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Navn: 

Anders Fischer 

Spidskompetencer: 

Kulturhistorie/arkæologi, fortidsminder i landskabet, kulturarvsforvaltning, samspil kulturarvs og biologisk 
beskyttelse 

Faglige interesseområder: 

Fortidsminder i landskabet, kulturhistoriske dimensioner i landskabets biologiske og landskabelige 
(bevarings)kvaliteter, koordinering af kulturhistoriske og biologiske arealudpegninger ved frikøb af landbrugsarealer 
til naturformål, formidling af et samlet kultur- og natursyn 

Geografisk: 

Hele Danmark, fokusområder i Vestsjælland, Sydsjælland og Vendsyssel 

Arbejdserfaringer: 

36 års ansættelse som arkæolog/kulturhistoriker i Fredningsstyrelsen/Skov- og Naturstyrelsen/ 
Kulturarvsstyrelsen/Slots- og Kulturstyrelsen; samarbejde med administrative myndigheder, museer, biologer og 
forstfolk om arealfredninger i bl.a. Holmegård Mose, Store Åmose og Bølling Sø. Seneste to år som selvstændig i 
enmands-konsulentfirma med bredt sortiment af opgaver inden for kulturhistorisk forskning og formidling. 
Tillidsmand for magistre i Skov- og Naturstyrelsen, fællestillidsmand i Kulturarvsstyrelsen. Nytiltrådt 
bestyrelsesmedlem i Naturpark Åmose. 
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Navn: 

Anita Pedersen 

Spidskompetencer: 

Naturgenopretning, naturpleje, ornitologi, botanik, terrestrisk økologi, formidling, konflikthåndtering, 
naturbeskyttelsesloven  

Faglige interesseområder: 

Naturgenopretning, naturpolitik, fugle, botanik, sommerfugle, flagermus, rewilding, højmoser, græsningsskove, 
naturformidling 

Geografisk: 

Østdanmark og Sønderjylland 

Arbejdserfaringer: 

Ansat siden 2008 som natur- og projektmedarbejder i Guldborgsund Kommune 
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Navn: 

Christian Ebbe Mortensen 

Spidskompetencer: 

Ornitologi 

Faglige interesseområder: 

Naturforvaltning, naturpleje, -genopretning, -overvågning, jagt.  

Arbejdserfaringer: 

Københavns Amt: Administration af NBL, planlægning, fredning, naturforvaltning, na-turpleje, -genopretning, -
overvågning. 
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Navn: 

Flemming Thorning-Lund 

Spidskompetencer:  

Botanik (karsporeplanter), Invasive arter (planter), Rejsning af fredningssager, Behandling af § 3-sager 

Faglige interesseområder:  

Udpræget i sager med flora/natur indhold, biodiversitet i bred forstand, formidling af natur  

Geografisk:  

Nordjylland (Vendsyssel og Thy) samt Læsø 

Arbejdserfaringer:  

Har en baggrund som styrmand og skibsfører, lærer og senere ’Nature interpreter’ (statens) 

DN aktiv siden medio 1970-erne (bl. a. visepræsident, hvor jeg sad i diverse råd og nævn (vigtigst: Skovrådet og 
Strandbeskyttelseskommissionen 

Medlem af NFU siden primo 1980), undervist medarbejdere på amtets tekniske kontorer (Nordjylland; natur/miljø) i 
mere end et ti-år). 

Desuden gennemført op imod 100 udlandsrejser med gæster/deltagere udbudt gennem folkeuniversitet (Aalborg, 
Odense) med vægt på natur/miljø, landskab/topografi etc.).  

Stærkt engageret i projekt ’Atlas Flora Danica’/registreringsfasen 
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Navn:  

Janne Aaris-Sørensen 

Spidskompetencer: 

Pattedyr, naturforvaltning 

Faglige interesseområder: 

Vildtforvaltning, jagtlove, skov og skovforvaltning, biodiversitet, grønt Danmarkskort, nationalparker, fredninger 

Geografisk: 

Nordsjælland 

Arbejdserfaringer: 

37 års undervisning i biologi og geografi/geologi i gymnasieskolen,40 års forskning i grævlingers biologi og adfærd, 
25 års arbejde i lokalkomite, undervisning og censur i skovforvaltning og vildtforvaltning på KU (Skovskolen i 
Nødebo), lokalt arbejde omkring nationalpark og naturforvaltning.   
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Navn: 

