
 

Landbrugsseminarer 2016 
 

I januar 2016 holder NaturErhvervstyrelsen tre seminarer om ansøgningsrunden 

2016 for landbrugskonsulenter og landmænd. På mødet vil deltagerne få en 

opfølgning på landbrugsreformen 2015. Derudover vil de store emner på møderne 

være de fremtidige gødskningsregler, støtteberettigede græsarealer og kontrol. 

 

Møderne i år vil, ligesom de tidligere år, være spredt ud i landet, så du kan finde et seminar i 

nærheden af, hvor du bor. Landbrugsseminarerne holdes i år følgende steder: 

 

 Den 26. januar 2016 på Comwell Rebild Bakker 

 Den 27. januar 2016 i Vingsted Centret ved Vejle 

 Den 28. januar 2016 i Ringsted Kongrescenter. 

 

Alle seminarerne varer fra kl. ca. 8.30 til 16.00 og inkluderer morgenkaffe, frokost og 

eftermiddagskaffe. 

 

Program for dagen   

Vi har i år besluttet at opdele landbrugsseminarerne i flere blokke. 

 

Vi begynder dagen med en opfølgning på 2015, et kig på de fremtidige gødskningsregler og 

nyt om støtteberettigede græsarealer samt hører om kontrol og erfaringer med miljøtilsagn. 

 

Herefter vil seminaret blive opdelt i 2 niveauer. En del er meget teoretisk og kræver en stor 

viden om Tast selv og reglerne generelt. Denne del er særligt rettet mod 

landbrugskonsulenterne. Den anden del, som er særligt rettet mod landmænd, er en 

genopfriskning af reglerne og Tast selv-service. Emnerne både for konsulenter og landmænd 

er betingelser for grundbetaling, grønne krav og bedste praksis i Tast selv-service. 

 

I NaturErhvervstyrelsen sætter vi stor pris på den direkte dialog med alle involverede parter, 

både med landmænd og konsulenter. Derfor er der også afsat god tid til få besvaret 

spørgsmål, til at møde kollegaer og måske få sig en snak med en medarbejder fra 

NaturErhvervstyrelsen. Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort på hjemmesiden medio 

januar 2016. 

 

Tilmelding 

For at deltage i landbrugsseminarerne, skal du tilmelde dig på http://naturerhverv.dk/om-

os/om-styrelsen/moed-os/#c39829 i perioden 1. december 2015 til 15. januar 2016. Der er 

plads til ca. 250 personer på hvert seminar. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Det 

er gratis at deltage. 

 

Print selv materialet til seminaret  

Du kan ca. en uge før det første seminar finde materiale, dvs. dagsorden og præsentationer på 

vores hjemmeside. Du skal selv printe det materiale ud, som du er interesseret i til seminaret. 

Der bliver ikke uddelt materiale på seminarerne. 

 

Kontakt 

Har du tilmeldt dig et seminar og ønsker du at melde afbud eller i stedet tilmelde dig et af de 

andre seminarer, skal du kontakte Ellen Danvig på eda@naturerhverv.dk eller på tlf. 2524 

5421.  

 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 

41 89 25 07. 
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