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Erhvervserfaring 

 

2022 Projektleder og specialist indenfor klimatilpasning i Bovak 

 Projektledelse herunder planlægning, budgettering, koordinering, 

facilitering, administration og teknisk/finansiel rapportering/ 

monitorering. Michaels centrale kompetencer ligger i arbejdet med 

forundersøgelser og borgerinddragelse i en bred vifte af projekter. 

 

2019 – 2022 Koordinator for Medlemmer og Drift i Det Nationale Netværk for 

Klimatilpasning DNNK 

Assistere og facilitere processen med etablering af DNNK. Mødebetjening, 

sparring med Netværksmedarbejdere. Administrere foreningen i alle 

aspekter. Ansvar for budget, økonomistyring, fakturering, indkøb, bank, 

løn, betalinger, bogføring, revision, rekruttering og fastholdelse af 

medlemmer. Rapportere til donor (KLIKOVAND), udarbejde strategier, 

organisationsbeskrivelser samt foreningshåndbog.  

 

2013 – 2018 Natursagsbehandler, Center for Teknik og Miljø, Egedal Kommune 

Bredt opgavespektrum i en kommunal forvaltning: Delprojektleder i kli-

maprojektet KLIKOVAND for Jura; borgerinddragelse; lokal håndtering af 

regnvand; planlægning og etablering af anlæg og stiforløb med borgerne, 

fredningsmyndigheden, bygge- og vejafdelingen; sagsbehandling; for-

valtning af budgetmidler; sagsfremstilling til politiske udvalg, samarbejde 

på tværs af kommunale strukturer og med forsyningen; borgermøder; 

visionsseminarer vedr. planstrategi; markedsafsøgning, indhentning af 

tilbud og assistance ved EU-udbud; sekretær i Grønt Råd; medarbejde 

ved etablering af Naturpark Mølleåen 

 

2007 – 2016 Senior Rådgiver Civil Society and Natural Resource Mgmt. Expert 

(on/off/deltid/frivillig) 

 Midtvejsevaluering og senere projektrådgivning i Mozambique for 

Skovdyrkerforeningen – etablering og træning af skovbrugergrupper, 

udarbejdelse af projektforslag til miljøplan i Bolivia for Ingeniører uden 

Grænser og til et højskoleprojekt i Nepal for Skovdyrkerforeningen,  

 

2005 – 2007  Regional Program Rådgiver for Udenrigsministeriet, København 

Rådgivning og projektledelse i konfliktområde. Koordinering af Middle 

East Regional Agricultural Programme - et samarbejde mellem 

ministerier i Palæstina og Israel og forskningsinstitutioner i Jordan, 

Egypten og Danmark 

 

2003 – 2005  Konsulent Udviklingsbistand (Freelance) og Projekt Koordinator i 

Skovdyrkerforeningen 

Forundersøgelse og udarbejdelse af projektdokument til et skovbruger-

projekt i Mozambique; gæsteforelæser på Skovskolen KVL; udarbejdelse 

af logframe for udvikling af Regional (Forestry) Training and Extension 

Centres i Nepal samt færdiggørelse af rapport til COWI A/S 
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1994 – 2002 Regional Program Rådgiver for Udenrigsministeriet, København 

 Rådgiver til Skovbrugsministeriet i Nepal (træningscentre, distrikts-

forvaltninger, skovbrugergrupper, Community Development Groups) 

 Alle aspekter af projektledelse i et komplekst kulturelt samfund og 

traditionelt administrativt samfund 

 

1989 – 1994 Forstlig rådgiver i Skovforvaltningen i Cabo Delgado, Mozambique 

udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke 
 
1978 – 1988  Forskningsassistent, deltid, delvist i studietiden på Universitetet i 

Göttingen 

 

1986 – 1987  Forstreferendar i Forstforvaltningen i Niedersachsen, Tyskland 

  

 

Faglige Kompetencer 

 

Borgerdialog 

• 1:1 Stor erfaring med inddragelse af borgerne omkring 

løsninger, proces og implementering. Samarbejde med 

frivillige og foreninger 

 

Projektudvikling 

• Facilitator  Michael bringer projektet fra idé til virkelighed 

 

Projekt- budget og økonomistyring 

• Projekt koordinering Ledelse af komplekse projekter med ansvar for økonomi og 

flerdimensionel logistik inklusive medarbejdertræning 

 

Sustainable Business Change Manager 

• Certificeret uddannelse  Fokus på bæredygtig business & forandringsledelse (ESG og 

CSR, 17 Verdensmål) 

 

Træer i bybilledet og natur i projekter 

• Forstkandidat Muligheder og begrænsninger ved beskyttelse af træer og 

brug af (store) træer i anlægsprojekter, naturbeskyttelse, 

vandløbslovgivningen, klimatilpasning 

 

 

Udvalgte uddannelser 

 

1988 Eksamener i tropisk landbrug og rural udvikling 

 

1987 Assessor i skovbrug (Forstkandidat) 

 

1981/1982 Master i tropisk-subtropisk og tempereret skovbrug 

 

 

Tillidsposter/ Udvalgsarbejde / Fagligt interessearbejde – nu og tidligere 

 

Jordbrugsakademikernes (JAs) Kompetenceudvalg, bestyrelsesmedlem i Akademikernes A-kasse, 

Danske Forstkandidater Forening, JAs Bestyrelse, medlem af Mellemfolkeligt Samvirke Rådet, 

Repræsentantskabsmedlem i Akademikernes A-kasse og i JA 

 

  

 


