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Lars Steen Hansen
Ingerslevs Boulevard 17 3.th. 8000 Aarhus C
Telefon: +45 22708653
Mail: lsh@bjergtaget.dk

Født 15. marts 1959
Gift med Heidi Rosendahl

Velfunderet og praktisk natur-teknisk akademiker med et kommunikationstalent til at 
udfolde ”bæredygtighed” - bredt forstået, i formidling, handling og omstilling.  

Jeg er både naturvidenskabelig og humanist og tænker åbent og bredt i sammenhænge, cirkler og 
balancer. Jeg er teknisk, akademisk og humanistisk uddannet og erfaren. Og jeg trækker på hele min
palette af kompetencer når jeg teknisk-naturvidenskabeligt og oplysende-humanistisk skal arbejde 
med bæredygtighed og grøn omstilling.

• Jeg har grundig og nuanceret sat mig ind drivhusgas- og klima-problematikken – og selv om vi har 
travlt med at opbremse klimaforandringerne, skal vi gå den grønne vej med åbent sind og omtanke.  

• Jeg kan og vil analysere energiforsyning og energiforbrug i et klimavenligt, grønt og CO2-neutralt lys, 
og gør det allerede nu i GEN2040-regi, hvor vi udvikler en fælles CO2-neutral nordjysk energistrategi.   

• Jeg forstår den grønne tankegang, hvor der tænkes cirkulært, i sammenhænge og således at vi forstår at 
”intet kommer af intet” og ”intet bliver til intet”. 

• Den grønne og cirkulære tankegang, har fået mig til at forstå nødvendigheden af den grønne omstilling 
og hvorfor vi må gøre alt for at begrænse udledningen af drivhusgasser (gerne gøre den negativ) og 
således reducere temperaturstigningerne og dermed klimaforandringerne på kloden.

• Den cirkulære tankegang får mig også til at forstå kemien omkring brint, kulstof og ilt, og det at vi ved 
tilførsel af elektrisk strøm, kemisk kan adskille og sammensætte CO2, H2O og måske CH4 (metan) til de 
kulbrinte-forbindelser (brændstoffer) vi ønsker. De kemiske processer der også kaldes Power2X. 

• Sidst men ikke mindst, er jeg udstyret med ledelseskompetencer der udspringer af respekt for individ og
forskellighed – og jeg formår at få grupper og teams til i seriøs ’commitment’ at trække på samme 
hammel og både samtale og handle fremadrettet.   

Seneste 20 års ansættelser og opgaver
2021 – nu Energi- og miljømedarbejder i Mariagerfjord Kommune (MFK)

- kortlægger energiforbruget i MFK under en synsvinkel som peger imod CO2-neutalitet i 2040.  
- arbejder på at MFK, sammen med resten af Region Nordjylland og det øvrige DK, lever op til at 
nå FN’s verdensmål om bæredygtighed, til Paris-aftalen og til at den grønne omstilling som den 
fremsættes i DK2020-samarbejdet, bliver en realitet.  

2019 – 2020 Underviser, trivsels- og studievejleder på GUX i Aasiaat (GL)
- Individuel- og gruppevejledning af studerende.
- Underviser på ”Kysten” under temaerne ”FN’s Verdensmål” og ”Energi og Bæredygtighed”.
- Motivationstiltag – for at få unge grønlændere til at tage uddannelse. 

2018 – 2019 Underviser på levnedsmiddelskolen ”Inuili” og landbrugsskolen 
”Upernaviarsuk” i Kommune Kujalleq (GL).
- Underviser i fagene dansk, engelsk, ledelse, kemi og fysik.
- Underviser i naturlig, konventionel og økologisk fødevareproduktion (landbrug, jagt og fiskeri).
- Tema-undervisning i FN, FN’s 17 verdensmål og Unesco’s verdensarv.
- Behandler begreber som videnskab, verdens-, natur- og menneskesyn m.fl.

Lars Steen Hansen, Ingerslevs Blvd. 17. 3.th. 8000 Aarhus C. Tlf: 22708653 Mail: lsh@bjergtaget.dk

mailto:lsh@bjergtaget.dk


Lars Steen Hansen – Curriculum Vitae       2

2017 – 2018 Underviser og vikar - Campus Kujalleq, Qaqortoq (GL).
- Underviser i dansk, engelsk og idræt på både gymnasialt- og ikke-gymnasialt niveau.

2015 – 2018 Fieldmanager hos SkyTEM surveys. Seneste projekter: Fieldmanager/leder
 bl.a. 2 mdr. i 2017 i Finland og Australien og 6 uger i Nebraska, USA, i 2018.

- Fieldmanager på helikopter-surveys overalt på kloden.
- Leder feltteamet, tilrettelægger arbejdet og sikrer et godt samarbejdsklima.
- Står for al kommunikation, internt som eksternt, med utallige lodsejere, kunder og
  myndigheder.
- Står for at alt teknik, IT og logistik samt indsamling og kontrol af alle feltdata. 

2013 – 2016 Filosof i Naturstyrelsens netværk ”Skal vi gå samme mobile vej UdiNaturen?”
- Holder filosofiske oplæg og foredrag om menneske-, verdens- og natursyn.
- Rådgiver m.h.t. kommunikationsproblemer med lodsejere, myndigheder, leverandører og andet.

