Nordjysk center for Skov og Natur
Et Partnerskab

Danske virksomheder oplever i øjeblikket en rivende udvikling. Klimaudfordringen
sætter nye rammer for vores produktion og forbrug og samfundet stiller krav om
bæredygtige løsninger. Den øgede digitalisering og teknologiske udvikling skaber nye
muligheder og udfordrer samtidig de måder vi kommunikere og arbejder sammen på.

Der er øget fokus på biodiversitet, bæredygtighed og klima. Det har bl.a. medført et
øget fokus på at planlægge, etablere og vedligeholde natur- og grønne områder med
øje for netop disse tre grundlæggende udfordringer for verdenssamfundet.

Udviklingen ses i de traditionelle erhverv, hvor man arbejder med naturen så som
skovbrug, landbrug, anlægsgartneri og i nogen grad ejendomsservice, men også inden
for turismebranchen er elementerne i fokus. Mange kommuner og lokalsamfund går
sammen i partnerskaber for at skabe attraktiv natur og naturoplevelser i deres
områder.

På den baggrund har Skovskolen og AMU-Nordjylland, Sandmoseskolen
etableret et partnerskab ved navn Nordjysk center for Skov og Natur.
Formålet med partnerskabet er at støtte ovennævnte udvikling ved at tilbyde
kurser og kompetenceudvikling inden for dette brede felt.

Nordjysk Center for Skov og Natur henvender sig til ansatte inden for flere typer erhverv:
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Formål med Nordjysk center for Skov og Natur:
• At styrke uddannelsen af kvalificeret arbejdskraft inden
for erhverv som arbejder med skov og natur.
• At udvikle og udbyde kurser som styrker medarbejdernes
faglige og personlige udvikling - og som gør dem i stand til
at forstå, formidle om- og udvikle bæredygtige løsninger
på de udfordringer vi står overfor i.f.t. klima, biodiversitet
og bæredygtighed.

Centrets Indsatsområder:
Oplevelser:
• Naturoplevelser
• Naturformidling
• Rammer for friluftsliv
Naturpleje og –genopretning:
• Naturforvaltning
• Vildtregulering og vildtforvaltning
Skovbrug:
• Anvendelse af motorsav 1 – 3
• Træpleje og træklatring
• Betjening af maskiner, skovbrug og naturpleje
• Produktion af juletræer og pyntegrønt
• Stormfald
• Tynding og beskæring i læhegn og bynære skove

Centrets indsatsområder
Anlæg af grønne områder:
• Etablering og pleje af befæstede anlægsgartneranlæg
• Etablering og pleje af græsarealer
• Etablering og pleje af grønne tilplantede arealer
• Maskinteknik i anlægsgartneri
• Plantebeskyttelse i anlægsgartneri

Organisationsudvikling:
• Udvikling af aktørgrupper som arbejder med implementering af grøn
strategi og bæredygtige løsninger
• Oplæring og videndeling
• Formidling til borgere og kunder om bæredygtige løsninger
• Udvikling af produktionsgrupper og teams

Sammensætte målrettede uddannelsesforløb
mod: Skovbrug, Naturforvaltning, Anlægsgartneri
og Organisationsudvikling.

Hvordan kan
du bruge
Centret?

Samarbejdsprojekter hvor vi støtter grupper i at
arbejde med formidling og opbygning af praktisk
naturpleje og faciliteter.

Konsulenthjælp til din individuelle
uddannelsesplanlægning.

For nærmere oplysninger kontakt:
Rasmus Brodersen - Uddannelseschef
Skovskolen Københavns Universitet
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 17
Mobil: +45 21 22 89 34
Søren Himmelstrup - Uddannelseschef
AMU Nordjylland - Sandmoseskolen
Mail: sih@amunordjylland.dk
Telefon: 96332601
Mobil: 96332339