Jesper Fredshavn 

Spidskompetencer: 

• Naturovervågning af arter og naturtyper 
• Lysåbne, terrestriske naturtyper 
• Skovnaturtyper 
• Tilstandsvurdering af arter og naturtyper 
• Naturplanlægning, herunder både den statslige Natura2000-planlægning og den kommunale naturplanlægning 
• Naturdatabaser og analyser af store datamængder 
• Geografiske analyser af naturdata 
• Floristiske analyser 
• Botanik og plantekendskab 

Faglige interesseområder: 

• Natur og biodiversitet 
• Dyrkning af landbrugsafgrøder 

Geografisk: 

Generelt nationalt kendskab 

Arbejdserfaringer: 

Mere end 25 års erfaring som lektor, seniorforsker, forskningschef og seniorrådgiver på Københavns og Aarhus 
Universitet, de seneste 10 år på DCE, Aarhus Universitet 
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Navn:  

Hans J. Baagøe 

Spidskompetencer: 

Bred viden om danske pattedyr - alle arter: Biologi, udbredelse, forvaltning, pattedyrenes brug og af landskabet, 
design af feltundersøgelser mv.. ”Habitatarterne” (flagermus, hasselmus birkemus). Invasive arter. Reintroduktion og 
translokation af arter (primært pattedyr). Adskillige publikationer om disse emner. 

International specialist i flagermus: Over 40 års erfaring med flagermusforskning, rådgivning og formidling. Mere end 
100 videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer om flagermus (ekko-orientering, flyveadfærd, 
udbredelse, forekomst, monitering, bestandsestimering, generel biologi, økologi, dag –og vinterkvarterer, adfærd, 
flagermusrabies, mv.). Ekspert i feltarbejde med flagermusdetektorer, multiflashfotografering, netfangst og fangst 
med harpefælder. En af pionererne inden for forskningen vedr. identifikation af europæiske flagermus i felten med 
højkvalitets-flagermusdetektorer. Modtager næsten dagligt lydoptagelser af flagermusskrig fra indland og udland, 
samt dødfundne flagermus, mumier og fotos af flagermus til identifikation og kvalitetssikring af lyde. 

Forskning og rådgivning vedr. monitering af flagermus, flagermus og vindmøller, flagermus og trafik, flagermus i 
bygninger og hule træer. 

Faglige interesseområder: 

Naturforvaltning med fokus på aktiv indsats ude i ”det virkelige liv”. Feltarbejde, Fagbaseret formidling (primært 
patterdyr). Monitering og studier af pattedyr specielt flagermus, hasselmus oa. EF habitatarter, Invasive arter. Den 
danske dyreverden. Hjælp og rådgivning ved – og evt. deltagelse i projekter, der involverer samarbejde med særligt 
interesserede enkeltpersoner eller befolkningsgrupper (mange har været udført i samarb. m. DN). ”Naturdiplomati” 
dvs. kontakt med befolkningen og forhandlinger med myndigheder mv. ”på naturens vegne”. Skovproblematikken. 
Færdsel i naturen. 

Pattedyr: udbredelse Europa. 

Opretholdelse af stort og bredt kontaktnetværk i Danmark og Europa. 

Geografisk:  

Hele Danmark.  Sverige øvrige Europa (især Spanien. Tyskland- Østrig) - desuden Østlige og sydlige Afrika  

Gennem mine kotlægninger af Danmarks flagermus og andre projekter samt min omfattende foredrags -og 
ekskursionsaktivitet overalt i landet har jeg et omfattende lokalkendskab og kontakter til husejere og jordbesiddere, 
naturinteresserede og lokale myndigheder næsten overalt i landet. Herunder også til mange lokale DN’ere. Desuden 
forsøger jeg at hjælpe alle konsulenter der har brug for min viden vedr. design af undersøgelser og identifikation af 
vanskelige flagermuslyde. 

Omfattende internationalt samarbejde vedr. flagermus – med lange studieophold i felten specielt i Tyskland, Østrig, 
Spanien, Italien, Sverige og Tanzania. 

Arbejdserfaringer:  

Her følger et lidt omformet uddrag af et CV brugt for nylig i anden sammenhæng.  

Lektor emeritus ved  Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.  

