
Resuméreferat af møde i uddannelsesudvalget for skovbrug den 21. september på Kold Col-

lege. 

 

AUB 

Status på skolernes aktiviteter: Skolerne er i gang med aktiviteter for AUB 2021 midler. 2021 mid-

lerne skal skolerne afrapportere inden jul. Skolerne fokuserer mest på lærepladser og specifikt på 

godkendte virksomheder, som ikke har lærlinge, hvilket også har været aftalt med sekretariatet og 

der er oprettet en teams-gruppe hertil. Dog bør det overvejes, om man fortsat skal fokusere på det 

lærepladsopsøgende arbejde, når der reelt ikke er elever nok til de 80 kvotepladser. Man kan i stedet 

fokusere mere på kvalitet i søgning til uddannelsen og kvalitet på de lærepladser, der allerede er 

godkendt.  

Udvalget drøftede AUB aktiviteterne og udviklingen på uddannelsen. Der er behov for en kulturæn-

dring, hvor virksomhederne i højere grad selv søger efter lærlinge i stedet for at gå gennem sko-

lerne. Der er stort set ingen af de godkendte virksomheder, der bruger lærepladsen til stillingsop-

slag. Ved godkendelse som oplæringsvirksomhed sender sekretariatet et brev fra ministeriet, hvor 

de opfodrer virksomhederne til at bruge lærepladsen inkl. guide til brug af lærepladsen.  

 

Sekretariatet orienterede om, at skolerne på landbrugsuddannelsen har udarbejdet konceptet ”Grønt 

Døgn” for efterskoler, folkeskoler og gymnasier og der arbejdes på at få skolerne til også at infor-

mere om de andre grønne uddannelser. Sekretariatets hjemmeside er ved at blive revideret og der 

kommer i den forbindelse en side med vidensdelings, hvor der vil være links til kampagner, grønt 

døgn, podcasten ”læremesters værktøjskasse” mv.  

 

Det blev besluttet at se på muligheden for at søge om midler til bl.a. netværk for virksomheder i den 

generelle AUB forårspulje, som er for aktiviteter mellem grundforløb og hovedforløb.  

 

Status på Workgreen: Der er optaget film til kampagnen og der er også udarbejdet infotekster om 

uddannelsen til Workgreen. Sekretariatet ser på yderligere korrektur af teksterne inden kampagnen 

bliver offentliggjort.  

 

Orientering om indstilling og fordeling af midler 2022 puljen: For 2022 puljen har sekretariatet søgt 

og fået midler til et fælles projekt under gartner, dyrepasser og skov- og naturtekniker, da de tre ud-

dannelser overordnet har samme udfordringer. Men udvalget har tidligere besluttet, at i 2022 skal 

midlerne til skov- og naturteknikeruddannelsen gå til rekrutteringskampagne under Workgreen.  

 

Skills 

Skills 2022: Skills forløb rigtig godt og skov- og naturteknikerstanden var med diverse maskiner og 

figurskæring og standen var velbesøgt. Skills 2022 blev afholdt i april, vejret var godt og det funge-

rede derfor med en udendørsstand. I 2023 er Skills i februar måned og man har derfor valgt at få en 

indendørsstand ved siden af landbrugs- og gartnerstandene. I år var Skills 100% finansieret af AUB 

og det løber op i omkring 200.000 for 3 dage. Udvalget drøftede en konstruktion af det økonomiske 

fremadrettet og om Skills skal prioriteres med AUB midler eller evt. egenfinansiering af skolerne. 



Der er i udvalget forskellige holdninger til udbyttet af Skills og om man evt. med fordel kan bruge 

AUB midlerne på andre aktiviteter. Udvalget besluttede at fortsætte med Skills 2023 under AUB-

midler, men konceptet skal rettes til, så det kan fungere for et lavere beløb.  

Undersøgelse af biotop- og vildtplejespecialet 

Sekretariatet har foretaget en mindre forundersøgelse af, hvad elever der er uddannede biotop- og 

vildtplejere er beskæftiget med i dag. Forundersøgelsen skal bruges til videre drøftelse af specialets 

fremtid. Det er lykkedes, at få telefonisk kontakt til 20 ud af de i alt 37 der er uddannet siden 1/1 

2017. Størstedelen af de adspurgte ville være herregårdsjægere og fandt uddannelsen relevant, dem 

der ville noget andet har tilkendegivet, at uddannelsen var for fokuseret på jagt. Udvalget besluttede 

at undersøgelsen kan fortsættes med interviews med relevante aftagermiljøer omkring uddannelsens 

relevans. Interview med aftagermiljøer koordineres med Skovskolens som har en sideløbende un-

dersøgelse af vildtforvalteruddannelsen i aftagermiljøet.  

Udviklingsredegørelse 2022  

Ministeriet har ændret på skabelonen for udviklingsredegørelse, så der i år skal indsendes to redegø-

relser. Den ”almindelige” som overordnet omhandler ændringer til uddannelsen og som fremover 

kun er et krav hvert 3 år samt en redegørelse for fagligt udvalgs godkendelse af oplæringsvirksom-

heder, som sandsynligvis bliver en årlig redegørelse.  

Orientering fra sekretariatet 

Udvalget drøftede de forskellige statistikker for EUD-elever, der er en svag stigning i igangværende 

lærlinge. 62 elever i alt er optaget på GF2 og man får ikke brugt de 80 kvotepladser.  

 

AMU 

Statistik, AMU-kurser fordelt på kursusdeltager og årselever. 2022 inkl. de tilmeldte til 4. kvartal 

vil ende med 26 årselever, som er tal tilbage på højde med 2019. Holdene er fyldt op og især vand-

løbskurser og vurdering af risikotræer er populære.  

Voksenuddannelsen.dk ønsker at oplyse om 6-ugers AMU-pakker, sekretariatet kan melde et par 

pakker ind, herunder skovbrugsmaskinfører-kurser.  

 

Nyt fra Skovskolen/LUU 

Skovskolen har en større ansøgning til udstyrspuljen og en ansøgning til Grøn omstilling.  

Man er ved at markedsføre en akademiuddannelse som naturvejleder og der kan være skov- og na-

turtekniker der ønsker at gå den vej.  

 


