Læringsmål på AMU-kursus for landmænd i naturforvaltning – modul 1
biodiversitet
Målgruppe for kurset:
Landmænd som arbejder med græssende dyr på naturarealer. Kurset henvender sig til de landmænd som
har et ønske om at få mere viden om, hvilken effekt de græssende dyr har på naturarealernes biodiversitet,
samt viden om, hvordan deres indsats på naturarealerne kan optimeres til gavn for biodiversiteten.
Mål:
At deltagerne får mere og bedre viden om værdien af deres naturindsats, samt fokus på, hvordan de kan se
om den indsats de udfører, virker for natur og biodiversitet.
1. Biodiversitet – hvad er det?
Deltagerne har en forståelse af begrebet biodiversitet og har kendskab til hvordan indsatsen for
biodiversitet bør prioriteres (brandmandens lov).
2. Indsatser for naturen - hvorfor?
Deltagerne har en god forståelse for hvorfor det er relevant som landmand at interessere sig for
naturen på et professionelt plan. De har viden om det ansvar landbruget har for naturen som
landets største naturforvaltere. De har haft mulighed for at reflektere over, hvorfor vi skal
interessere os for biodiversitet som hhv. landmænd og forbruger (perspektiver: nytteværdi/unyttig
natur/licens to produce). De får viden til at udføre reelle ændringer i deres nuværende
management, som modarbejder biodiversitetsmål.
3. Viden om status og mål for arter og naturtyper (biodiversitet) i Danmark
Deltagerne har kendskab til status for Danmarks biodiversitet og er introduceret til
opgørelsesmetoder og politiske mål. Deltagerne har fået beskrevet baggrunden for de prioriteringer
der er i naturforvaltningen og har viden om de vigtigste trusler for biodiversiteten.
4. Viden om naturtyper i Danmark
Deltagerne har fået kendskab til de vigtigste naturtyper og deres kendetegn. Både gennem teori og
praksis, hvor der lægges vægt på besøg på forskellige naturtyper. Deltagerne har opnået viden om
betydningen af kontinuitet – herunder baggrunden for reglerne for naturbeskyttelse, samt viden om
regler for beskyttede naturtyper.
5. Indikatorerne for biodiversitet – hvordan kan man se om den indsats man gør, virker for
biodiversiteten?
Deltagerne har kendskab til, hvordan man kan vurdere arealers naturværdi ud fra simple
indikatorer. De har set og selv arbejdet med konkrete eksempler på, hvordan kan man på en enkel
måde kan se om naturen har det godt og om den indsats der er gjort, virker for naturen.
6. Kendskab til forskellige græsningssystemer
Deltagerne har viden om den værdi de græssende dyr har på naturarealer. De har arbejdet med og
inddraget egne erfaringer med fordele og ulemper ved forskellige græsningssystemer for
biodiversiteten.

7. Valg af græsningsdyr
Deltagerne har viden om fordele og ulemper ved forskellige græsningsdyr, valg af racer og
samgræsning mellem forskellige dyr. De har inddraget egne erfaringer og udvekslet erfaringer om
praktiske forhold omkring dyr på naturarealer.
8. Viden om naturværdier
Deltagerne har opnået en grundig viden om, hvor og hvordan der kan indhente viden om
naturarealers naturværdi. Intro til HNV-score, § 3-app m.m.
9. Regler og tilskud i kombination med god naturpleje
Deltagerne har opnået et godt kendskab til de vigtigste regler og tilskudsordninger, som har
betydning for deres arbejde med græssende dyr på naturarealer.
10. Muligt samspil og synergi med klima og miljø
Deltagerne får en introduktion til de valg og prioriteringer der er afgørende for om
biodiversitetsindsatser kan kobles med klima og miljøprojekter.
Sammenhæng i modulerne
Modul 1 danner grundlaget for den viden der videreføres i de næste moduler. Derfor anbefales det,
at deltagerne gennemføre modul 1 forud for modul 2 og 3.