Indehaver af eget firma: Flagermus Forskning og Rådgivning 

Uddannelse: Cand. Scient. (1973), Lic. Scient. (ph.d.), 1976 i biologi. 
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Indtil foråret 2013 kurator for pattedyrsamlingen ved Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum. Bred 
viden om pattedyr globalt og nationalt. Uddannelse af mange specialestuderende (ca.50)  indenfor et bredt 
spektrum af emner vedr. forskellige pattedyrgrupper og enkeltarter. Uddannet et antal ph.d. studerende i udland og 
indland. Eget forskningsområde primært flagermus og flagermusfaunaer i Europa og Afrika, men forsker også i andre 
pattedyr.  

Over 40 års erfaring med flagermusforskning, - rådgivning og formidling. Mere end 100 videnskabelige og 
populærvidenskabelige publikationer om flagermus (flugt, ekko-orientering, udbredelse, forekomst, monitering, 
bestandsestimering, generel biologi, økologi, adfærd, flagermusrabies, mv.). Omfattende internationalt samarbejde 
vedr. flagermus – med lange forskningsophold i felten specielt i Tyskland, Østrig, Spanien, Italien, Sverige og 
Tanzania. 

Specialist i feltarbejde med flagermusdetektorer, multiflash fotografering, netfangst og fangst med harpefælder. En 
af pionererne indenfor forskningen vedr. identifikation af europæiske flagermus i felten med højkvalitets-
flagermusdetektorer. Modtager næsten dagligt lydoptagelser af flagermusskrig fra indland og udland, samt 
dødfundne flagermus, mumier og fotos af flagermus til identifikation og kvalitetssikring af lyde. 

Forfatter (med Ingemar Ahlén) til artiklen: Ahlén & Baagøe 1999: Use of ultrasound detectors for bat studies in 
Europe. Experiences from field  identification, survey, and monitoring,  hvori ”site species richness metoden” til 
undersøgelse af flagermusartsrigdom lanceres. Bidrag til EUROBATS Publ. Series No. 5: ’Guidelines for Surveillance 
and Monitoring of European Bats’, hvori ”site species richness” metodens anvendelse til flagermusovervågning i 
Danmark (NOVANA) beskrives. 

Har over mange år kortlagt udbredelsen af de danske flagermus og forfattet alle kapitler om flagermus i Dansk 
Pattedyratlas 2007 (Baagøe & Jensen red.). På baggrund af denne flagermuskortlægning udpeget de 156 polygoner, 
der udgør lokalitetsnettet for NOVANA-overvågningen af flagermus. Skrevet den tekniske anvisning til NOVANA-
overvågningen af flagermus 2005-10 sammen med Bjarne Søgaard, AU. For Danmarks Miljøundersøgelser, AU og 
(det sidste år) By -og Landskabsstyrelsen gennemførte ene mand hele NOVANA flagermusovervågningen 2005-10 (og 
uddannet forskellige ”elever” under ejs). Fik dermed testet metodens værdi praksis med positivt resultat. 

I over 35 år public service for husejere og skovejere vedr. flagermus i bygninger og træhulheder og rådgivning for 
Naturstyrelsen, kommuner og adskillige andre institutioner vedr. flagermus.  

Forfatter af hæftet: Flagermus i huset (1998). Forefindes også på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Forfatter (med H.J. Degn) af samtlige kapitler om flagermus i Habitathåndbogen fra DMU, AU. 

Forfatter (med J.D. Møller) af: En Vejledning. Flagermus og større veje. Registrering af flagermus og vurdering af 
afværgeforanstaltninger (Vejdirektoratet 2011)  

Forfatter (med H.J. Degn og J.D. Møller) til manuskript for Forvaltningsplan for Flagermus. for Naturstyrelsen (2011). 

Forbereder (med I. Ahlén) en “Guide to field identification of all European bat species based on their sound”. 
Forventes færdig 2019-20. 

Medforfatter (m. B. Søgaard), med fagligt input, til ’Teknisk anvisning for overvågning af flagermus Chiroptera sp.’ til 
NOVNANA-overvågningen. 

Årlige optællinger af overvintrende flagermus i Tingbæk – og Smidie Kalkgruber (sammen med B. Jensen indtil 
dennes død og senere med Esben terp Fjederholt)) 

Overvågningsprojekt for Danmarks Miljøundersøgelser om flagermus i Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber 2003 (med 
B. Søgaard og H.J. Degn samt assistenter) (Baagøe & Degn 2004, Søgaard m.fl. 2005). 

