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PERSONLIG
Økolog/Naturforvalter med sterk kompetanse innen naturfaglig feltarbeid og vitenskapelig metode.
Høy læreevne og god arbeidsmoral er egenskaper som kjennetegner meg. Dyktig i samarbeid,
kommunikasjon og digitale verktøy. Jeg trives godt med lederansvar, liker å ta initiativ og få ting gjort
effektivt uten å ofre kvalitet. Helt fra barndommen har likt og hatt mulighet til å løse praktiske
utfordringer. Dette har gjort meg til en selvstendig og løsningsorientert person. Bruker mye av fritiden
i naturen med hobbyer som kitesurfing og fridykking.

UTDANNING
Mastergrad - Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet

aug 2017 – mai 2019

Sammensatt naturforvalterstudie (135stp.) Mest relevante emner: Miljøforvaltningsrett, Limnologi,
Miljøgifter og økotoksikologi, Restaureringsøkologi, Bevaringsbiologi, Praktisk naturforvaltning,
Utforsking og analyse av data. Karaktersnitt B (4.10/5).

Bachelorgrad - Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet

aug 2013 - jun 2016

Økologi og naturforvaltning (180stp). Mest relevante emner: Tverrfaglig konsekvensanalyse, Offentlig
saksbehandling og forvaltningsrett, GIS, Vern og forvaltning av Norsk natur, Vegetasjonskartlegging,
Zoologi, Generell økologi, Miljø og ressursøkonomi. Karaktersnitt B (4.03/5).
Utskrevet befalskurs - Sjøforsvaret - KNM Harald Haarfagre

jan 2012- des 2012.

6 måneders utdanning innen ledelse, undervisningslære og andre praktiske og teoretiske militære fag
ved Rekruttskolen KNM Harald Haarfagre i Stavanger. Karaktersnitt B.

UTVALGT ERFARING
Prosjektmedarbeider/leder - Norske Lakseelver
jan 2020- jan 2021
 Bistod medlemmer med råd til bedre forvaltning og habitattiltak, eksempelvis gjennom
elvebefaringer og skriftlige produkter
 Ledet prosjekt med beredskap og miljøovervåkning.
 Vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 13 rekrutteringsarrangementer nasjonalt,
samt medansvarlig for arrangering av en rekke camper for barn og unge.
 Planlagt og gjennomført landsmøte og regionale møter i organisasjonen, med selvstendig
ansvar på det tekniske.
 Vært en drivkraft og ressursperson for å forbedre samarbeidet i organisasjonen gjennom
smartere digitale samarbeidssystemer.
Nøkkelkompetanse: Ferskvannsøkologi i elveøkosystemer, organisasjonsarbeid, arrangementer,
smartere samarbeid gjennom struktur og verktøy
Konsulent (som freelancer) - Naturrestaurering A/S
des 2018 – des 2019
 Planlagt og utført marin NIN-kartlegging i Sandvika, med tilhørende KU-rapportering.
 Kartlegging av undervannsenger for boligutviklingsprosjektet «Fjordbyen Drammen»,
Planlegging, struktur, feltarbeid og rapportering.

Fortsettes neste side



Takserte tobis/sil i Tanadeltaet i Finnmark, i sammenheng med konsekvensutredning for
Multionsult og Kystverket.
 Skjøtsel av restaurert kalkeng ved Lysaker.
 Takserte elvemusling i Lysakerelva.
Nøkkelkompetanse: Hensiktsmessig metodeanvendelse, økologisk kunnskap, konsekvensutredning i
praksis.
Forskningsassistent - Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet
mai 2016- jun 2019
 Prosjekt Gyrofri: El-fiske og merking av laks og sjøørret.
 Prosjekt RECFISH: Kartla fritidsfisket i Oslofjorden.
 Oppfølging av restaureringstiltak, Bognelv i Finnmark.
 Taksering av invertebrater, Lierelva i Aurskog-Høland.
Nøkkelkompetanse: Kvalitativ forskning, biologisk kunnskap, restaureringsøkologi, praktisk
problemløsning.
Masteroppgave (60 stp) - Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet
nov 2018 – mai 2019
 Tittel: “Linking high frequency GPS data with multiscale habitat selection;
A study of an adaptable carnivore in a fragmented landscape”
 Selvstendig feltarbeid over ca 1,5 år.
 Analyse av posisjonsdata i rom og tid, knyttet til adferd.
Nøkkelkompetanse: Selvstendig utvikling av effektive datainnsamlingsmetoder, feltkunnskap,
samarbeid med veileder, romlig statistisk analyse.

