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CV - MORTEN HASLE 
Født 16. oktober 1979 

Morten Hasle 

 

Ved Kollekolle 2   

3500 Værløse  

Tlf. +45 41773692 

Mail: naturogskov@gmail.com 

 

Uddannelse 
2014  Skov- og landskabsingeniør fra 

Skovskolen, Københavns univer-

sitet, Skovskolen Campus, Nø-

debo 

2006  Tømrersvend fra Erhvervsskolen 

Hamlet, Hillerød 

1999  Matematisk student med biologi på højt niveau fra Christianshavns Gymnasium, 

København 

Erhvervserfaring 
2019- Hededanmark A/S: Entreprenør, Skovfoged og projekt- og personaleleder for 12 

medarbejdere og en række underentreprenører. Ansvar for rydning, naturgenop-

retning og bevoksning langs jernbane og vej og i natur 

2017-2019 Banedanmark: Skovfoged og produktionsleder med ledelsesansvar for 6 skovar-

bejdere og driftsansvar for S-banen 

2015-2017 Banedanmark: Skovfoged, geografisk fagspecialist i Banedanmark (driftsansvar 

for grønne områder langs jernbanen)  

2014- Freelance foredragsholder i naturforvaltning og -historie i Nørreskoven for Konfe-

rencecentret Kollekolle 

2012-2014 Jagt- og Skovbrugsmuseet: Studentermedhjælper (skov- og naturformidling)  

2012-2013 Naturstyrelsen Østsjælland: Skov- og landskabsingeniørpraktikant 

2006-2013 Tømrermester i eget firma Grønnevirke Byg 

2002-2006 Tømrerlærling i firmaet Grønnevirke ved David Grolin og Søren Fritze (Solbyg) 
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2001-2002 Ufaglært tømrer/murerarbejdsmand i firmaet Grønnevirke, Hundested 

2001-2003 Arbejdsmand i topkapperfirmaet Kurt Larsen, Hundested 

2000-2001 Pædagogmedhjælper Marthahjemmets Vuggestue, København 

1999-2001 Cykelbud ved Den Blå Kurer, Vesterbro, København 

1996-1999 Tankpasser (studenterjob) ved DK benzin, Sjællandsbroen, København 

 

Kurser og tilvalgsfag 
Under uddannelsen til Skov- og Landskabsingeniør er der, udover de obligatoriske fag, mulig-

hed for at tage en række kompetencegivende valgfag. Jeg har taget følgende: 

• Vildtpleje og vildtforvaltning 7,5 ECTS 

• Skovdrift og samfund 15 ECTS 

• Juletræer og pyntegrønt 7,5 ECTS  

• Rådgivning og kommunikation 7,5 ECTS  

Ved ansættelsen på Jagt- og Skovbrugsmuseet:  

• Kursus i formidling 

• Fornyet førstehjælpskursus. 

I Banedanmark har jeg modtaget følgende kurser: 

• SR-Light (planlægning af jernbaneopgaver med jernbanesikkerhed) 

• Pas på banen (jernbanesikkerhed) 

• Ophold i betjent førerrum (tilsynsførende, infrastruktur) 

• AB 92 (For ikke-jurister) 

• Kursus i ekspropriation  

• Kvalitetsledelse 

• Kursus i Banedanmark som organisation 

• Kursus i forvaltningsret 

• Fki/Ski (kørestrømskursus) 

• Risikotræer ved Skovskolen (Iben Magrethe Thomsen og Simon Skov) 

• Dicikat (Kørestrømskursus) 

Erfaring i skov- og naturforvaltningsopgaver 
 

• Ledelse, dagligt og fagligt af 12 engagerede skovarbejdere og aborister, herunder 

vedligehold og indkøb af maskinpark mm. 
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• Masser af små og store hugst og træfældningsopgaver over hele Sjælland– gerne ved 

infrastruktur som vanskeliggør arbejdet 

• Naturgenopretnings projekter, små og mellemstore 

• Registrering, forvaltning og fældning af risikotræer 

• Knapt to års erfaring med drift af en kontrakt med Banedanmark på 22,5 mill kr.  

