Uddannelse som naturforvalter
Efteruddannelse af landmænd og naturplejere
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AMU-kurser – 3 moduler 2020.
Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk
Gennemføres i samarbejde med SEGES og
projektet LIFE IP Natureman – Landmanden som naturforvalter
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Viden og praktiske værktøjer

Om uddannelsen

Med dette kursus får du mulighed for at
blive efteruddannet som naturforvalter.

Uddannelsen som naturforvalter er bygget
op af 3 moduler af 2 dages varighed.

Gennem et forløb bestående af i alt 3 moduler opbygger du viden og en helhedsforståelse af, hvordan optimering af din
indsats som naturforvalter kan sikre gode
forhold for biodiversiteten, samtidig med
at du kan få en praktisk og enkel hverdag
- med gode forhold for dine dyr, hvor
økonomi og tidsforbrug hænger sammen.

Modulerne udbydes enkeltvis. Du kan
deltage i alle moduler i rækkefølge eller
enkeltvis efter behov. På den måde har du
de bedste forudsætninger for at passe din
uddannelse ind i din travle hverdag.

Hvem deltager?
Landmænd og andre der arbejder med
græssende dyr på naturarealer.
Kurset er for dig, som ønsker mere viden
om, hvilken effekt de græssende dyr har
for biodiversiteten, og hvordan du ved
optimering af de praktiske forhold omkring
dyrehold kan gavne biodiversiteten.
Hurtig tilmelding anbefales, hvis du vil
være sikker på at få en plads.

Gennemfører du alle 3 moduler i sammenhæng opnår du uddannelsen som Naturforvalter. Hvert modul afsluttes med eksamen i form af en kort mundtlig fremlæggelse.
Alle moduler er baseret på din aktive involvering, og der er afsat tid til erfaringsudveksling med de øvrige deltagere. Det
gør kurset relevant og anvendeligt i dit
daglige arbejde.
Undervisning vil primært foregå på Lundbæk, men der vil også være ekskursioner
til naturarealer og besøg hos naturforvaltere.

Uddannelsens opbygning
Modul 1
(2 dage)
24.-25. juni
2020

Modul 2
(2 dage)
16.-17. sept.
2020

Modul 3
(2 dage)
11.-12. nov.
2020

Biodiversitet

Græssende dyr på
naturarealer –
Organisering og
management

Naturforvaltning
som driftsgren og
driftsøkonomi

Mundtlig
fremlæggelse

Mundtlig
fremlæggelse

Mundtlig
fremlæggelse

Naturforvalter
eksamen
(ved deltagelse i
alle 3 moduler)

Modul 1 - Biodiversitet
Du får en grundig indføring i biodiversitet
med vægt på prioritering og målretning af
hvilke indsatser, der skal til for at gavne
biodiversiteten mest muligt. Vi kommer ind
på de vigtigste indikatorer for biodiversitet,
så du bliver i stand til selv at vurdere om
den indsats, du gør på naturarealerne,
virker.
Vi gør status for biodiversiteten i Danmark
(arter og naturtyper), og du får viden om
de forskellige naturtyper.

Du lærer mere om:
 krav og regler – græsningsaftaler contra
forpagtningsaftaler, samgræsning, løn og
ansættelsesforhold m.m.
 Krav til udegående dyrs velfærd og
kendskab til transport af levende dyr.
 Græsningsfællesskaber, samdriftsaftaler,
3. mandsaftaler med myndighed samt
kogræsserforeninger.
 Opnår kendskab til bl.a. Natura 2000
støtteordninger og de forpligtelser, der
følger med et tilsagn om støtte.

Du får desuden viden om forskellige
græsningssystemer, valg af græsningsdyr til forskellige typer af naturarealer og samspil med regler og tilskud
i kombination med god forvaltning.
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Modul 3:
Naturforvaltning som driftsgren og driftsøkonomi
Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

Modul 2:
Græssende dyr på naturarealer - Organisering og
management
Du får bedre viden om, hvordan du kan
organisere en bedrift, der arbejder med
naturforvaltning, og hvordan du kan
etablere forskellige samarbejder herom.
Du opnår viden om valg af naturarealer
(arealstørrelse og kombination af flere
forskellige naturtyper, egnethed til vintergræsning m.m.).

Du opnår en styrket indsigt i vilkår og muligheder for at arbejde med naturforvaltning som driftsgren – for erhvervsmæssig drift og indtjening.
Du får viden om etablering, udvikling,
planlægning og ledelse, samt økonomistyring af en landbrugsbedrift med fokus
på naturforvaltning. Herunder også afsætningsmuligheder og markedsføring. Desuden gennemgår og diskuterer vi praktiske forhold omkring græssende dyr på
naturarealer, herunder evt. behov for fodring, sygdomme, forebyggelse og behandling.

Td & sted
Modul
Modul 1
Modul 2
Modul 3

Dato
24. og 25. juni 2020
16. og 17. september 2020
11. og 12. november 2020

AMU-kurserne gennemføres på
Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk
Halkærvej 3, 9240 Nibe.

Pris:
Pris for deltagelse pr. modul: kr. 252,00
(126 kr. pr. dag.)
Dertil kommer ekstraudgifter på ca. kr.
1.200 til overnatning, ekstra forplejning
og feltekskursionsudgift.
Der kan søges om VEU godtgørelse på
881 kr. pr. dag.

Undervisere:
Nordjyllands Landbrugsskole, SEGES,
naturforvaltere fra stat og kommuner,
professionelle naturplejere, Økologisk
Landsforening m.fl.
Læs mere om kurser og tilmelding her:
http://www.njylls.dk/kurser/
Foto: Nordjyllands Landbrugsskole

Kontakt:
Tilmelding sker pr. mail til
kurser@njylls.dk. Tlf.: 9835 1800
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SEGES
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