning 
• Tilrettelægge og administrere affaldsordninger 
• Håndtere regnvand som naturressource 
  
Faglige interesseområder 
• Miljøpolitik herunder bynær natur 
• Ressourcer, affald og spildevand 
• Energi og klima 
• Gennemføre borgernære sponserede naturplejeprojekter i lokalt samarbejde 
 
Geografisk 
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• Region Midtlylland. 
 

Birgit Holmboe 

MFU næstformand. MFU medlem siden 2013. Har tidligere siddet i affaldsudvalget.  
 
Spidskompetencer 
• Spidskompetencer ligger mest indenfor det strategisk/politiske felt. Jeg har via mit arbejde 

et ganske godt overblik over affalds- og energiområdet, men brænder generelt for at ud-
brede forståelsen for den alsidige naturs betydning for samfundet. 5 år i offentlig forvalt-
ning og over 25 år i rådgivningsbranchen (Rambøll og egen virksomhed) har givet en vis 
ballast.  

• Nøgleord: kredsløbstankegang, udarbejdelse af strategiske beslutningsværktøjer i  den 
langsigtede planlægnings tjeneste (DK og udland), arbejde med lokal forankring, hvordan 
virker forskellige styringsmidler i praksis, forandringsledelse.   

 
Faglige interesseområder 
• Kredsløbstankegang,  
• udvikling af virkemidler til brug for balanceret ressourceforbrug (økologi). 
• Strategier samt redskaber fra ord til handling  
 
Geografisk 
• Samsø som dansk udstillingsvindue – Er tilknyttet DAN Samsø som ad hoc og i øjeblikket 

tovholder DN Samsø på hav, men min interesse er sund husholdning (økologi) i bred for-
stand DK og verden. 

 
Arbejdserfaringer 
• 1980erne Hovedstadsrådet Recipientkvalitetsplanlægning og Affaldsplanlægning 
• 1987-2010 Rambøll – internationalt og nationalt på affaldsområdet –  
• 2000-2010 Chef for afdeling der drev det statsfinansierede Videncenter for Affald  
• 2010- 2012 Projektleder for udvikling af Fossilfri Ø strategien på Samsø på Energiakade-

miet 
• 2010 HolmboeConsult rådgiver vedr. strategisk udvikling på miljøområdet  
 
----- 

John Clausen 

MFU medlem siden 2013, har tidligere siddet i affaldsudvalget. 

Spidskompetencer 
• Virksomhedsledelseserfaring,  
• praktisk affaldshåndtering,  
• praktisk miljøledelse,  
• udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer og kampagner.  
• Opstart og drift af genbrugspladser i mange mindre bysamfund drevet af frivillige organisa-

tioner,  
• miljølovgivning  
• og mere end 30 års DN-foreningsarbejde. 
 
Faglige interesseområde 
• Kredsløbstankegange og ressourcepolitik,  
• energipolitik,  
• organisationsarbejde  
 
Geografisk 
• Stort regionalt kendskab til den vestlige del af Region Midt.  
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Arbejdserfaringer 
• 1989 - 2006 leder af affaldsselskabet Renordvest I/S, Lemvig. 
• 2006-2008 i ledergruppen for NVRaffald I/S, Holstebro. 
• Ca. 30 års DN-erfaring fra hhv. afdelingsarbejde som bl.a. formand, næstformand, 3 års 

samrådsformandsarbejde i SR-Vestjylland, pt. medlem af DN Organisationsudvalget og ca. 
8 års a 

• arbejde som formand for Affaldsudvalget. 
 
------ 

Henning Jørgensen 

MFU medlem siden 2013, har tidligere siddet i affaldsudvalget.  
 
Spidskompetencer 
• Kommunale affaldsordninger herunder indsamling,  
• behandling af affald og genanvendelige materiale.  
• Samt organisering af affaldssektoren.  
 