2012 – 2014 Udvikler og filosof i netværket ”Sundhed og Livskvalitet”  
- Supporterede ministrene Ida Auken/Kirsten Brosbøl og Astrid Kragh/Nick Hækkerup.
- Arbejder med at få ”Flere mennesker til at bruge naturen mere…!”

2009 – 2012 Gymnasial underviser i dansk og idéhistorie på Ingeniørhøjskolen i Aarhus
- Underviser og afholder eksamen på gymnasialt niveau og er censor på bl.a. DTU.
- Udfører 75-100 kvalitative trivselssamtaler per semester.
- Skriver rapporter og fører samtaler med lærere og studerende, når læringsklimaet er anspændt.

2007 – 2009 Geologisk projektmedarbejder og rapportskribent hos Orbicon og Rambøll 
- Udfører geoelektriske undersøgelser samt kommunikations- og skriveopgaver som har at gøre
   med rent og bæredygtigt miljø i og omkring drikkevandsboringer.

2003 – nu Egen virksomhed - Bjergtaget.  Se eventuelt www.bjergtaget.dk 

- Udvikler og turleder på cykle-, vandre- og skiture med
   eksistensfilosofisk indhold i DK, Norge, Sverige og på Korsika. 

- Designer, skriver, iværksætter og bygger lokale lærings- og
   formidlingsstationer for Rebild, Faxe-, Vordingborg- og Kolding Kom.
-  Skriver foldere (F.eks. ”Præstø Fjord – set fra søsiden”). 
-  Fremstiller WEB-materialer til formidlings- og læringsstationer, som
   skal øge bæredygtighedstanken. Se f.eks. www.plovfuren.dk. 
- Bygger sheltere af gamle fiskejoller til Stevns og Præstø Fjord.

2002 – 2008 Rejseleder for Suntours A/S på Korsika

- Destinationschef i en række somre for destinationen ”Korsika”.
- Driver med 'Åben Højskole' med bl.a. natur- og kulturture rundt på det
  fantastiske Korsika – især i bjergene. 

2000 – 2006 Geofysisk måletekniker hos Watertech A/S i Aarhus
 - Udfører tusinder af km. slæbegeoelektrik og hundredvis af borehulslogninger for rent drikkevand. 

- Udvikler kontakten til landets lodsejerne – til at blive i god tone! 
- Bliver stærk i 'den svære samtale' og til at samtale, forhandle og finde løsninger.

Uddannelser & kurser

2019 Grønlandsk. Sprogkursus I på KTI – Sisimiut. 

2011 ”Lederens Personlige Udvikling”. Gestalttræningscenter Voervadsbro.
- Fik her eksistentiel forståelse af mig selv, som leder.  

2008 ”Kommunikationsmodulet”(et semester) fra uddannelsen ”Diplom i ledelse”
Herning Ingeniør- og Handelshøjskole v/Jørgen Filtenborg og Lars Dencker.
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2007 Praktisk Coach Soft Advice v/ Mogens Lausen. 

2006 Kandidat i Religionsvidenskab. Aarhus Universitet. 
- Blev her specialiseret i- og optaget af kristendom og eksistentialisme.
- Optaget af menneskets væren og af at ”tro og fortælling” flytter bjerge. 

1998 Sidefag i Filosofi. Aarhus Universitet. 
- Blev stærkt optaget af hele paletten af filosofier og især erkendelses- og videnskabsteori,
idealisme og realisme samt fænomenologi og eksistentialisme. 

1997 Gestaltterapeut. Gestalttræningscenter Voervadsbro v/ Cand.psych. Mikael Sonne.
- Fik her eksistentiel og fænomenologisk forståelse for at ord og fortælling flytter. 

1991 Højere Forberedelseseksamen. VUC Aarhus. 

1980 & 1982 Uddannelser til henholdsvis Radiomekaniker og Elektroniktekniker
- Selvsagt er her grundlaget for min tekniske og elektroniktekniske indsigt.
- Behersker både analoge og digitale måle- og analysemetoder.

Kurser og fritid

1987 – 2020 Volleyballspiller og volleyball coach- og træner 
- Aarhus Studenter Volleyballforening, Beder-Malling idrætsforening (BMI)
samt Yuppik volley i Qaqortoq (GL) og Aasiaat Volleyball (GL).

1994 – 2006 Instruktør i roning i inriggerbåde. Aarhus Studenter Roklub. 

1989 – 2006 Roer – i primært inriggerbåde. Aarhus Studenter Roklub.

1996 – 2000 Materielforvalter og bestyrelsesmedlem. Aarhus Studenter Roklub.
Ansvar for 15 træ-inriggerbåde og 5 glasfiber-outriggerbåde. 

2001 Brekursus på Jøstedalsbreen 
Ugekursus med Bregruppa i DNT.

1998 Kursus i hav- og turkajak. DGI -Viborg.

1997 & 1998 Højfjeldskurser ”På ski på trægrænsen og højfjeldet”. DGI-århusegnen.
Ugekurser afholdt på Blefjell i Norge. 

Naturen og det at være og færdes i naturen betyder for mig ganske meget. I naturen renser jeg min 
krop og mit hoved og finder sammen med min kone, Heidi, ny inspiration og energi. 
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