
 

 

 

LIFE IP NATUREMAN LIFE16 IPE/DK/006 

 

 

   19. september 2019  

Uddannelsesdag for rådgivere på Nordjyllands Landbrugsskole 
torsdag den 10. oktober 2019 i Riddersalen 

 
Program: 

 

Kl. 9.30.  

Ankomst og kaffe 

 

Kl. 9.45. 

Velkomst og introduktion v/ Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen og Nordjyllands Landbrugs-

skole 

 

Kl. 9.55. 

Rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje v/ Annita Svendsen, Naturstyrelsen 

 LIFE IP Natureman og projektets samarbejde med rådgivere  

 Bekendtgørelse om rådgivning af private land- og skovbrugere 

 Listeordning 

 Ansøgningsprocedure 

 

Kl. 10.30. Oplæg og facilitering v. Andrea Oddershede, Anne Eskildsen og Heidi Holbeck, SE-

GES 

 
1. Hvad er biodiversitet? Hvordan prioriteres indsatsen for biodiversiteten bedst? 

2. Baseline, status og målsætninger for den danske natur 

3. Naturtilstandsindikatorer: Hvordan kan man ’tage temperaturen’ på naturen? Og hvordan kan 

man se, om den forvaltningsindsats, der udføres, faktisk virker? 

  

Kl. 12.00. Frokost 

 

Kl. 12.45. Gruppearbejde med spørgsmål relateret til ovenstående emner  

Målet med gruppearbejdet er, at deltagerne sammen skal reflektere over de input de har fået og 

forsøge at omsætte det til deres daglige rådgivning af landmænd. Diskussionen skal handle om, 

hvordan de kan rådgive om disse emner, så det bliver relevant, konkret og nærværende for land-

mændene, og hvordan de kan få landmændene til at tage ejerskab og ansvar for at ændre noget 
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på deres egne vaner og måder at gøre tingene på. Der skal IKKE diskuteres regler og tilskud un-

der dette punkt! 

 

Kl. 13.30. Opsamling på gruppearbejde 

 

Kl. 13.50. Valg af græsningsstrategier med udgangspunkt i, hvad der virker for biodiversiteten 

 

Kl. 14.30. Hvordan kan man inden for de nuværende rammer for tilskud, optimere indsatsen for 

biodiversiteten? 

 

Kl. 15.00. Opsamling på spørgsmål, refleksioner m.m.  

 

Kl. 15.15. Kursusbeviser og det videre forløb v/Annita Svendsen, Naturstyrelsen 

 

Kl. 16.00. Farvel og tak for i dag ! 

 

 

Programmet er tilrettelagt i samarbejde med SEGES. 

For yderligere oplysninger – kontakt Annita Svendsen: 

Mail:ansve@nst.dk  

 

HUSK: 

Det er nødvendigt, at alle rådgivere, der ønsker at søge om optagelse på Listeordningen, person-

ligt møder op og deltager i uddannelsesdagen. 

 

Tilmelding til uddannelsesdagen senest torsdag den 3. oktober kl. 12.00: 

Mail: him@nst.dk. 

 


