
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Temadag for spirende 
biologer 

Fra sommerfugleforsker til rådgiver for landbruget – 
vær åben for de uventede karriereveje 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Min karrierevej 

Specialkonsulent i naturforvaltning hos SEGES 

2004-2010 

2010-2011 

2012-2015 

2015-2016 

2016 - nu 

Cand scient i biologi (Københavns Universitet) 
  Bacheloropgave: Forundersøgelse vedr. genudsætning af bæver på Sjælland (NST)  

  Speciale: Rumlig adfærd hos småpattedyr (NATURAMA, AU, KU) 

  Studenterjob (2007-2010): Dansk Ornitologisk Forening 

Biolog hos Dansk Ornitologisk Forening 

PhD i sommerfuglebiologi (Aarhus Universitet) 

Post Doc i sommerfuglebiologi (Aarhus Universitet) 

Foto: Linda Udklit 

Løntilskud (DMU Kalø) 2011-2012 
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Orientér dig om, hvilke kompetencer 
potentielle arbejdsgivere efterspørger 

• Forsøg så vidt muligt at tænke dem ind i dit valg af fag og 
hovedopgaver 

• Styrk dit netværk: Lav din bachelor- og kandidatopgave i 
samarbejde med en styrelse, kommune, NGO eller 
virksomhed 

• Prioritér et relevant studiejob hvis du kan 

 

Foto: Anne Eskildsen, Illustration: Frits Ahlefeldt 
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Vær åben for de uventede karriereveje 

• Måske findes drømmejobbet et helt andet sted end du 
havde forventet 

• Vær fordomsfri overfor potentielle arbejdsgivere 

• Nogle gange kan du være mere dagsordenskabende ved 
at arbejde indenfor end udenfor murene! 

 

Foto: Anne Eskildsen, Illustration: Frits Ahlefeldt 
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Prioritér den gode formidling 

• Formidling er næsten altid en central kompetence når 
man arbejder med natur og biodiversitet, fordi alle – også 
lægmænd - ’mener noget’ 

• Derfor er det vigtigt at kunne skære igennem og være 
tydelig i sin faglighed 

• Biodiversitetskrisen er en formidlingskrise 

Foto: Anne Eskildsen, Illustration: Carsten Graabæk 
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Min hverdag på SEGES 

• Den nyeste viden om natur og biodiversitet skal i spil hos 
landmænd, landbrugskonsulenter og beslutningstagere 

• ‘License to produce’ 

• Indsatsen skal være virkningsfuld og omkostningseffektiv 

• Fokus på regler 

 

Foto: Anne Eskildsen, Illustration: Frits Ahlefeldt 
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Landmænd ejer og forvalter størstedelen af de danske naturarealer  
 

De har dermed en enestående mulighed for at gøre en vigtig forskel for naturen 
 

…Men vi kan se at der er behov for en meget mere målrettet indsats, hvis sjældne arter skal sikres 
og fremmes 

 

Foto: Anne Eskildsen 
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Projekt: ‘Fra Viden til Virkning’ 

At give lodsejere og 
dyreholdere, der plejer 
værdifuld natur, mere 
viden om de særlige dyre- 
og plantearter, der er på 
deres arealer. 

At udarbejde konkrete 
fokusplaner for 8 
landmænd, der plejer 
arealer med høj naturværdi 

At udvikle et værktøj til 
mere fokuseret rådgivning 
– og se om det virker 

 

Foto: Anne Eskildsen 
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Foto: Anne Eskildsen, Morten DD Hansen 
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(i) Manglende viden om naturværdier  
(ii) Konflikter mellem regler og god naturforvaltning 

Foto: Anne Eskildsen, Heidi Buur Holbeck 
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Fokusplaner 
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Spørgsmål? 

 

Illustration: Frits Ahlefeldt 


