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Yrkeserfarenhet 

2010-2019 
Utredare med ansvar för ämnet landskapsvård på Riksantikvarieämbetet 
Mitt ansvarsområde var att bygga upp och driva myndighetens nationella arbete inom ämnet land-
skapsvård. Jag arbetade bl.a. med stöd och samordning av länsstyrelsernas arbete med förvaltning av 
kulturreservat, kunskapsuppbyggnad om biologiskt kulturarv och utveckling av skötselmetoder för 
kulturpräglade naturmiljöer. Som biolog inom kulturmiljövårdssektorn verkade jag särskilt för för-
bättrad samverkan mellan natur- och kulturmiljövård, bl.a. inom ramen för ett regeringsuppdrag om 
samverkan kring förvaltning av natur- och kulturreservat.  

I min tjänst utformade och förvaltade jag myndighetens webbsidor om landskap, landskapsvård, bio-
logiskt kulturarv, m.m. I samverkan med forskare och myndigheter ansvarade jag för framtagande av 
vägledningar, handböcker och många publikationer inom området natur- och kulturmiljövård. Jag 
fungerade som projektledare för flera myndighets- och organisationsövergripande projekt t.ex. Fria 
eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer och Tillgängliga 
natur- och kulturområden: En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i 
skyddade utomhusmiljöer.  

Jag organiserade konferenser, seminarier och nätverksträffar, föreläste regelbundet och var referens-
person för flera nationella utvecklings- och forskningsprojekt vid olika universitet. Det var även mitt 
ansvar att organisera och genomföra olika utbildningar, främst riktade till länsstyrelsehandläggare 
inom natur- och kulturmiljövården, bl.a. om skötsel av slåtterängar och skogsbeten, om tillgänglighet 
i skyddade områden och om hantering av träd i offentliga miljöer. 

Mina år på Riksantikvarieämbetet har gett mig ett stort kontaktnät i hela Sverige och jag samverkade 
med många olika myndigheter och organisationer. Jag fick fördjupad inblick i ett brett spektrum av 
landskapsrelaterade frågor på nationell nivå, allt från fäbod- och renbetesdrift till förvaltning av par-
ker, trädgårdar och stadsträd.   
 
2004-2010 
Naturvårdare på Länsstyrelsen Gotland 
Här arbetade jag främst med bildande av naturreservat, framförallt skogliga, inklusive utformning av 
skötselplaner, förhandling om intrångsersättning alternativt köp och avtalsskrivning. Vid sidan om 
arbetet med naturreservat hanterade jag också vissa samrådsärenden (främst i skoglig miljö och träd-
bevuxna marker) och dispensärenden, genomförde inventeringar (främst nyckelbiotopsinventering), 



utarbetade länets strategi för formellt skydd av skog, bedrev skoglig naturvårdsrådgivning och sva-
rade på remisser. Jag fungerade även som teamledare för naturvårdsenheten i den dåvarande orga-
nisationsstrukturen. Denna tid gav mig kunskap och förståelse för hur naturvården, särskilt skydd och 
förvaltning av värdefulla naturområden, fungerar i Sverige.  
 
2004- 
Egen företagare 
Vid sidan om min anställning på länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har jag dri-
vit ett småskaligt jordbruksföretag baserat på den fastighet jag ägt och vårdat under mina 15 år på 
Gotland. Utöver jordbruksdriften har jag haft sporadiska men regelbundna uppdrag inom naturvårds- 
och kulturmiljövårdssektorn, främst som föreläsare på olika universitet.   
 
2001-2004 
Biolog på Skogsstyrelsen, Gotland 
Skogsvårdsstyrelsen (senare Skogsstyrelsen distrikt Gotland) var under en försöksperiod på 10 år in-
ordnad i Länsstyrelsen. Jag arbetade med inventering av nyckelbiotoper, naturvårdsavtal, biotop-
skydd, skoglig naturvårdsrådgivning och Nokås-stödet (Natur- och kulturvårdsåtgärder i skogsland-
skapet). Denna period gav mig god insyn och kontakter inom Skogsstyrelsens organisation och verk-
samhet samt kunskap om skogsbrukets förutsättningar, skogsskötsel och värdering av skog.  
 
2001 
Naturvårdare på Länsstyrelsen Gotland 
Jag arbetade med upprättande av åtgärdsplaner (numera åtagandeplaner) för skötsel av slåtter- och 
betesmarker och med rådgivning, samt enstaka artinventeringar och flygbildstolkning. Denna period 
gav mig god insyn i EU:s miljöstödssystem och jordbrukets förutsättningar.  
 
1994-1996 
Arbete inom lantbruk och trädgård 
Under denna period arbetade jag på olika gårdar och handelsträdgårdar, både i Tyskland och i Sve-
rige. Jag fick praktisk erfarenhet av jord- och skogsbruk och grönsaksodling.  
 
1993-1994 
Medarbetare på BUND (tysk motsvarighet till Svenska Naturskyddsföreningen) 
Som ung arbetade jag med praktisk skötsel av naturreservat och med ett projekt för att bevara tro-
pisk regnskog.  
 

