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Curriculum vitæ for Poul Evald Hansen

Motto
Uenighed gør gør stærk!
(Sagt af Poul Henningsen en gang i 1940erne eller 1950erne)

Profil
Siden jeg var knægt, har jeg hentet en stor del af mit livsindhold ved at færdes i naturen og studere naturen: lære organismerne og deres levevilkår at kende. Og nu er
jeg professionel og ekspert. Jeg bruger stadig rigtigt meget tid på at færdes i naturen. Nogle gange får jeg penge for det i forbindelse med mit arbejde hos Amphi
Consult, andre gange gør jeg det af ren lyst, eller fordi jeg skal have ro i sjælen.
Jeg holder af at fordybe mig og fortsætte lige til opgaven er løst, men værdsætter
også i høj grad at arbejde sammen i konstruktive teams med gode kolleger.
Jeg bryder mig bestemt ikke om lånte fjer og overflødige omsvøb og lægger vægt
på, at folk har noget at have deres faglighed i.
Mine børn og min rod i lokalmiljøet gør, at jeg befinder mig fint, hvor jeg er.
I øvrigt ordner jeg selv mine IT-opgaver!
Og så så er jeg ikke-ryger, og vil godt have, at mine omgivelser respekterer det!

Personlige data:
Privat adresse: Galgebakken Vester 9-2A, 2620 Albertslund
Telefon: 43 62 32 43 / 30 61 01 76
E-mail: peh@amphi-plan.dk (arbejde); pevh@poulevaldhansen.dk (privat)
Født: 16-8-1950
Civilstand: Enlig. To børn Emma (13 år) og Gro (22 år).
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Uddannelse
Jeg er cand. scient. i Miljøbiologi og Datalogi fra RUC 1992 .
2001-2002: Systemadministratorkursus.
1995-96: GIS 1 og 2 på Åbent Universitet, Geografisk Institut KU 1996: Miljøledelseskursus på Ingeniørhøjskolen i Ballerup.

Arbejdserfaring:
2002-2005: Opgaver for Amphi Consult: Botanisk registrering, naturplejeforslag
m.v. på Farum Øvelsesterræn (Konsulentopgave for GB4 omkring indpasning
af golf og naturinteresser på det tidligere militære øvelsesterræn),
naturregistreringer i Glostrup (især padderegistreringer), botaniske vurderinger
omkring Rørmosegård i Farum, Naturplan for Svanholm og ejendomme
ved Biersted i Nordjylland (botaniske registreringer, naturtyperegistreringer
m.v.). Naturplaner for landbrug: 16 ejendomme på Bogø.
2001-2003: Ansat i Amphi Consult til naturregistreringsopgaver for Farum
Kommune (botanik, padder, naturtyper), på Vestamager (padder) m.v. samt til
arbejde med naturplaner for landbrug.
1996-2001: Ansat i Amphi Consult til botanisk registrering m.v. for Københavns
Amt (se publikationslisten).
1999-2000: Ansat af Amphi Consult til botanisk registreringsopgave for Albertslund
(Egelundsparken og område nord for Motor O4) og GIS-opgaver for Københavns
Amt (registrering af beskyttede naturtyper, tilretning af naturtypekort
m.v.).
1998-1999: Ansat af Amphi Consult til GIS-opgaver og naturtypeopgaver for
Frederiksborg Amt (EF-habitatstyper).
1993-1996: Ansat i Ornis Consult til konsulentopgaver for Københavns Amt
m.v. Botanisk registrering og naturtyperegistrering i Vestskovens Moser
(Porsemosen, Sengeløse Mose, Vasby Mose) o.a. af Vestegnens Moser.
Uddannelse og Kurser:

Anden erfaring:
Jeg er næstformand i Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Albertslund og suppleant til Jordbrugskommissionen for Københavns Amt.
Jeg har kvalifikationer svarende til kursus for Amternes Landskabsmedarbejdere
(ALMA) i bestemmelse af bladmosser. Jeg har f.eks. lavet frekvensundersøgelser
af bladmosser på sphagnumfladerne i Lyngby Åmose.
(1997). Derudover har jeg privat arbejdet med floralister for mosser på Københavns
Vestegn. Jeg er også medlem af Bryologkredsen i Dansk Botanisk
Forening.
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Deltagelse i Atlas Flora Danica-projektet med ruder på Københavns Vestegn,
Møn, ved Roskilde Fjord m.v. med periodevis afrapportering.
Deltagelse i Atlas Flora Danica-inventeringslejre med periodevis afrapportering.
Medlem af bl.a. Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen
til Svampekundskabens Fremme og Danmarks Naturfredningsforening.
Medlem af Dansk Botanisk Forenings Udvalg til Sikring af Bevaringsværdige
Lokaliteter.
Turleder for Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.
Afgørende bidrag til Naturplanen for Albertslund.

Fritidsaktiviteter og fritidsinteresser
Naturkiggeri på ret højt niveau (især botanik og svampe, men også padder og fugle
og andet). Jeg bruger meget af min fritid i naturen, og der er ikke noget skarpt skel
mellem min private naturinteresse og mit faglige engagement.
Agendaarbejde, Albertslund Naturgruppe (kontaktudvalg mellem kommunen
og de grønne organisationer). Arbejde i forskellige grønne foreninger, især DN og
Dansk Botanisk Forening samt agendaarbejde. Periodevis medlemskab af skolebestyrelsen for Holstbjergskolen i Albertslund.
i Albertslund. Skak. Cykling.

Publikationer
Se den særskilte publikationsliste!
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