Overvågningsprojekt for SNS-Midtjylland om flagermus i Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber 2009 (med H.J. Degn 
samt assistenter) (Baagøe & Degn 2009). 
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Flagermus og vindmøller: Notat 06.05.2010. Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus for SNS. 
Medforfatter til to artikler om flagermus til havs og vindmøller (Ahlén m.fl. 2007 og 2009).  

Har sammen med Julie Dahl Møller og Hans Jørgen Degn udarbejdet forvaltningsplan for samtlige danske flagermus, 
for Naturstyrelsen (Møller, Baagøe & Degn (2013). 

Projektdeltager i ’Overvågning af fugle og flagermus i det nationale vindmølletestcenter ved Østerild’ sammen med 
Inst. for Bioscience, AU for Naturstyrelsen. 

Har afholdt utallige relevante kurser, foredrag og ekskursioner om flagermuslytning, flagermusbiologi og forvaltning 
af flagermus i både Danmark, Sverige og Spanien for styrelser, kommuner, og andre myndigheder, samt NGO’er og 
private 

Har i 2012-2013 gennemført kortlægning af Bechsteins flagermus på Bornholm og artsdiversiteten af flagermus i 
Alminding. Projektet fortsætter 

Efter pensioneringen i 2013  er arbejdet med flagermus forskning og rådgivning fortsat både i egenskab af lektor 
emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum  og – ved større lønnede opgaver - i regi af eget Firma: Flagermus 
Forskning og rådgivning. Det drejer sig  deltagelse i en l række større projekter samt en lang række mindre pro-jekter 
vedr. lokale flagermusforekomster og flagermus i træer og  bygninger samt fortsatte optællimger i kalkgruberne mv. 

Referencer for større flagermusrelaterede projekter i perioden 2013 – 2019.  

• Fortsatte årlige optællinger og artesbestemmelse i februar  af de overvintrende flager-mus i Smidie Kalkgruber, 
Thingbæk Kalkminder i 2019 også i ReganVest. (med Esben Terp Fjederholt) 

• Rådgiver og faglig “sparringspartner” for DN ang. projekt(er) vedr. genudsætning af od-der på Sjælland. 

• DNA og damflagermus. Bidraget med viden om flagermusudbredelse og biologi og med-forfatter ved: Andersen 
LW, Dirksen, J. Nikulina EA, Baagøe HJ, Petersons G, Estok, P, Orlov OL, Orlova MV. Gloza-Rausch F, Göttsche M, 
Fjederholt ET, Krüger F, Elmeros M. 2019. -  Conservation genetics of the pond bat (Myotis dasycneme) withspecial 
focus on the populations in northwestern Germany and in Jutland, Denmark. Ecology and Evolu-tion. 2019;1–17 

• 2018 Projekt afsluttet : Johansen, T.W  & H.J. Baagøe 2019. Nyopdaget forekomst af damflagermus (Myotis 
dasycneme) i det sydøstlige Sjælland, Vordingborg Kommune. 2018. Senatur for Vordingborg Kommune. 

• Hjælp med forespørgsler vedr  lydanalyser. Modtager hvert år et meget stort antal ”vanskelige”  optagelser  af 
flagermuslyde til artsindetifikation/kvalitetsikring ; førtst og fremmest fra  Danmark men også fra Norge og Sverige 
samt enkelte fra øvrige Euro-pa. 

•  Hjælp med artsidentifikation  af ”håndholdte” flagermus. Modtager årligt fotos af fla-germus og dødfundnde 
flagermus indsendt til SNM, til artsidentifikation. 

• 2018 Overvågning af flagermus iht. NOVANA-overvågnings¬programmet på Bornholm. Klient: Miljøstyrelsen, 2018. 

• 2018 Feltstudier i Østrig af Geoffreys flagermus (Myotis emarginatus) med henblik på fremskaffelse at 
kompletterende  data til analyser og beskrivelse af artens ekkoriente-ringsskrig. 

• Rådgivning for Miljøstyrelsen ang. 3 flagermusarter på udpegningsgundlagene for Natura 2000 områderne- 

• Fortsat samarbejde med I Ahlén om forskning vedr. flagermuslyde og udarbejdelse af en  “Guide to field 
identification of all European bat species based on their sound”. 

