Læringsmål på AMU-kursus for landmænd i naturforvaltning – modul 2
Organisering af driften i rationelle driftsenheder som grundlag for bedre og
billigere naturpleje samt muligheder i landmandsturisme
alternativt forslag: Organisering og management omkring græssende dyr på
naturarealer
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, samtidig
med at der kan være en rentabel drift.
Mål:
At deltagerne får mere og bedre viden om organisering af en bedrift med græssende dyr, hvor
hovedformålet er at gennemføre en god naturforvaltning. . Endvidere opnås viden om hvordan samarbejder
etableres for at driftsformen kan optimeres og eksterne muligheder og begrænsninger kendes.
1. Viden, rådgivning og samarbejde
Deltagerne opnår forbedret viden om hvor der kan søges hjælp til at få viden og mulighed for at
forvalte natur som en driftsgren. Kendskab til muligheder for ERFA-grupper indenfor driftsgrenen
opnås og understøttes. Der afsættes desuden tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne.
2. Valg af arealer, græsningstryk og græsningsform
Deltagerne får forståelse for betydningen af arealstørrelser, sammenhæng og afstand fra bedriften
til naturarealer. De får kendskab til den vitale indretning på arealer til græsning samt egnethed til
vintergræsning. Endvidere opnås forståelse for balancen mellem arealer og antal dyr på arealet.
3. Kontrakter
Deltagerne får viden om typiske kontraktlige forhold og forskellen mellem forpagtnings- og
græsningsaftaler. De økonomiske forhold omkring kontrakter, for eksempel aflønningsaftale,
tilskudsøkonomi, foderudgifter og hegning, gennemgås.
4. Samarbejdsformer og partnerskaber
Deltagerne opnår indsigt i og forståelse for værdien af forskellige samarbejder:
græsningsfællesskab, samdriftsaftaler, 3. mandsaftaler med myndigheder. Deltagerne opnår
desuden kendskab til foreninger (fx kogræsserforeninger), selskabsformer og de almindelige
organisationer og aktører indenfor naturforvaltning.
5. Regler og krav
Deltagerne har fået en overordnet forståelse for de vigtigste regler og krav der gælder ved hold af
græssende dyr. Det gælder f.eks. forhold omkring drikkevandsforsyning, øremærkning af kalve
m.m.
6. Stald, kohotel, vinterfold med læskur

Deltagerne ved hvilke regler der gælder for udegående dyr om vinteren og har kendskab til
indretning af anlæg til dyrenes ophold på stald, når de ikke kan være ude. Deltagerne får derudover
kendskab til muligheder for alternative læskure i form af f.eks. telte, flytbare læskure og hvor og
hvordan disse må etableres.
7. Transport
Deltagerne får kendskab til transportmåder og regler for transport af levende dyr samt muligheder
for låne- og samarbejdsløsninger for dyr. Sygdomszoner og landegrænse regler gennemgås.
Deltageren kan forestå arbejdsopgaver med hold, flytning og transport af husdyr under
hensyntagen til dyrevelfærd og gældende lovgivning.
8. Tilskud og ansøgninger
Har kendskab til de forskellige tilskudsmuligheder der eksisterer samt ansøgningsfrister. De
væsentliges ordninger gennemgås, herunder grundlaget og kravene for relevante ansøgninger.
Primært 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer, men også tilskud til f.eks. forberedelse af
græsning og rydning af arealer.
9. Markedsføring og afsætningskanaler
Deltagerne får kendskab til markedsføringsredskaber og værdien af den gode historie, herunder en
god forståelse af relevansen for at interessere sig for naturen som landmand og på den baggrund
skabe synlighed for sine produkter og for naturpleje. Deltagerne får kendskab til eksempler på
afsætningsmuligheder af produkter og udbud af oplevelsesøkonomi.