Faglige interesseområder 
• Primært affaldsområdet   
 
Arbejdserfaringer 
• Er Ingeniør. Har arbejdet som affaldsplanlægger i tre kommuner i en periode på 15 år med 

fokus på de borgernære affaldsopgave. Jeg har i den periode været med til at implemente-
rer nye indsamlingsordninger herunder ordninger for organisk affald. 

• Jeg har i en kortere periode været ansat i Miljøstyrelsen med ansvar for emballageaffald.  
• I 11 år har jeg været ansat i RenoSam og varetage kommuner og selskabers interesser 

samt formidlet viden til samme. 
• I dag har jeg egen virksomhed og rådgiver kommuner styrelser og selskaber på affaldsom-

rådet  
 
----- 
 

John Nordbo 

 
Medlem af MFU siden 2019 
 
Spidskompetencer 
Omfattende international erfaring, bl.a fra ledelse WWF’s arktiske program og WWF’s globale 
klimateam, deltagelse i globale forhandlingsmøder under FN’s klimakonvention, ministerkonfe-
rencer i verdenshandelsorganisationen WTO, FN’s Commission on Sustainable Development og 
Rio+10.  
Foredragsholder og forfatter.  
 
Arbejdserfaringer 
2018- Klimarådgiver, CARE Danmark 
2010- Medlem af Industrialiseringsfonden For Udviklingslandes  
Sustainability Advisory Board. 
2011-2017, Repræsentant for WWF i Det Miljøøkonomiske Råd. 
2010-2017, Klima- og miljøchef / Conservation director, WWF Danmark 
2007-2009, Leder af klimaprogrammet i WWF Danmark 
1998-2007 Koordinator for 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling 
1996-1998, Fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Kontoret for Renere Teknologi  
og Produkter 
1994-1996, Miljøkonsulent i Econet og CASA 
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1992-93, Cand. scient. pol. fra Københavns Universitet.  
1992-1996, Studieophold ved Faculty of Environmental Studies på  
York University i Toronto, Canada. 
----- 
 

Birgitte Marcussen 

MFU medlem siden 2013.  
 
Spidskompetencer 
• Industrimiljø,  
• Myndighedsforhandling,  
• Jord- og grundvandsforurening,  
• Miljøledelse 
 
Faglige interesseområder 
• Miljøpolitik,  
• kemikalieregulering,  
• forurening,  
• industrispildevand,  
• luftemission 
 
Geografisk 
• Nordsjælland,  
• Sønderjylland 
 
Arbejdserfaringer 
• Biolog fra KU 1984(Ferskvandsbiologisk Laboratorium) 
• Miljørådgiver indenfor forureningsundersøgelser, risikovurdering, VVM-redegørelser, Miljø 

Due Diligence 
• Seniorrådgiver og Central Miljøkoordinator, Danfoss A/S Nordborg 
 
----- 
 

Kim Christiansen 

Medlem af MFU siden 1995 
 
Spidskompetencer 
• Standardisering,  
• miljøledelse,  
• integreret ledelse,  
• samfundsmæssigt ansvar,  
• affald,  
• farligt affald,  
• nanoteknologi,  
• bæredygtighed,  
• Lokal Agenda 21 
 
Faglige interesseområder 
• Miljøpolitik,  
• forureningsproblemer,  
• kemikalier 
 
Arbejdserfaringer 
2015; eget firma. 
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• Dansk Standard, 2007-2015, standardisering og rådgivning indenfor (miljø)ledelse, sam-
fundsmæssigt ansvar, livscyklusvurdering, miljøvaredeklarationer, nanoteknologi 

• 2.-0 LCA consultants, 2002-2007, konsulentopgaver indenfor livscyklusvurderinger, miljø-
varedeklarationer, miljøledelse, farligt affald, affald, Lokal Agenda 21, træning 

• dk-TEKNIK, 2001-2002, konsulentopgaver indenfor life cycle management, miljøledelse, 
miljøvaredeklarationer, farligt affald 

• Sophus Berendsen, 1996-2001, miljøkoordinator i koncernledelsen omkring miljø- og kvali-
tetsledelse, livscyklusvurderinger, miljøvaredeklarationer, affaldshåndtering m.m. 