• 2018 Fagligt input til Revision af Teknisk anvisning for Overvågning af flagermus Chirop-tera sp. (Med M. Elmeros 
og B. Søgaard)  Klient: Miljøstyrelsen, 2018.  
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• Flerårigt sammarbejde med DTU-Vet m.fl. vedr. Virus i danske flagermus. Medforfatter af: Lazov CM,  , Chriél M., 
Baagøe HJ Fjederholt ET, Deng Y,  Kooi E A., Belsham GJ, Bøtner A,  and T B Rasmussen2018:  Detection and 
Characterization of Distinct Alphaco-ronaviruses in Five Different Bat Speciesin Denmark. Viruses 2018, 10, 486; 
doi:10.3390/v10090486 

• 2015- 18 Brunflagemusene på Bispebjerg Kirkegård. Overvågning og adfærdsstudier ved et større antal hule 
stammestykker ophængt efter fældning af stor  poppelallé på Bispebjerg kirkegård. Lydeksperimenter  med at få 
brunflagermusene til at (gen)bruge disse dagopholdssteder. For Københavns Kommune. 

• 2015 Undersøgelse af flagermusforekomst i en række sjællandske skove. Projekt: ”Biologisk mangfoldighed i 
naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kultur-skove”  Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning. KU. 

• 2014-16 Deltager i et stort internationalt project: Fumbling in the dark- Effectiveness of bat mitigation measures on 
roads financieret af CEDR (Conference of European Direc-tors of Roads). Projektet udføres af et consortium 
bestående af Aarhus University, University of the Basque Country, Flagermus Forskning og Rådgivning, Grontmij A/S 
& Jas-ja Dekker Dierecologie Klient: Conference of European Directors of Roads (CERD), 2014-2016. 

• Fagkonsulent (pattedyr) for det Ny Trap Danmark. 

• 2014 Publiceret: Baagøe H.J. og E.T.Fjederholt 2014.Dværgflagermus (Pipistrellus pi-pistrellus) - første sikre fund 
for Bornholm - og lidt om de to andre Pipistrellus-arter.Natur på Bornholm 12 årgang 2014. BugBook Publishing. 

• 2014 Projekt afsluttet og udgivet: Baagøe, H.J. og E.T. Fjederholt. 2014: Flagermus i by-åbent-lands-område. 
Sundby, Guldborgsund Kommune. Metode, kortlægning, artsdiversi-tet og forekomst, Pedersen, A (Red). 
Guldborgsund Kommune og Naturstyrelsen, Miljø-ministeriet. 43 s. 

• 2014  Notat:  Ahlén I. og HJ Baagøe 2014: Bat diversity and wind power – investigations required for risk 
assessment in Denmark and Sweden.  

• 2014  Projekt afsluttet og udgivet: Andersen, T., Baagøe, H.J. og A. Pedersen (red). 2014. Forslag til en 
flagermusvenlig plejeplan for området omkring Agerup Gods, Guld-borgsund Kommune, med eksempler på konkrete 
forvaltnings -og beskyttelsestiltag. Guldborgsund Kommune og Naturstyrelsen, Miljøministeriet. 

• Projekt afsluttet og publiceret: Elmeros M, Møller JD & Baagøe HJ 2015. Bat studies at Wind Turbine Test Centre 
Østerild, 2013. – In: Therkildsen OR & Elmeros M (eds.). First year post-construction monitoring of bats and birds at 
Wind Turbine Test Centre Østerild. – Scientific report from Department of Bioscience and Danish Centre for 
Environment and Energy, Aarhus University, no. 133. 15-34. 

• Undersøgelser af flagermus brug af to vandløbsunderføringer ved den lollandske motor-vej E47 i 2013. 
Projektleder Morten Christensen Undersøgelsen udførtes med en kombi-nation af visuelle observationer og 
synkroniserede ultralydsoptagelser. Klient: Vejdirek-toratet 

• 2013 Projekt afsluttet og udgivet: Baagøe, H. J. & E.T. Fjederholt 2013: Flagermusene på Agerup Avlsgård: 
Artsdiversitet og arternes forekomst i landskabet. i: Andersen, T., Baagøe, H.J. og A. Pedersen (red). 2014. Forslag til 
en flagermusvenlig plejeplan for området omkring Agerup Gods, Guldborgsund Kommune, med eksempler på 
konkrete forvaltnings -og beskyttelsestiltag. Guldborgsund Kommune og Naturstyrelsen, Miljømini-steriet. 

