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Vi uddanner folk

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
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Målgruppe 
 

Faglærte og ufaglærte anlægsgartne-
re, der har eller søger beskæftigelse 
inden for anlægsgartnerbranchen. 

Biodiversitet skaber liv 
omkring os - og det er 
helt vildt 
 

Biodiversitet er et bæredygtigt opgør 
med monokulturen og den ensformige 
kultivering. Biodiversitet skabes af 
økologien i naturtyper og biotoper, 
blomster og levesteder.  

Biodiversitet er under 
pres 
 

Biodiversitet handler om biologisk 
mangfoldighed i naturen. Biodiversi-
teten er under pres, da nedgangen i 
antal arter går rigtig stærkt for øje-
blikket. Biodiversiteten, der er afgø-
rende for økosystemers overlevelse, 
medvirker til at regulere klimaet. 
 
Du kan skabe ”vilde” arealer med 
mangfoldige typer af organiske ma-
terialer – blomstrende buske, stauder 
og sommerblomster, der blomstrer på 
forskellige tidspunkter, men trives i 
hinandens selskab hele året rundt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller en dam/sø med små uforstyrre-
de øer, føde- og værtsplanter samt 
insekthoteller af kvas og grene mm. 
 
Vi forener føde- og levesteder med 
pleje og vedligeholdelse af det grøn-
ne. På den måde tilgodeses behovet 
for arealer med aktivitet og økologi i 
fødenettet.  
 
Vi arbejder med metoder til at frem-
me biodiversitet i anlægsgartner-
faget.

Økonomi under  
uddannelsen 
 

Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemme-
side. 
 
Deltagere, som er i AMU’s målgrup-
pe, har mulighed for at søge om 
løntabsgodtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelsesstedet og 
retur, har ret til befordringstilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindelse 
med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk. 
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