 
----- 
 

Jørgen Boldt 

MFU medlem siden 2017 
  
Spidskompetencer 

• Energi i almindelighed, vedvarende energi i særdeleshed 
• Klima – klimaprojekter i ulande, reduktion af drivhusgasser i København 
• Bæredygtighed   
• Dansk og EU lovgivning på energiområdet, regulering og virkemidler 
• Projektledelse   

  
Faglige interesseområder 

• Energipolitik 
• Virkemidler til begrænsning af klimaforandringer 
• Miljøpolitik 
• Trafikpolitik 
• Ovennævnte emner med fokus på det nationale og internationale 
 

Arbejdserfaringer 
• Forsker og underviser på DTU, 10 år 
• Embedsmand i Energistyrelsen, 10 år 
• Firmarådgiver og selvstændig rådgiver, 12 år 
• Seniorrådgiver for EU Kommissionen i Sydøstasien, 4 år 
• Energiplanlægger i forsyningsselskab, 5 år 

  
----- 

 

Michael Olesen 

Medlem af MFU siden 2010  
 
Spidskompetencer 
• Marinbiologi og -økologi,  
• Fysisk og biologisk oceanografi,  
• Primærproduktion og heterotrof omsætning,  
• Habitat forhold og bentisk-pelagisk interaktion 
 
Faglige interesseområder 
• Mennesket påvirkning af akvatiske systemer 
• Havmiljø og -natur  
• Havstrategi-, Vandramme- og Habitatdirektivet,  
• Naturressourcer og bæredygtig udnyttelse i terrestriske og akvatiske systemer. 
 
Geografisk 
• Indre danske farvande, 
• Østersøen og Nordsøen 
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Arbejdserfaringer 
• Lektor, Marinbiologisk laboratorium, Københavns Universitet 
• Seniorrådgiver i Rambøll 
 
Tillidshverv 
Energiklagenævnet 
Fmd. for DN-Rudersdal 
 

 
• Var derefter ansat i KL i fire år (2008 til 2011) hvor jeg var ansvarlig for interessevareta-

gelsen på vandområdet (Vandsektorlov, klimatilpasning, spildevandssystemer i byerne 
m.m.). 

• De sidste to år har jeg været selvstændig (GB Consult) og har været ansat som en del af 
Miljøministerens rejsehold omkring klimatilpasning i 2012 og 2013. 

• Modtog i 2009 G.O. Andrups grundvandspris for min mangeårige indsats for grundvandsbe-
skyttelse. Prisen blev overrakt af Miljøminister Troels Lund Poulsen. 

• Jeg har i mange år arbejdet i politisk styrede organisationer, og jeg mener, at der hvor 
spændende og varige løsninger findes på miljøproblemer er der hvor teknik og politik mø-
des. 

• Har skrevet en lang række artikler, både videnskabelige som af mere populær karakter. 
• Er blevet godkendt i 2014 som sagkyndig på grundvands- og vandforsyningsområdet af 

Natur- og Miljøklagenævnet (udpeget af DN). 
 
----- 
 

Svend Mertz 

Medlem af MFU siden 2018  
 
Spidskompetencer 

• Miljø- og bæredygtighedsledelse i produktionsvirksomheder  
• DGNB- og BREEAM certificering samt Svanemærkning af bygninger 
• Bæredygtigt byggeri 
• Kemikaliestyring 

  
  
Faglige interesseområder 

• Regulering af kemikalier  
• Frivillig bæredygtighedscertificering i byggeriet 
• Miljøpolitik, især affalds- og energipolitik 
• Byggepolitiske initiativer 

  
  
Arbejdserfaringer 

• V.S. Larsen Holding A/S, kvalitetsledelse, 9 år 
• Tivoli A/S, miljøledelse, 1 år 
• NCC Danmark A/S, kvalitets- og miljøledelse, certificering af bygninger, 19 år 
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