• Projekt 2012-2013: Bechsteins flagermus og biodiversiteten af flagermus i  Almindingen, Bornholm, Danmark. – 
Forundersøgelse til et Life-projekt.(Assisteret af Esben terp Fje-derholt) Fortsættes. 

• National overvågning af flagermus iht. NOVANA-overvågnings¬programmet. Klient: Na-turstyrelsen, 2012-2013. 

Yderligere oplysninger og publikationsliste se: http://snm.ku.dk/ansatte/vip/  

- som dog ikke er helt opdateret. 
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Navn:  

Merian Skouw Haugwitz 

Spidskompetencer: 

Næringsstofomsætning, klimaforandringers påvirkning af terrestriske økosystem med fokus på samspil mellem 
planter, jord og mikroorganismer. 

Faglige interesseområder: 

Terrestrisk økologi, næringsstofbalance, invasive arter, jordbundsbiologi, biodiversitet og sam-menhængende natur, 
mikrobiologi, Biodiversitetskonventionen herunder Nagoya protokollen. 

Geografisk: 

Sjælland, Øerne, Grønland 

Arbejdserfaringer: 

Konsulent med ansvar for forskningsintegritet og etik, DTU (2016-nu) 

Censor i økologi ved Skovskolen, Københavns Universitet (2011-nu) 

Post. doc. ved Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet (2013-2016). 

Ph.d. i terrestrisk økologi og mikrobiologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet (2010-2012). 
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Navn: 

Peter Esbjerg 

Spidskompetencer: 

Insekter i de dyrkede arealer, incl. små-habitater og linje-habitater. 

Skadedyr, deres forebyggelse, overvågning, bekæmpelse og begrænsning af bekæmpelsesom-fanget og 
sidevirkninger af bekæmpelse (især vha. pesticider). Nyttedyrs og indifferente insek-ters tilstand og 
beskyttelse/fremme bl.a i relation til klimaændringerne. 

Besidder en omfattende generel viden om plante- og dyreliv i agerlandet. 

Faglige interesseområder: 

Dansk landbrugs bedriftsforhold, arealstruktur og tilskudsforhold, med vægt på indflydelse på flora og fauna. Særlig 
interesse i biodiversitetens afhængighed af fragmentering (markstørrel-ser, -fordelinger og forholdet mellem 
markflade og småhabitater, herunder isolationsforhold) afgrødevalg, jordbehandling samt anvendelse af 
næringsstoffer og pesticider. Endelig har jeg en kraftig interesse i samspillet mellem ovenstående ændringer og 
klimaændringernes samlede effekter på agerlandets biodiversitet.    

Geografisk: 

Ovenstående er landsdækkende; men jeg har opbygget et særligt kendskab til byfaunaen i Storkøbenhavn. 

Arbejdserfaringer: 

1988 – 2015 professor i Land- og Havebrugszoologi (Tidl. Kgl. Vetr. & Landbohøjskole, nu KU- LIFE, snart KU-Science). 
Fra 2015 prof. Emeritus. 

Underviser i skadedyrfag med fokus på biol. viden som baggrund for sund driftsøkonomi via forebyggelse, færrest 
mulige indgreb og forstyrrelser.  

• Faunaens vilkår i kulturlandskabet, og faunaforhold i byer; begge med vægt på at belyse forstyrrelser og skabe 
forståelse for beskyttelse og fremme af faunaen 

• Klimaforandringernes betydning samt problemer med invasive arter fremmet af handel og anden menneskelig 
aktivitet. 

• 1996-2011: Projekter (miljøstyrelses-finansiering) vedr. effekter på flora og fauna af mind-sket peticiddosering, 
økologisk drift, mekanisk ukrudtsbekæmpelse og pesticidfrie zoner.  

• Som emeritus hovedvægt på klimaændringers effekter på insekters forekomst over de sid-ste 40 år og metoder til 
insektmonitorering. 
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Navn:  

Peter Friis Møller 

Spidskompetencer: 

- Skov (skovhistorie, naturskov, skovdynamik, skovbrug, naturbeskyttelse i skov, urørt skov, biodiversitet) 
- Naturlige vandstandsforhold. 
- Naturpleje i skov, vådområder, overdrev mv.  
- Naturgenopretning (skov, mose, overdrev).  

