Kursusprogram for AMU-kursus: Naturforvaltningskursus, modul 1
Afvikles i perioden 15. – 16. juni 2022.
Program - Dag 1, den 15. juni 2022.
Kl. 9.00. – 9.15. Ankomst og kaffe
Kl. 9.30. Baggrund for kurset v. Heidi Holbeck, SEGES
Kl. 9.40. Introduktion og præsentation af deltagerne v. Heidi Holbeck, SEGES
Kl. 10.10. Biodiversitet
• Hvad er det?
• Indsatser for naturen - hvorfor?
• Status og mål for arter og naturtyper (biodiversitet) i Danmark
• Trusler for biodiversiteten
• Prioriteringer i naturforvaltningen
• Indikatorer for god biodiversitet
v. Andrea Oddershede, SEGES
Spørgsmål undervejs
Pause undervejs
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 13.30 Tjek in
Kl. 13.30 Den attraktive naturforvalter
Hvad vægter staten/kommunen højt når de indgår samarbejde med dyreholder?
• Kendskab til f.eks. Naturmålsplaner
• Forvaltning af større og sammenhængende naturarealer / helårsgræsning
• Robuste dyr til naturpleje
• Erfaring med naturpleje
• Arbejde med invasive arter og problemarter som rynket rose og gyvel
• Naturpleje som driftsgren
v. Annita Svendsen, Naturstyrelsen
Kl. 14.30. Ekskursion til naturarealet Lindenborg Ådal i egne biler
• §3 beskyttede naturtyper i Danmark – hvad kendetegner de forskellige naturtyper og hvorfor er
naturarealerne beskyttede?
• Indikatorerne for biodiversitet – hvordan kan man se om den indsats man gør, virker for
biodiversiteten?
• Hvad skal man se efter for at vurdere arealets naturværdi?
• Intro til brug af §3 app med bl.a. HNV score
• Hvordan kan man se om græsningstrykket er godt for biodiversiteten?
• I grupper diskuteres en række spørgsmål
• Opsamling på gruppediskussioner
v. Svend Lassen, Ålborg kommune, Annita Svendsen, NST og Heidi Holbeck, SEGES

Kaffe og kage medbringes og indtages undervejs
Kl. 17.30. Retur
Kl. 18.00. Aftensmad
Kl. 20.00. Fælles hygge med erfaringsudveksling (spørgsmål og refleksioner fra dagens ekskursion)

Program - Dag 2, den 16. juni 2022.
Kl. 7.30 – 8.00: morgenmad
Kl. 8.30. Opstart med opsamling af indtryk fra første dag v. Heidi Holbeck, SEGES
Kl. 8.45. Værdien af græssende dyr og græsningsstrategier
• Hvorfor har de græssende dyr så stor værdi for biodiversiteten?
• Græssende dyr skaber levesteder
• Græsningsstrategier og biodiversitet
• Valg af græsningsdyr i forhold til arealtyper og naturmål og muligheder for samgræsning.
• Gruppearbejde: hvor og hvordan kan anbefalingerne omsættes til jeres hverdag?
v. Anders Horsten; Mariagerfjord kommune
Kl. 10.00 formiddagskaffe
Kl. 10.15 Tilskud til græssende dyr på naturarealer
• 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer:
• Grundlæggende regler
• Hvordan kan de nuværende tilskud optimeres ift. biodiversitet?
• Natura 2000 ordninger
• Hvad ser vi i pipeline ift. nye ordninger?
• Gruppearbejde: hvordan får I det til at fungere hos jer selv med tilskud, græsning og hensyn til
biodiversitet?
v. Heidi Holbeck, SEGES
Kl. 11.30. Naturarealer og naturtyper
• Baggrund, effekt og værdi af naturbeskyttelsesloven
• Grundlæggende regler for naturbeskyttelsen
• Betydningen af kontinuitet
v. Catrine Grønberg Jensen, Biolog, Aalborg kommune
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost
Kl. 13.30. Ekskursion til naturarealet Sønderup Ådal i egne biler
• Introduktion til området og græsningsstrategien på arealet
• Hvilke overvejelser er der gjort ift. græsningsstrategien (valg af dyr m.m.)?
• Praktiske udfordringer/fordele og ulemper
• Hvordan indvirker græsningen på arealets biodiversitet?
• I grupper vurderes arealets naturværdi (HNV-score, §3, biodiversitetsindikatorer identificeres)
v. Annita Svendsen, NST, Jens Kristian Uhrenholt, Rebild kommune og Heidi Holbeck, SEGES
Kaffen medbringes
Kl. 15.45. Retur
Kl. 16.00. Mundtlig eksamen. Der afholdes en kort mundtlig gruppeeksamen.

Kl. 16.45. Opsamling og næste modul
Kl. 17.00. Farvel og tak for nu
Sammenhæng mellem modulerne.
Modul 1 danner grundlaget for den viden der videreføres i de næste moduler. Derfor anbefales det, at
deltagerne gennemfører modul 1 forud for modul 2 og 3.
Til ekskursionerne:
Vi kører i egne biler. Under alle oplæg og ekskursioner er der afsat tid til spørgsmål, refleksion og
inddragelse af deltagernes egne erfaringer.