• Driftsopgaver med planlægning og gennemførelse af hugst, plantning, afvanding, regi-

strering og vedligeholdelse af hegn  

• samt større projektorienterede opgavetyper inden for det grønne område på jernba-

nen bl.a. med rydning af arealer langs ca. 55 km jernbane både i skov, villakvarterer og 

i åbent land i forbindelse med elektrificeringsprojekter, bl.a har jeg gennemført rydnin-

gen af skov på ca. 10 km jernbane gennem Vallø, Bregnetved og Gisselfeldt godser.  

• Bekæmpelse af invasive arter. Bjørneklo og Japansk pileurt 

• Gentilplanting af fredskovsarealer efter større sporprojekt på 30 km 

• Involvering i Miljøstyrelsens infrastrukturprojekt, som sigter mod at øge og sikre biodiversi-

teten på overflødiggjorte jernbanearealer  

• Design, projektering udførelse af erstatningsnatur og erstatningsskov i forbindelse med 

anlæg af jernbane 

Erfaring med økonomi og ledelse 
• Projektplanlægning med fastlæggelse og overholdelse af milepæle og budgetter, en 

hel afgørende kompetence for at kunne overleve som selvstændig i byggebranchen. 

• Udbud, licitation og tilsyn med hugst- og rydningsopgaver langs jernbanen fra 0,5 mill. 

kr. til 5,5 mill. kr. 

• Underhåndsbud af grønne vedligeholdelsesopgaver (10.000-500.000 kr.)  

• Personale- og arbejdsleder for 10 skovarbejdere 

• Byggeledelse af projekter (herunder store rydningsopgaver), byggepladser, entrepre-

nører og sjak 

• Projektering – tegning og design, projektplanlægning, tilbudsgivning, indkøb og salg 

• Økonomistyring (tilbud, regnskab, fakturering og investering) af eget tømrerfirma hvor 

jeg havde 4 mand beskæftiget da jeg stoppede firmaet og begyndte på Sling-uddan-

nelsen 

• Styring af projektøkonomi i Naturstyrelsen Østsjælland fx af projekter vedrørende jagtud-

lejning, skovrejsning og bekæmpelse af invasive arter. 

• Erfaring med arbejde i teams både på projektniveau både som teammedlem og pro-

jektleder 

Generel erfaring 
• Borgerhenvendelser ifm. drift af skov og natur langs jernbanerne 

• Forvaltning af arealer og myndighedsopgaver i Banedanmark og Naturstyrelsen   

• Kundehåndtering – byggemøder, markedsføring, rådgivning, kommunikation 
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• Tømrer og murer – alt inden for fagene 

• Træfældning – skovning og oparbejdning motormanuelt  

Privat og fritid 
Jeg er født og opvokset i københavnsområdet. Jeg bor nu i Værløse i en tidligere skovfoged-

bolig, hvor jeg hos Naturstyrelsen har forpagtet 6 Ha skov og eng som jeg, som led i naturple-

jen for området, afgræsser med køer. Her bor jeg sammen med min hustru, tre børn fra 7-18 år 

og vores hunde. Jeg bruger fritiden sammen med familien på natur og økologi, jagt, fiskeri, 

motion, dyrehold og vedligehold af mit gamle hus. 

Sprog 
Dansk (modersmål) og Engelsk flydende mundtligt og skriftligt  

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/in/morten-hasle-6759b3a6/  

Referencer 
1. Mikkel Brünner, Projektleder ved Hededanmark, tlf.: 29 91 84 29, mail: mibr@hededan-

mark.dk  

2. Tommas Brogaard Thomsen, Geografisk Fagspecialist TPE grøn stationsdrift, Banedanmark, 

Tlf.: 27 52 87 01, mail: tbtm@bane.dk   

3. Stephan Springborg, Naturvejleder Naturstyrelsen Hovedstaden, tlf.: 21 21 97 09, mail: 

ssp@nst.dk 
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