Faglige interesseområder: 

- Vegetationshistorie 
- Højmoser, fattigkær, enge, overdrev 
- Klimaændringer 

Geografisk: 

Hele DK, men især Nordsjælland, Eskilsø, Langeland (herunder Skovsgaard og Longelse Bonde-gårdsskov), Draved 
Skov og Mose, Lille Vildmose, Allindelille Fredskov, jyske egekrat 

Arbejdserfaringer: 

Ansat (deltid) i afd. for Glaciologi og Klima (tidligere Miljøhistorie og Klimaændringer) v. GEUS. Hovedopgave er 
forskningsprojekter i urørte naturskoves historie, dynamik og biodiversitet, forskningsprojekter samt udredninger og 
rådgivningsopgaver vedr. bl.a. biodiversitet, egekrat, naturskovsbeskyttelse, §25-registrering, omstilling af 
produktionsskov til urørt skov.  

Desuden: 

- Siden 1991 selvstændig konsulent: Skov- og Naturrådgivning med opgaver i Danmark og Grøn-land; bl.a. for 
rådgivende ingeniørfirmaer, fonde (Naturfonden, AaVJ, Rungstedlundf.), skov-ejere, Naturstyrelsen, 
Kommuner mflr.. Udredninger, registreringer, udarbejdelse af pleje- og forvaltningsplaner, 
naturkvalitetsvurderinger mv. 

- Publikationsvirksomhed (bl.a. håndbøger om skov, insekter, træer & buske m.v., Grønland).  
- Siden 2004 fast ugentlig Have & Natur-klummenist ved Weekendavisen. 
- Medlem af NFU siden marts 1985. 
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Navn:  

Peter Geertz-Hansen 

Spidskompetencer: 

Ferskvandsfiskeribiologi især i forhold til anadrome arter (primært laksefisk) 

Faglige interesseområder: 

- Ferskvandsbiologi generelt specielt vandløb 
- -Vandløbsrestaurering 

Geografisk: 

Vandløb over hele Danmark 

Arbejdserfaringer: 

Jeg har arbejdet på Danmarks Fiskeriundersøgelser, nu DTU Aqua  siden 1987. 

Arbejdsfeltet i relation til DN interesser:  

- Udarbejdelse af  ”Planer for Fiskepleje” (tidligere: Udsætningsplaner) i vandløb over hele Dan-mark,  
- Rådgivning vedr. vandløbsrestaurering, med focus på fiskerirelaterede problemstillinger, 
- Monitering af ørredbestande.  
- Rådgivning vedr. udsætning (primært laksefisk).  
- Elektrofiskeri. 
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Navn:  

Sten Asbirk 

Spidskompetencer: 

Fugle, artsforvaltning og reintroduktion af arter, rødlistearter, naturovervågning, naturplanlæg-ning, naturpleje og 
naturgenopretning, §3 beskyttede naturtyper, nationalparker 

Faglige interesseområder: 

Pattedyr, padder, planter 

Arbejdserfaringer: 

Jeg har været ansat i Dansk Ornitologisk Forening i 1978 og i Hovedstadsrådet 1979-1986. Siden 1987 har jeg været 
ansat i Naturstyrelsen (tidl. Fredningsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen), gik på pension i 
februar 2013 og blev hyret ind i styrelsen som konsulent på deltid på biodiversitetskortet i 2013 og 2014. 

Mine vigtigste arbejdsopgaver i styrelsen de seneste 10 år har været følgende: 

- Forvaltningsplaner for arter 

- Reintroduktion af bæver 

- Naturplejeprojekter for truede engfugle 

- Naturgenopretningsprojekter 

- Landsdækkende registrering af §3 beskyttede naturtyper 

- Naturplan Danmark 

- Naturplanlægning i amter og kommuner samt udpegning af Det grønne Danmarkskort i  

   Naturplan Danmark 

- Biodiversitetskortet i Naturplan Danmark 

Efter pensioneringen er jeg blevet bestyrelsesmedlem i Struckmannfonden, der ejer Eskilsø, og jeg er blevet 
rådsmedlem i Nationalpark Skjoldungernes Land.  

Desuden er jeg blevet medlem af Dansk Ornitologisk Forenings Naturpolitiske Udvalg og samme forenings 
internationale udvalg og i redaktionen af foreningens videnskabelige tidsskrift. 


