
                                                                                       
 
CV: NIELS SØNDERGAARD 
 
KERNE KOMPETENCER 
 Ledelse i en politisk styret interesseorganisation - Non-profit (uddannelse, rådgivning og anvendt 

vildtforskning) og i en servicevirksomhed (opbygning og ledelse af rådgivningsafdeling).   
 Rådgivning inden for jagt-, natur- og vildtforvaltning. Strategisk udvikling af skov- og landejendomme. 
 Forretningsudvikling inden for rådgivning og uddannelse  
 Katalysator og mentor i udviklings- og forandringsprocesser. 
 Strategisk- og forandringsledelse med involvering af medarbejdere og gennemførelse af demokratiske 

processer. 
 Redaktion og udarbejdelse (fremstilling af manus og illustrationer) af informations- og 

undervisningsmateriale, samt faglitteratur. 
 Foredrag/undervisning inden for jagt-, natur- og vildtforvaltning, organisationsarbejde og ledelse. 
  Bestyrelsesarbejde  
 
ERHVERVSERFARING 
2009 –  Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen i Danmarks 

Jægerforbund.    
2006 – 2009  Chef for jagt, vildt og naturplejerådgivning i HedeDanmark a/s, Skov og Landskab. 
2006 – 2009  Deltidsfirma inden for rådgivning og kommunikation, Wildlife-Management.dk 
1999 – 2006  Chef for Vildtforvaltningsskolen Kalø, uddannelsesafdelingen og naturvejledningen i 

Danmarks Jægerforbund. 
1996 – 1999 Undervisningsassistent på Vildtforvaltningsskolen, Kalø 
1992-1996 Skovløber/assistent for vildtkonsulent, Klosterheden Statsskovdistrikt, Skov- og 

Naturstyrelsen. 
1992 – 1996  Deltidsfirma med entrepriser inden for skovbrug, naturpleje og vildtforvaltning. 
 
BESTYRELSESARBEJDE 
 Medlem af bestyrelsen for Bæredygtig Jagt (Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen 

for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer) 2016 -  

 Medlem af bestyrelsen for Kalø Højskole 2018 -  

 Medlem af det rådgivende udvalg for Skovskolen, Skov & Landskab, Institut for Geovidenskab 
og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 2010 - 

 Medlem af bestyrelsen for Jagtforlaget. 2006 – 2010. 

 Medlem af bestyrelsen i Hodsager Købmandsforretning F.m.b.A. (frivilligt arbejde) 2006 – 2010 

 Rådgivning af en række bestyrelser inden for medievirksomhed (jagtfilm og jagtbøger) og det merkantile 
område (salg af kommunikations- og sikkerheds- og AV-udstyr til militær).  

 
UDDANNELSE 
2017 miniMBA, Aros Business Academy 
2004  Diplom i ledelse, ledelsesakademiet, Erhvervsakademi, Aarhus (Århus Købmandsskole) 
1995 Vildtforvalter, Vildtforvaltningsskolen, Kalø. 
1992 Skovbruger (Natur- og Skovtekniker), Skovskolen, Institut for Geovidenskab 

og Naturforvaltning, KU 
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