Naturforvaltning 3, strategi

Kontakt
Find kontakt via
hjemmesiden

Kort fortalt
Deltageren har kendskab til forhold omkring naturpolitik, barrierer for mere biodiversitet, vilkår og
muligheder for naturforvaltning som forretningsområde, økonomi og muligheder for indtjening ved
naturforvaltning, markedsføringsaktiviteter for producerede varer, afsætningsformer og -kanaler.
Deltageren kan som naturforvalter:- Tilrettelægge og gennemføre naturforvaltning som forretningsområde
til gavn for biodiversiteten- Udarbejde forretningsstrategi for naturforvaltningen til gavn for biodiversitetenPlanlægge og lede en naturforvaltning til gavn for biodiversiteten.- Anvende nytteværdien af
naturforvaltningen i markedsføring af produkter og ydelser- Etablere og udvikle naturforvaltning på
baggrund af en ressourceorienteret strategi til gavn for biodiversiteten- Varetage den overordnede
økonomiske styring af naturforvaltning

Kursuspris
AMU:
DKK 256,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.651,40

Tilmelding

Hold
Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets
fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte
Vigtoft Nielsen 9680 1516 Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.;

Fag: Naturforvaltning 3, strategi
Fagnummer:
49765

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.651,40

Målgruppe: Personer som arbejder med naturforvaltning som driftsgren og som ønsker styrket indsigt i
vilkår og muligheder ved naturforvaltningen og de muligheder der er for at have erhvervsmæssig drift og
indtjening på baggrund af dette.
Beskrivelse: Deltageren har kendskab til forhold omkring naturpolitik, barrierer for mere biodiversitet,
vilkår og muligheder for naturforvaltning som forretningsområde, økonomi og muligheder for indtjening ved
naturforvaltning, markedsføringsaktiviteter for producerede varer, afsætningsformer og -kanaler.
Deltageren kan som naturforvalter:
- Tilrettelægge og gennemføre naturforvaltning som forretningsområde til gavn for biodiversiteten
- Udarbejde forretningsstrategi for naturforvaltningen til gavn for biodiversiteten
- Planlægge og lede en naturforvaltning til gavn for biodiversiteten.
- Anvende nytteværdien af naturforvaltningen i markedsføring af produkter og ydelser
- Etablere og udvikle naturforvaltning på baggrund af en ressourceorienteret strategi til gavn for
biodiversiteten
- Varetage den overordnede økonomiske styring af naturforvaltning

Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern | Skolebyen 18, 6900 Skjern | 96 80 15 00 | uc@ucrs.dk

