
Læringsmål på AMU-kursus for landmænd i naturforvaltning – modul 3 
Naturforvaltning som driftsgren og driftsøkonomi  

Målgruppe for kurset:  

Landmænd som arbejder med naturforvaltning som driftsgren og som ønsker styrket indsigt i vilkår og 
muligheder ved denne produktionsform og de muligheder der er for at have erhvervsmæssig drift og 
indtjening på baggrund af dette.  

Mål:  

At deltagerne får mere og bedre viden om de erhvervsmæssige muligheder ved naturforvaltning som 
driftsgren; herunder de produktionsmæssige og økonomiske muligheder. De faglige emner vil overordnet 
set være rettet mod styring og planlægning af denne form for landbrugsproduktion. Læringsmål for 
deltageren:  

1. Naturforvaltning som driftsgren 
Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre naturforvaltning på naturarealer på baggrund af 
biologisk, produktionsteknisk og økonomisk indsigt. 

 
2. Planlægning og ledelse af naturforvaltning 

Deltageren kan strategisk og operationelt analysere, planlægge og lede en landbrugsproduktion 
med naturforvaltning som den daglige produktionsform. 
 

3. Deltageren kan etablere og udvikle en landbrugsvirksomhed på baggrund af en ressourceorienteret 
strategi under anvendelse af biologisk, produktionsteknisk og økonomisk viden. 

 
4. Pasning af dyr 

Deltageren kan tage ansvar for den daglige pasning af husdyr, håndtere uforudsete hændelser og 
reagere på unormale forhold i besætningen under inddragelse af produktionsfaglig information og 
data. Deltageren har opnået kendskab til de kvæg- og hesteracer, som egner sig bedst til græsning 
af ekstensive naturarealer.  

 
5. Fodring og produktion 

Deltageren kan planlægge og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med produktion af foder, vurdere 
foderkvalitet, planlægge og forestå fodringen af udvalgte husdyr samt foretage justeringer på 
baggrund af ændringer i dyrenes livscyklus, ernæringstilstand, ydelse og foderskifte. 

 
6. Sygdomme og behandling 

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt i forbindelse med forebyggelse og behandling af 
sygdomme hos udvalgte husdyr på baggrund af indgående kendskab til sygdomme og symptomer. 
 

7. Markedsføring, afsætning og dialog 
Deltageren opnår kendskab til muligheder for at planlægge og gennemføre 
markedsføringsaktiviteter for producerede varer, herunder muligheder indenfor oplevelsesøkonomi. 
Desuden opnås der indsigt i mulighederne for afsætning og konkrete afsætningsformer og -kanaler.    
 

 
 
 



8. Økonomistyring af virksomheden 
Deltageren kan varetage den overordnede økonomiske styring af virksomheden på baggrund af 
regnskabsanalyse, risikoanalyse, budgetlægning og budgetopfølgning samt likviditetsstyring. 
Deltageren kan vurdere alternativer indenfor investering, finansiering og etablering samt foretage 
risikostyring. Deltagerne er blevet præsenteret for driftsgrensanalyser for bedrifter med 
naturforvaltning som det primære forretningsområde.  

 
 


