BILAG 7-3
Dato: 15. april 2015
Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet den 24. april 2015
Skrevet af: Nina Saarnak Larsen, 39 17 40 29, nis@dn.dk

Planfagligt udvalgs indstilling til HB om

Valg af medlemmer til PFU
Sagens kerne
Efter vedtægterne vælger HB medlemmer af Miljøfagligt udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt 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.
Planfagligt udvalg indstiller, at HB vælger følgende medlemmer af PFU, hvoraf Karen Attwell og
Susanne Ogstrup er nye medlemmer:










Axel Bendtsen
Ellen Højgaard Jensen
Henrik Knuth-Winterfeldt
Henrik Præstholm
Jens Erik Larsen
Karen Attwell
Keld Koustrup Sørensen
Peder Agger
Susanne Ogstrup

Formand for udvalget er Lone Søderkvist Kristensen. Hendes valgoplæg kan ses på
www.dn.dk/rep2015.
---

Axel Bendtsen
Spidskompetencer


Planloven, særligt samspillet i forhold til natur- og miljøvaretagelse

Faglige interesseområder




Kendskab til hele miljøministeriets område
Natur- og miljøvaretagelsen i samspil med erhvervsinteresser
Natur- og kulturmiljøer

Geografisk


Bredt kendskab til natur-og miljøforholdende i de fleste områder af landet

Arbejdserfaringer




Miljøministeriet (Alle dele, kommunalreform, udviklingsperspektiver og strategier, vækst og
miljø). Tidligere: Diverse sektorplanlægninger inden for natur- og miljøområdet, godkendelse af planer, beskyttelse af kystlandskaber nationale naturområder, erhverv og miljø)
Privat: Formand for Dragør Turistråd, medlem af Dragørs Bevaringsnævn, arbejde med
natur- og Kulturmiljøer. Tidligere: Formand for Arkitektforbundet

---

Ellen Højgaard Jensen
Spidskompetencer



Byplanlægning og borgerinddragelse i de danske kommuner
Områdefornyelse og Bypolitik

Faglige interesseområder






Fremtidens landskaber
Fremtidens byer
Smarte byer
Den Regionale By
Vand i byer

Geografisk


Byplanlaboratoriet dækker hele landet og gør en dyd ud af at komme rundt til forskellige
kommuner.

Arbejdserfaringer





Projektleder i Byfornyelse Danmark
Sekretariatsleder i Urbanplanen på Amager
Direktør i Dansk Byplanlaboratorium
Censor på Geografi på Københavns Universitet, Aalborg og RUC

---

Henrik Knuth-Winterfeldt
Spidskompetencer



Fredninger
Nationalparker

Faglige interesseområder



Naturbeskyttelse
Planlægning

Geografisk



Bredt kendskab til Danmarks natur og landskaber.
Særligt kendskab til Vendsyssel og Anholt

Arbejdserfaringer


Arbejdssted: Skov- og Naturstyrelsen med opgaver, som beskrevet ovenfor

---
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Henrik Præstholm
Spidskompetencer




Planlægning og administration i det åbne land.
Fortrolig med Naturbeskyttelseslov- og Planlovsområdet
Jeg er i sin tid uddannet som landinspektør.

Faglige interesseområder






Kulturhistorien i landskabet
Det vestjyske landskab, specielt vadehavsnaturen
Landbruget i naturen
Færdsel og ophold i naturen
Cykelruteplanlægning

Geografisk


Jeg er generelt fortrolig med det danske landskab, men især det vestjyske område

Arbejdserfaringer






Jeg har i det meste af mit arbejdsliv været ansat i Ribe Amt med planlægning og
administration af det åbne land. Jeg var i 20 år landskabschef.
Jeg har i min ungdom arbejdet med lignende opgaver i det gamle Holbæk Amt.
De seneste 12 år har jeg efter min pensionering fra amtet været aktiv i DN Esbjerg afdeling
og i Samrådet for Jylland Syd.
Jeg er desuden medlem af menighedsrådet for Ribe Domsogn, hvor jeg er kirkeværge.

---

Jens Erik Larsen
Spidskompetencer






Trafikplanlægning
Trafikpolitik
Cykelruteplanlægning
Friluftsliv
Cykelturisme

Faglige interesseområder




Byplanlægning
Kommuneplaner
Turisme

Geografisk



Nordsjælland
Kommuner, jeg har været konsulent for, så som Viborg, Randers, Aarhus, Roskilde

Arbejdserfaringer


Foreningen Frie Fugle, www.friefugle.dk

---

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.
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(By)økologi og bæredygtighed, herunder lokal afledning af regnvand i sammenhæng med
biodiversitet 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 KøbenhavnFrederiksberg
Arbejdserfaringer
Roskilde Kommune i godt 10 år som projektleder for byudviklingen i Trekroner. Er med i lokalplanlægning, udbud og salg, projektforberedelse og byggesagsbehandling og varetager 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 byggesager, varetager samarbejdet med det økologiske bofællesskab Munksøgård, osv. osv.
---

Keld Koustrup Sørensen
Spidskompetencer
















Kommunernes naturplanlægning og naturadministration,
biodiversitetsfremme,
administrativ håndhævelse af lovgivningen og offentlig administration,
offentlighedens adgang,
friluftsreklamer,
fredninger,
integration af naturhensyn i landbrugsdistriktsprogrammet,
Natura 2000 planlægning,
naturpleje,
vindmøller og naturforhold,
administration af bygge- og beskyttelseslinjer,
husdyrloven og naturhensyn,
naturhensyn i lokal- og kommuneplanlægning,
Naturplan Danmark,
bjørneklobekæmpelse samt håndhævelse af indsatsplaner herfor.

Faglige interesseområder






Kommunernes natur- og miljøforvaltning samt miljøplanlægning
Landzoneadministration
Vandplaner
Klimaplaner
Naturformidling

Geografisk


Nordjylland

Arbejdserfaringer


Vestsjællands Amt: Administration af regionplanlægning, bygge- og beskyttelseslinjer,
landzonebestemmelser, reklameskilte, adgangsforhold, natursager, naturvurdering af husdyrbrug mv.
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Statens Miljøcenter Århus: Tilsyn med kommune- og lokalplanlægning samt ophævelse af
bygge- og beskyttelseslinjer m.v.
Brønderslev Kommune (p.t.): Naturforvaltning, § 3 sager, bygge- og beskyttelseslinjer,
adgangssager, reklameskilte, fredninger, Natura 2000 handleplaner, kommune- og lokalplanlægning, vand- og naturplaner mv.
Natur- og Miljøklagenævnet (p.t.): Medlem af visitationsudvalg og udpeget sagkyndig i forhold til sager efter husdyrloven, miljøbeskyttelsesloven m.fl.

---

Peder Agger
Spidskompetencer


Naturpolitik og -forvaltning

Faglige interesseområder





Natur-landbrug
natur-fiskeri
byøkologi samt borgerinddragelse
Naturværdi og etik

Arbejdserfaringer





Naturrådet
Institut for Miljø
Samfund og Rumlig forandring (RUC)
Det Etiske Råd

---

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






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
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 Underviser i landskabsarkitektur og borgerinddragelse
2001 – 2009: Danmarks Naturfredningsforening
 Klimapolitisk medarbejder: 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”

6

