Erlend Tandberg
Grindrud
Lurdalsveien 220, 3614 Kongsberg
Telefon: 48384917
E-post: erlend.grindrud@naturrestaurering.no
Født: 19. september 1988
Nøkkelkvalifikasjoner: Jeg kan jobbe lange dager i felt og har god taksonomisk kunnskap innenfor
flere artsgrupper. I tillegg er jeg sosial og liker samvær med kollegaer.

Relevant erfaring

mai. 21 – d.d.

Vegetasjonskartlegginger i forbindelse med
utbygginger
Kartlegging av fremmedarter, rødlistede arter og naturtyper
etter Miljødirektoratets instruks, i forbindelse med utbygginger
og sertifisering.

Naturrestaurering AS

Natur i Norge-kartlegging (NiN)
mai.21 – d.d.

NiN-kartlegging ved Øyeren på oppdrag for Miljødirektoratet.

Naturrestaurering AS

Restaurering av semi-naturlige enger og
bekjempelse av fremmedarter
sep.20 – d.d.

Bekjempelse av fremmedarter langs Lysakerelven og på
kalktørrenger i Oslo-området. I tillegg skjøtselstiltak, inkludert
slått og frøinnsamling, i forbindelse med restaurering av
kalktørrenger.

Naturrestaurering AS

Kartleggingsoppdrag
okt.20 – apr.20

okt.17 – d.d.

Kartlegging av rødlistede arter og indikatorarter nord for
Notodden og ved Krøderen; vedboende sopp, lav, insekter og
moser.

Norges Naturvernforbund
(NNV)

Frivillig kartlegging
Kartlegging av vedboende sopp, lav og karplanter i KongsbergNotodden-området. Kartleggingssamlinger, kurs og turer med
SABIMA, Norsk Botanisk forening og Norsk Lavforening

Privat, SABIMA, Norsk Botanisk
forening, Norsk Lavforening

Publisering i Nature
12.apr.18

Resultater fra masteroppgaven ble publisert i tidsskriftet
Nature. Tittel på publikasjon: “Accelerated increase in plant
species richness on mountain summits is linked to warming”.

Nature

Feltarbeid
juli.14 – aug.14

Som en del av masteroppgaven undersøkte jeg
utbredelsesområdene til 140 karplanter i Jotunheimen. Totalt
ble karplantefloraen på 254 lokaliteter, fordelt på 23 fjell,
kartlagt.

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

Annen erfaring
juni.19 – aug.19

Sommervikariat i Laagendalsposten
Arbeid som journalist og fotograf, samt ansvar for å legge ut
nyheter på nett og justering av titler.

Laagendalsposten

Reiser i Argentina
jan.11 – mai.20

I denne perioden har jeg prioritert å reise, og har til sammen
bodd fem år i Argentina. Først som student, og deretter blant
annet på turer i de patagonske Andesfjellene.

Argentina

Utdanning
Mastergrad i økologi
aug.13 - juni.19

aug.09 - juni.13

jan.11 - juli.12

Mastergraden inkluderte en ettårig masteroppgave, der jeg
undersøkte hvordan høyfjellsplanter i Jotunheimen påvirkes av
blant annet klimaendringene.

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

Bachelor i biologi

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet,

Studieretning økologi, evolusjon og biodiversitet.

Utveksling bachelor i biologi, Argentina
Halvannet år med studier og eksamener.

Universidad Nacional de
Tucumán

Ferdigheter
Språk:
Norsk morsmål, spansk og engelsk.

IT:
Erfaring med bruk av iPad til kartlegging. God kjennskap til Microsoft Excel og R.

Annet:
Førerkort klasse B

Interesser
Jeg er glad i natur og friluftsliv. På fritiden driver jeg med artskartlegging, men liker også fluefiske, småviltjakt
og langturer med pulk, kano eller ryggsekk. Jeg har også flere pågående mindre prosjekter, som for eksempel
restaurering av et krypinn på Hardangervidda, og restaurering av semi-naturlig eng på et landlig sted ved
Kongsberg. Ellers er jeg sosial og liker å tilbringe tid med venner og familie.

Referanser





Biolog i Asplan Viak, Rein Midteng. Mobil: 40068188
Miljørådgiver i Multiconsult, Finn Gregersen. Mobil: 93405942
Fotograf og videojournalist Aleksander Andersen, A. Andersen Media. Mobil: 940 82 429