Kiteinstruktør – Ekvip/Kitekurs.no
jan 2013- april 2019
 Jobber selvstendig og i team som kurskoordinator og instruktør
på nybegynner og viderekomment nivå, fra enkeltpersoner til større grupper.
Nøkkelkompetanse: Pedagogikk/formidling, ansvar, sikkerhet,
samarbeid, fjellvant/fjellvett.
Troppsbefal - Sjøforsvaret – KNM Harald Haarfagre
juni 2012- des 2012

Arbeidet/tjenestegjorde som befal for tropp med størrelse opp mot 46 pers
de siste 6 måneder av tjenesten. Fungerte også som idrettsansvarlig for tropp.
Nøkkelkompetanse: Ledelse, konstruktivt samarbeid og rolleforståelse, pedagogikk/ formidling.

ANNEN ERFARING
 Medstifter av Bloom, en forening med 120 betalende medlemmer etter ett år, med fokus på å hjelpe
individ og samfunn i å blomstre, gjennom kunst og unike, samskapte opplevelser.
 Teamleder - Urge.no (kitebutikk) i 2 år. Administrerte ambassadørene knyttet til butikken. Også vært
ambassadør for samme bedrift i ca 8 år.
 Teamambassadør for F-one international via Fluid.no

KURS/VERV
 NIN 2.0-kurs ved Universitetet i Oslo.
 Kartleggingskurs rødlistearter i skog.
 Sanitet nivå 2 førstehjelpskurs (militært),
samt oppfriskningskurs senere sivilt.
 Prøvetaking av fisk for miljøgiftanalyser.

FERDIGHETER
Språk
 Norsk morsmål.

april 2019
sep 2019
apr 2012, jan 2018
jan 2019

 Engelsk (Meget god).
 Portugisisk – ok
 Spansk - ok
IT
 Microsoft Teams (meget god)
 Miro (meget god))
 Asana (meget god))
 Office pakken (Meget god).
 Statistikkprogrammet R (God).
 Digitale kart- og flyfotoverktøy (Geografisk informasjonssystem (QGIS), Google Earth (Meget god).
 Adobe Photoshop/Lightroom/Premiere pro (Meget god).
Sertifikater
 Førerkort kl. B.
 Båtførerprøven.

ANNET
 Norgesmester i snøkiting 2015, samt flere andre pallplasseringer i Norgesmesterskap.
 Deltakelse i verdensmesterskap i snøkiting

REFERANSER
Torfinn evensen
 Daglig leder Norske Lakseelver
Torfinn@lakseelver.no , (attest kommer)

 Jonathan Colman,
Daglig leder Naturrestaurering A/S , min overordnede i bedriften.
+47 95 90 12 86
jonathan.colman@naturrestaurering.no

 Camilla Ringvold,
Eier og daglig leder av kitekurs.no, min overordnede i bedriften.
+ 47 95 25 73 38
camilla@kitekurs.no

 Richard Bischof
Forsker/professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU.
Veileder for min masteroppgave.
+ 47 94 79 80 41
richard.bischof@nmbu.no

 Fen. Charlotte Johansen
Sjøforsvaret – KNM Harald Haarfagre.
Min nærmeste overordnede under praksisperioden av befalskole. Se vedlagt attest.