 
Akademiska utbildningar inom ämnet naturvård och landskap 

2014 
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv 15 p (SLU) 
 
2000-2002 
Landskapsarkeologi 7,5 p (Stockholms universitet) 
GIS (Geografiska informationssystem)  15 p (Stockholms universitet) 
Kryptogamer och naturvård 7,5 p (SLU) 
Naturskogsekologi 7,5 p (SLU) 
Lokalisering av vindkraftverk 7,5 p (Uppsala universitet) 
 
  



1997-2000  
Fil.kand.: biologisk-geovetenskaplig linje vid Stockholms universitet, avslutad 2000 (examensarbete 
om skogsbete i gotländska barrskogar). Naturvetenskaplig grundutbildning på högskolenivå och yr-
kesutbildning i naturvård. 180 p 
 
 

Övriga akademiska utbildningar 

2007-2013 
Filosofins historia 15 p (Södertörns högskola) 
Psykologi 37,5 p (Högskolan Kristianstad) 
Bilden av Buddha 7,5 p (Umeå universitet) 
Ledarskap och organisation 7,5 p (Uppsala universitet) 
Cross Cultural communication 7,5 p (Uppsala universitet) 
 
 

 
Kommunikation och ledarskap 

Under mina år på länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet deltog jag i många utbild-
ningar inom området kommunikation och ledarskap, bl.a. Dialog för naturvården, Dialog för kultur-
vården, flera projektledarutbildningar och gruppledarutbildningar samt utbildningar om att uttrycka 
sig i tal, om rådgivning och om konflikthantering. Jag har även läst högskolekurser om ledarskap och 
kommunikation (se ovan). I många olika sammanhang har jag fungerat som teamledare, projektle-
dare och samordnare.  
 
 

 
Föreläsare 

Både i min tjänst på Riksantikvarieämbetet och som privatperson har jag vid många tillfällen anlitats 
som föreläsare. Jag har bl.a. föreläst om biologiskt kulturarv, tillgänglighet för personer med funkt-
ionsnedsättning, hantering av värdefulla träd i offentliga miljöer, samverkan mellan natur- och kul-
turmiljövård, skötsel av biologisk mångfald i kulturlandskapet, landskapsvårdens principer, kulturhi-
storiska värden i fäbodmiljöer och kulturreservat.   
 
Några platser jag föreläst på: 
Byggnadsvårdens konvent, Flora- och Faunavårdskonferensen 2018, SLU:s mångfaldskonferens, Tan-
kesmedjan för Friluftsliv, Träddagarna, Fäbodriksdagen, Kyrkogårdskongressen, Jordbruksverkets mil-
jömålskonferens, Naturvårdsverkets förvaltarträff, Svenska kulturlandskaps nätverksträffar samt 
andra konferenser och seminarier organiserade av länsstyrelser, nationella myndigheter, kommuner, 
länsmuseer, universitet och andra organisationer. Jag har även anlitats som föreläsare på Uppsala 
Universitet, Göteborgs Universitet, SLU och Hvilan Utbildning. 
 
 

 
  

https://urplay.se/program/206426-ur-samtiden-flora-och-faunavard-2018-levande-fabodkultur-i-schweiz


IT-kompetens 

Van användare av flera Microsoft Office-program. Goda kunskaper om GIS. Tidigare van vid 
ArcView/ArcGis. God vana av att underhålla och uppdatera hemsidor.  
 
 

 
Språk 

Engelska (flytande) 
Tyska (modersmål) 
Franska, Spanska (turistnivå) 
 
 
 

Publikationer inom ämnet natur- och kulturmiljövård (ett urval) 

Under mina år på Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har jag varit ansvarig för framtagande av  
ett flertal rapporter, handböcker och vägledningar, som ensam författare, huvudförfattare eller med-
författare. Jag har också skrivit ett antal artiklar m.m. Här listas ett urval av relevanta publikationer.  
 
Uppföljning av en inventering av ringlav, trubbig brosklav och trådbrosklav längs en grusväg i Jusarve 
granskog, Gothem (Länsstyrelsen Gotlands län 2001) 
 
Skogsbete i gotländska barrskogar - vad händer med floran när djuren försvinner? (Svensk Botanisk 
Tidskrift 2003) 
 
Lövmarkernas areal och utbredning på Gotland samt Värdefulla kulturpräglade lövmarker på Gotland 
(Svensk Botanisk Tidskrift 2006) 
 
Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län (Länsstyrelsen Gotlands län 2006) 
 
Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat (Riksantikvarieämbetet 2011) 
 
Tillgängliga natur- och kulturområden: En handbok för planering och genomförande av tillgänglig-
hetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer (Naturvårdsverket m.fl. 2013) 
 
Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer (Riksantikva-
rieämbetet m.fl. 2014)  
 
Bränning av gräs i äldre fodermarker (Riksantikvarieämbetet 2017)  
 
Tolka landskapet genom det gröna kulturarvet (i Det gröna kulturarvet, SLU 2018) 
 
Glimtar av Portugals fantastiska kulturlandskap (Svenska kulturlandskap 2020) 
 
 

Övrigt 

Jag har varit styrelseledamot i två gotländska hembygdsföreningar, Orionskolan (Visby Waldorfskola) 
och Visby Allmänna Sångförening.   

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:908658/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:908658/FULLTEXT01.pdf
https://docplayer.se/17107523-Skogsbete-i-gotlandska-barrskogar-vad-hander-med-floran-nar-djuren-forsvinner.html
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1203095/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1203095/FULLTEXT01.pdf
https://docplayer.se/26271610-Strategi-for-formellt-skydd-av-skog-i-gotlands-lan.html
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234628/FULLTEXT01.pdf
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6562-1
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6562-1
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10928
https://www.researchgate.net/profile/Erik_Persson2/publication/332780207_Det_Grona_Kulturarvet/links/5cc93a31a6fdcc1d49bc2e3e/Det-Groena-Kulturarvet.pdf
http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2020/01/Glimtar-av-Portugals-fantastiska-kulturlandskap.pdf

