
  

Invitation til ERFA-dag for land- og skovbrugsrepræsentanter i 
kommunernes Grønne Råd og Miljøfora 
 

 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) og Dansk Skovforening (DS) inviterer igen i år til et fælles ERFA-møde for 

organisationernes repræsentanter i kommunernes Grønne Råd og Miljøfora. 

 

ERFA-dagen afholdes 

 

 

Onsdag den 7. juni 2017 kl. 09.30 – 15.00 
hos 

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 
 

 

Formålet med ERFA-dagen er, at I:  

- som repræsentanter, møder hinanden både indenfor egen kommune og på tværs af 

kommunegrænserne, 

- får delt jeres erfaringer vedrørende råds- og nævnsarbejdet,  

- gennem faglige oplæg får uddybet viden om udvalgte emner 

- får Skovforeningens og Landbrug & Fødevares syn på aktuelle emner. 

 

 

Baggrund 

Hvert år gør I som foreningernes repræsentanter en stor indsats ved at sikre, at jordbrugserhvervene 

ikke bliver glemt eller ignoreret i den lokale natur- og miljøpolitik og -planlægning. 

 

L&F og DS vurderer, at netop arbejdet i de lokalt forankrede råd og nævn vil blive stadig mere vigtigt i 

årene fremover, efterhånden som aktiv interessentinddragelse syntes at blive normen i kommunerne.  

 

Derfor har vi igen i år sammensat et program, der kommer rundt om flere af de emner, I kan møde som 

repræsentanter i de Grønne Råd. 

 

Programmet for dagen ses på næste side.  

 

Tilmelding kan ske til Hanne Hansen hanh@lf.dk, senest den 31. maj 2017. Deltagelse i ERFA-dagen er 

gratis, men repræsentanterne afholder selv udgifter til transport. 

 

Evt. spørgsmål vedr. dagen kan rettes til  

- Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening: MLB@skovforeningen.dk eller 

- Karen Post, Landbrug & Fødevarer: KPO@lf.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 &  
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Dagsorden og program: 

 

09.30 – 10.00: Ankomst og morgenbrød 

 

10.00 – 10.10: Velkomst v. Karen Post, L&F og Marie-Louise Bretner, DS 

 

10.10 – 10.40: Aktuel politisk status på land- og skovbrugsområdet v. viceformand Lone Andersen, L&F 

samt formand Niels Reventlow, DS  

 

10.40 – 11.30: Vandområdeplaner, vandråd og vandløbsvedligeholdelse v. Erik Jørgensen, L&F 

 

11:30 – 12.00: Det Grønne Danmarkskort og Naturråd v. Karen Post, L&F 

 

12.00 – 13.00: Frokost 

 

13.00 – 13.45: Natura 2000 – revision af områdeafgrænsningen samt kommende Natura 2000 aktiviteter 

v. Lisbeth B. Andersen, Miljøstyrelsen 

 

13.45 – 14.05: - Kaffepause 

 

14.05 – 14.20: Andre aktuelle emner V. Marie-Louise Bretner, DS 

 

14.20 – 15.00: Debat: Lokale erfaringer – hvordan kan vi blive endnu bedre til at sikre vores 

organisationers interesser i de grønne råd?  

   

15.00: Afslutning og tak for i dag. 

 


