CURRICULUM VITAE
Navn Tanja Kirkeby Kaiser, Enighedsvej 5, 6950 Ringkøbing, tlf. 51356465

Erhvervserfaring
2014 - Medstifter af Landudviklerne. Virksomheden består af agronom Tove
Urup Madsen og biolog Tanja Kirkeby Kaiser.
Naturbeskyttelsesloven
Miljømålsloven (dansk
implementering af EU-direktiver på
miljøområdet)

Har i 2014 været tilknyttet Ringkøbing-Skjern Kommune som konsulent og
været sagsbehandler omkring Naturbeskyttelsesloven, Planloven og
Miljømålsloven.
Projektleder på Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt om at udvikle
virkemidler i søer til næste generation af statens vandplaner.
Projektleder på kommunens landdistriktsprojekter om
naturpleje/formidling
/kogræsserlaug.

Landdistriktsudvikling Udarbejdet en udviklingsplan over et landsbysamfund for LAG
(LokalAktionsGruppe) Ringkøbing-Skjern.
Artsregistrering i naturområder Underleverandør af naturkortlægning med artsregistrering og indtastning
af data i Miljøportalen til ALECTIA og ATKINS siden 2014.
Udført kortlægninger af natur for Viborg og Ringkøbing-Skjern Kommuner.
2007 – 2014
Biolog i Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur
Ledende rolle i arbejdet medmiljøforbedrende projekter i naturen Udarbejdelse af projektforslag som i samarbejde med lodsejere skal
iværksætte fjernelse af fosfor i søoplande til nogle af kommunernes søer.
Kommunernes repræsentant ved
udarbejdelse af Naturstyrelsens Har i forbindelse med ovenstående projekter assisteret KTC-foreningens
nationale vejledninger (Kommunale Tekniske Chefer) faggrupper og KL ved at være repræsentant
i arbejdsgrupper mellem KL og Naturstyrelsen i forbindelse med
udarbejdelsen af vandplanerne.

Naturvejleder Arbejdet som naturvejleder og medarrangør af friluftture med
Sundhedscenter Vest. Samarbejdet har også omfattet planlægning af
friluftsaktiviteter i forbindelse med kommunens Sundhedsuge.
Projektleder som bindeled mellem Har været en del af sekretariatsgruppen i Nationalpark Skjern Å projektet,
politikere og borgere/brugere af og har herunder været projektleder på kommunens Nationalparkdage,
naturen hvor kommunen koordinerede naturvejlederaktiviteter mellem
Naturstyrelsen, Forsvaret, RKSK-museum, Vestjysk Landbrugsforening og
forskellige andre lokale foreninger. Desuden har jeg arrangeret
pressemøder og borgermøder i forbindelse med oprettelsen af
Nationalparken.
Sagsbehandling med bredt Sagsbehandler med lovområderne Habitatdirektivet, Planloven og
lovområde omfattende det åbne Naturbeskyttelsesloven. Herunder primært overtrædelse af
land Naturbeskyttelseslovens §3 og vurdering af, om arealer er omfattet af §3beskyttelsen, hvilket kræver et nøje kendskab til botanik og naturtypernes
- planloven
krav til voksesteder. Har arbejdet med Habitatdirektivet med fokus på
- naturbeskyttelsesloven
aktiviteter i Natura 2000-områder, hvor konflikter mellem
- EU’s EF- og Fugle-direktiver naturklagenævnsafgørelser og lokale interesser gav kommunen
spændende udfordringer. Derudover har der været sagsbehandling med
vindmølleplanlægning og miljøgodkendelser af husdyrbrug efter
Husdyrloven.
2005 – 2007 Biolog i Ringkjøbing Amt
Formidling til borgerne Formidlingsopgaver som naturvejleder og med udarbejdelse af pjecer til
bl.a. anlæggelse af vandhuller med høj naturkvalitet samt oplæg til amtets
brugergrupper.
Sagsbehandling relateret til landbruget.
2004 Konsulent i Naturgruppen i Ringkjøbing Amt.
Promoter af projekter Udarbejdede idéoplæg til TV-programmer til TV-MIDTVEST med projekter
fra amtets miljøafdeling.
Medvirket og deltaget i tilrettelæggelsen af optagelser af programmet
Naturriget på TV-MIDTVEST.
2003 – 2004 Barselsvikar i søgruppen i Ringkjøbing Amt.
Foretog feltarbejde efter statens og amtets moniteringsprogram i amtets
Praktisk feltarbejde og målsatte søer ved undersøgelser af fiske-, kemi-, plankton- og
afrapportering vegetationsforholdene samt vandføringsmålinger. Udarbejdede rapporter
over miljøtilstanden i amtets målsatte søer efter afsluttede
moniteringsprogrammer.
2001 – 2002 Studentermedhjælper i Ringkjøbing Amt
• Tilsyn på søer, fjorde og Vesterhavet efter NOVA2003 anvisninger.
• Fiskeundersøgelser efter NOVA2003 anvisninger.
• Vegetationsundersøgelser efter NOVA2003 anvisninger.
• Dataarbejde i stoq-databasen.

Uddannelse Cand. scient. i biologi fra Århus Universitet (2005)
Specialeprojekt i samarbejde med Opsætning af speciale i Nissum Fjord - omhandlende konsekvens af
Ringkjøbing Amt salinitet og næringsstofberigelse på undervandsvegetation i lavvandede
brakvandssystemer. Har desuden i studietiden lavet vækstforsøg med
vandpest langs en lysgradient.
Kurser •
•
•
•
•

Stoftransport af kvælstof fra landbruget til vandområder og effektive
virkemidler til mindsket udvaskning (Arrangeret af Landscentret eller
Envina).
Stoftransport af fosfor fra landbruget til vandområder og effektive
virkemidler til mindsket udvaskning (Arrangeret af Landscentret eller
Envina).
Beregningsværktøjer til beregning af husdyrbrugs ammoniak afsætning
på naturarealer (Arrangeret af Evina).
Identifikation af naturbeskyttelseslovens §3-beskyttede naturtyper
(Arrangeret af Landcentret).
Botanik og naturforvaltning (Arrangeret af Envina).

Personlige kompetencer Er engageret, vedholdende, handlekraftig og udadvendt. Har en smittende
begejstring, fungerer godt i samarbejde med andre og motiveres af et
bredt samarbejde med mennesker med forskellig baggrund og
indgangsvinkel. Evner at søsætte nye idéer og holder fast, til de er sikkert i
havn.
Sprog Engelsk flydende i skrift og tale.
Tysk på middel niveau i skrift og tale.
It-erfaring Daglig bruger af Danmarks Miljøportal, Naturdatabasen, Office pakken,
Notes og ArcGIS, tidligere bruger af MapInfo.
Fritidsinteresser Løb og friluftsliv, gerne med overnatning i naturen med børnene. Elsker
godt selskab med venner og familie i festligt lag.
Fødselsdag 21. september 1977
Civilstand: Gift med Jacob Kaiser siden 2004 - har tre drenge.

