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Biografi Første og tidligste arbeidserfaring fra forskjellige deler av gartneryrket; produksjon, salg og anlegg. 
Språkinteressert siddis utdannet i Tromsø, Oslo og Bergen, med fordypning i filosofi og biologi; økologi, ferskvanns-
biologi, marine systemer, zoologi og naturmiljøindikatorer; moser og lav. Trivdes som turguide, og jobbet flere år som 
forsker på skogsøkologi, kulturlandskapene og fremmede arter. Liker godt urban økologi, by- og stedsutvikling. Lar seg
særlig engasjere av å flette sammen stedegen natur- og kulturhistorie med nåtidens og fremtidens livsmiljøer.

Utdanning Studerte ved universitetet i Tromsø hele midten av nittitallet og fikk datidens bachelorgrad, Candidatus 
magisterii, i både filosofi og biologi. Gjenopptok studiene ved årtusenskiftet på Blindern med fokus på botanikk, og gikk
videre med en Candidatus scientiarum (mastergrad) i økologi fra universitetet i Bergen i 2003. Doktorerte hos Royal 
Botanic Gardens, Kew i London. Berget seg ut av elfenbeinstårnet og stiftet Økologi & Bærekraft i 2018.

Større prosjekter innen by- og stedsutvikling
2019 Byutvikling av Bragernes i Drammen
2019 Byutvikling Hovinbyen i Oslo (NORD og 3RW)
2019 Byutvikling av Lillehammer sentrum (3RW)
2018 Parallelloppdrag; Frysja i Oslo (NORD og 3RW)
2017 Konkurransevinner; aldershjem på Furuset, Oslo (NORD og 3RW)
2017 Konkurransevinner; barneskole og skolegård på Karmøy (3RW og HLM)
2017 Parallelloppdrag; Stedsutvikling av Kolbotn, Oppegård (Eriksen & Skajaa)
2016 Parallelloppdrag; Stedsutvikling av Fosnavåg, Herøy kommune (Plottaplan og 3RW)
2016 Stedsutvikling av Dale i Fjaler kommune
2015 Parallelloppdrag; Byutvikling av Haukås i Bergen (CODE)

Større prosjekter innen naturkartlegging
2020 Urban økologi i Nydalen, Oslo
2019 Naturtypekartlegging av Bevø, Fredrikstad
2016 Limnologisk studie av økologien i og rundt Kolbotnvannet, Oppegård
2013 Kartlegging av økologiske verdier og hydrologi i Fyllingsdalen, Bergen
2012 Naturtypekartlegging og registrering av økologiske verdier i Haukås, Bergen
2010 Naturkartlegging av 11 nye naturreservater i Sogn og Fjordane
2010 Kartlegging av svartelistede arter i Vestfold
2010 Kartlegging av edelløvskoger og kulturlandskaper i Vest-Agder
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