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Til 

Repræsentanter i de lokale Naturråd for Landbrug & 

Fødevarer, Dansk Skovforening og lokale landbo- og 

familielandbrugsforeninger 

 

 

Invitation til Temadag om arbejdet i de lokale Naturråd 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening vil gerne invitere til temadag om arbejdet i 

de lokale Naturråd. 

Temadagen holdes Onsdag den 31. januar 2018 09.00 – 15.30 hos Centrovice, 

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg    

Formålet med temadagen er at klæde land- og skovbrugets repræsentanter i de 20 nye 

naturråd på til det arbejde, der skal varetages det næste halve år.  

Ifølge Planloven skal alle kommuner i deres kommuneplan udarbejde et Grønt 

Danmarkskort, og i den forbindelse nedsættes der 20 lokale naturråd, som skal rådgive 

kommunerne.  

Lodsejerne kommer til at spille en helt central rolle i disse råd, og det er derfor vigtigt, at 

repræsentanterne for Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og de lokale landbo- 

og familielandbrugsforeninger er bedst muligt forberedt på opgaven. 

Der er er meget stor forskel på, hvor langt de forskellige naturråd er med deres opgave, 

nogle naturråd er startet med arbejdet og andre er endnu ikke nedsat. Formålet med 

temadagen er at sikre, at rådenes arbejde kommer bedst muligt fra start, og at I som 

repræsentanter er klar til opgaven. 

Mødet er først og fremmest for repræsentanter i naturrådene, men andre interesserede 

fra land- og skovbruget er også velkomne til at deltage i det omfang, der er ledige 

pladser.  

Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening er vært ved temadagen, men udgifter til 

transport afholdes af deltagerne selv.  

Programmet for temadagen ses på næste side. 

Tilmelding til temadagen senest den 24. januar 2018 til Hanne Hansen, hanh@lf.dk 

Evt. spørgsmål kan vedr. temadagen kan rettes til Karen Post, Landbrug & Fødevarer, 

kpo@lf.dk eller Tanja Olsen, Dansk Skovforening, to@skovforeningen.dk 

 

Vel mødt den 31. januar. 
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Temadag om arbejdet i de lokale Naturråd 

Program: 

9.00 – 9.30: 

Ankomst og kaffe 

 

09.30 – 9.50:  

Velkomst og program for dagen v. viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer og 

afdelingschef Tanja Olsen, Dansk Skovforening  

 

Formiddag: 9.50 – 12.00 -  Myndighedernes tilgang til Naturråd og det Grønne 

Danmarkskort 

09.50 – 11.15:  

Bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd v. Karin Jensen 

Erhvervsstyrelsen  

 

Grønt Danmarkskort og Naturbeskyttelsesinteresser – herunder konsekvenser af Det 

Grønne Danmarkskort v. Johan Husfeldt og Tine Nielsen Skafte, Miljøstyrelsen  

 

11.15 – 11.25:  

Kort pause 

 

11.25 – 12.00:   

Grønt Danmarkskort og Naturråd - set fra en kommune v. projektleder Marianne Fisker, 

Jammerbugt Kommune 

 

12.00 – 12.45 FROKOST 

 

Eftermiddag: 12.45   - 15.30 – Lodsejernes interesser - hvordan varetages de 

bedst? 

12:45 – 13:15  

Hvordan arbejder man bedst sammen med andre organisationer – erfaringer fra en 

lodsejer med blandt andet arbejdet i kommunernes grønne råd v. Christian Ahlefeldt-

Laurvig-Lehn, Hvidkilde Gods 

 

13.15  –  15.15  (Inklusiv kaffepause ca. 14.15) 

Hvordan varetages lodsejernes interesser bedst i det kommende arbejde i naturrådene? 

Gennemgang af hovedpunkter i vejledning fra L&F / SEGES v. L&F og SEGES 

 

15.15 – 15.30: Afslutning og videre forløb v. Landbrug & Fødevarer og Dansk 

Skovforening 

 

 


