
 
 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

PERSONLIG PROFIL 

 

 

    

  

 

 

 

 

2016 – 2020  Skov- og landskabsingeniør (BSc) 
Københavns Universitet 
Faglige fokusområder: Alle aspekter af naturforvaltning, med vægt på at 
kombinere teori og praksis. Økonomi, skovforvaltning, naturpleje og 
genoprettelse, jura samt organisation, kommunikation og ledelse. 

Udbytte:  
– At man kan forvalte natur i alle skala og rådgive om dette.  
– Nærer god viden inden for, natur, økosystemer, GIS og jura. 

Der lægges vægt på, at undervisningen foregår som en kombination af teori 
og praksis, og er dermed meget anvendelsesorienteret. Under hele 
studieforløbet arbejdes der aktivt med virksomhedskontakt, bl.a. gennem 
case-opgaver og ekskursioner.  

CV

Rasmus Myrhøj Stengel Hansen

Adresse: Langøvej 10D, 6000 Kolding                           
Mobil tlf.nr.: +45 40 19 06 20

E-mail: rsh@skovdyrkerne.dk

Fødselsdato: 18. August 1994

Til daglig arbejder jeg hos Skovdyrkerne Øerne, hvor jeg har hovedsæde i Vissenbjerg på midtfyn. Jeg er 
en del af teamet Åbent land, hvor jeg sidder med ansøgning om dispensationer, skovrejsning, 
vedligeholdelse, naturforvaltning, biotopplaner m.m.

Gennem min uddannelse som Skov og Landskabsingeniør, praktikophold og erhvervserfaring har jeg altid 

opsøgt arbejde og opgaver, og taget alle udfordringer op. Under mit studie har jeg haft flere jobs, som har 

styrket mine kompetencer og skærpet min interesse for faget. Arbejdet spænder vidt fra socialmedia 

marketing, og praktik som ”Conservation and Research Intern” i New Zealand, hvor jeg har arbejdet med 

GIS, vandløbsrestaurering og habitatforvaltning.

I mit job kan jeg virkelig bidrage med alle mine kompetencer og erfaringer, samt er det et sted hvor der er 

plads til udvikling både fagligt som personligt.

UDDANNELSE
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Derudover er det tredje år af uddannelse et praktikår, hvor man arbejder i en 
fuldtidsstilling for en selvvalgt virksomhed. Den faglige indlæring er tværfaglig, 
så undervisningen foregår på tværs af fagene, som et led i udviklingen af 
personlige kompetencer.  

 
2012 – 2014  Naturvidenskabelig Student - Næstved Gymnasium & HF (STX) 
2010 – 2012   Naturvidenskabelig Student - Herlufsholmkostskole (STX) 
 
2010 – 2011  SØS Idrætsefterskole (10. Klasse) 
  Klubinstruktøruddannelse (alpin ski) 
 

PROFESSIONEL ERFARING 

       

   

 

     

 

    

 

 

 

 

 

    

 

   

  

   

    

 

  

 

  

 

.Konsulent - Urban skov & landskab v. Skovdyrkerne Øerne.
GIS, Tilbud, Naturforvaltning, Dispensationer - skov & søer, Biotopplaner

Webredaktør v. Recreation Media.

SoMe, SEO og webstruktur. Marketingsstrategi for magasin. Grejtester og 

amatør journalist arbejde. Artikler til jagtmagasin.

Salgsassistent v. B-wild København.

Kundekontakt. Salgsteknik.

Conservation and research intern v. NC Fish and Game New Zealand.

Vandløbs- og vådområdes restaurering, GIS kortlægning,

vandkvalitetsundersøgelse, ørred og lakse monitorering.

Resultater:

Overtog al forfaldende GIS-arbejde i ArcGIS Pro.

Conservation Intern v. Zealandia Ecosanctuary.

Wildlife survey, wildlife management, phenology research.

Marketingassistent v. Rainsford Hunting.

Rekvirering af outfitters og guides, SEO-tekst, Social Media Marketing.

Tilkaldelse vikar v. Moment A/S.

Farmhand v. Carmor Plains Game Reserve.

Assisterede Matt Kelman med klienter ved bøffeljagt, garvning, samt alt 

forfaldende arbejde på gården.

Praktik v. Hancock Victorian Plantations, Australien,

Skovdrift i Australien, v. Road Engineer Mark Graf.

Praktik v. Sydved AB, skovbrug i Sverige,

Tilegnet nyttig viden om fagets aspekter. Org.nr. 556171-0814.

2020 Nov. - d.d.

2020 aug. – 2020 okt.

2019 aug. – 2020 okt.

2019 jan. – 2019 jul.

2018 sept. – 2018 dec.

2017 apr. – 2018 jun.

2017 mar. – aug.

2015 dec.

2015, 23.-27. nov.

2015, 19.-23. okt.

tel:556171-0814
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2014 sep. – 2015 mar.   Skadedyrsbekæmper v. NewZealand TBfree,  

GPS plotting, natur og vildtforvaltning.  

2014 apr. – sep. Anlægsgartner v. Jørgen Stengel Anlæg A/S.  

2013 jul.  Assistent v. Hunters Moon Safaris, Sydafrika.  

Faunamonitorering, vildtforvaltning, samt alle forfaldende opgaver.  

Løbende:  Administration af juletræsplantage.  

Vedligeholdelse af eget skovbrug i Sverige.  

Naturforvaltning på fødselsgård. 

KURSER 

 

2016 - 2020  Projektstyring 

  Strategisk ledelse og kommunikation 

  Naturforvaltning og samfund 

  GIS 

  Natur og landskabspleje 

  Jura 

  Ledelse 

  Driftsøkonomi 

  Økologi 

  Motorsav I 

  §3 i praksis 

  Vildtpleje og vildtforvaltning 

  Bearbejdelse af UAV Data 

  Byens Grønne Områder 

  Skovdyrkning 

  International Naturforvaltning 

_______________________________________________________________________________________ 

Efter uddannelse: Design Lab – via. Savory Institute 

IT 

Superbruger:  MS Office 

  QGIS   

Kendskab:  ArcGIS Pro 

  GarminGPS 

  MailChimp 

  WordPress 
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SPROG 

Dansk  Modersmål 
Engelsk  Flydende skrift og tale 
Svensk & Norsk      Flydende tale                                                                                                     
Fransk & Tysk Kendskab  
Afrikaans  Stiftet bekendeskab. 

  

  

 

 

   

  

PRIVAT & FRITID

Hvis folk beskriver mig, beskrives jeg altid som en naturnørd og jagtglad. Jeg har rejst tre år siden 

gymnasiet, her arbejdede jeg primært i New Zealand. Jeg oplever mig selv som målrettet, initiativrig og 

kontaktskabende.

I primo 2020 meldte jeg mig ind i foreningen HOPLA, foreningen for Holistisk Planlagt Afgræsning. Her 

sidder jeg i bestyrelsen, og brænder for et bæredygtigt landbrug og naturforvaltning.

Privat bor jeg i Kolding, hvorfra jeg tildels også arbejder
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