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Anders Mosbech, formand 

Har arbejdet med undersøgelser af edderfugle på 

Christiansø i nogle år og er dybt fascineret af 

øerne. Jeg håber at vi kan udvikle foreningen som 

platform så at både nørder og andre 

naturinteresserede kan få gode naturoplevelser, og 

at formidling og forskning med amatører og 

professionelle kan gå op i en højere enhed.  

Jeg er biolog og Seniorforsker på Institut for 

Ecoscience på Aarhus Universitet hvor jeg 

arbejder med natur og miljø på Grønland og bl.a. 

forsker i arktiske havfugle og forurening. 

 

 

Anders P. Tøttrup, næstformand 

Er vicemuseumschef for Statens Naturhistoriske Museum og leder 

af Citizen Science-sektionen herunder ansvarlig for 

Ringmærkningsadministrationen i Danmark. Han er lektor ved 

Københavns Universitet med en forskningsbaggrund indenfor fugle 

(især trækfugle), naturforvaltning, bevaringsbiologi og citizen 

science. Anders har været frivillig i Dansk Ornitologisk Forening 

siden 1998 og bidrager stadig som formand for DOFs 

Videnskabelige Udvalg. I fritiden ivrig fuglekigger og ringmærker.  

 

 

 

 

 

 

Christian Sonne  

Oprindelig uddannet dyrlæge fra KVL og har også her forsvaret sin PhD 

og dr.med.vet afhandling. Har siden 1997 specialiseret sig i 

undersøgelser af forurening og klimaændringer og hvordan det påvirker 

vilde dyr i samspil med infektioner. Meget af arbejde er gennemført i 

Arktis men har også arbejdet med havpattedyr, rovfugle og ederfugle i 

Danmark og Østersø-området herunder Christiansø. 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/christian-sonne(d9d824ac-a413-

4a2a-bfbf-aff2aa7d406a).html 
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Louise Pescettini 

Uddannet skolelærer og naturvejleder. 

Bosat på Christiansø, hvor hun arbejder som naturvejleder i 

Naturpark Christiansø. Et job hvor hun formidler øens natur til en 

bred målgruppe. Louise interesserer sig især for øens planter. 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Abrahamsen 

Billedhugger. 

Uddannet fotograf og derefter på Kunstakademiet. 

Er kommet på Christiansø siden 1975. 

Var med til sølvmåge-bekæmpelsen på Græsholmen og hjulpet 

til med ringmærkningen. 

Bistået Peter Lyngs med alkene og ederfuglene gennem flere 

årtier.  

Udført en kortlæggelse over floraen på Græsholmen. 

Redigeret bogen “Sommerskær - Christiansø og kunstnerne”. 

I 2021 skulpturudstillingen “Må Gerne Berøres” i Store Tårn. 

 

 

 

 

Sune Riis Sørensen 

Biolog og forsker hos DTU Aqua hvor han arbejder med marine fisks 

reproduktionsbiologi og yngel-kulturforhold og herunder særligt hos 

den Europæiske ål. Har en stor passion for fugle og formidling og 

medlem af DOF Bornholms bestyrelse og aktiv i DOF Bornholms 

ungdomsarbejde. Bosat på Bornholm siden 2006 og er stor fan 

fuglelivet på Bornholm og Ertholmene. Har siden 2017 arbejdet 

sideløbende som freelance naturfotograf og formidler hos TV2 

Bornholm særligt med fokus på fugle og Østersøens biologi.  

 

 

 

Svend Erik Garbus 

Praktiserende dyrlæge og militær dyrlæge af reserven. Forsker i 

ederfuglenes sundhed på Christiansø. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


