
 

Smag på Landskabet 

inviterer til gratis 

seminar om 

naturpleje 

Smag på landskabet og Centrovice 
inviterer til seminar med fokus på 

hvordan der skabes værdi med 

naturpleje. 

 
Hvor og Hvornår: 
 

Centrovice 
 

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 

 

Dato: 14 december 2016  

 

kl. 16-19 

 

 
Arrangementet er gratis, men af hensyn til 

forplejning skal du være tilmeldt for at deltage. Der 

vil være sandwich og mulighed for netværk efter 

oplæggene. Tilmeldingsfrist 3 dage før 

arrangementet. 
 

Tilmeld dig til: 

 

Elena Skytte elss@teknologisk.dk  

 

Oplys navn og antal tilmeldinger 
 

Ved spørgsmål kontakt: 

 

Elena Skytte tlf.  7220 3268 

Eva Søndergaard tlf. 7220 3269 

Peter Brinkman tlf. 5194 5879 

Michala Thomassen tlf. 5114 1596 
 

 

 

 
 

 

Program: 

 
 Velkommen v. Formand for Smag på Landskabet v. 

Marianne Fisker 

 

 Naturpleje i Norden v. Eva Søndergaard, 

Teknologisk Institut/AgroTech og Peter Brinkmann, Smag på 
Landskabet 

I september deltog Smag på landskabet på kongressen 
Grazing in a Nordic Region i Island. Der bliver arbejdet med 
rigtig mange spændende ting rundt i Norden og denne 
inspiration vil Smag på landskabet gerne give videre. 

 

 Jagt og Naturpleje v. Birthe Thordahl Christensen, 

Centrovice 

Naturpleje kan være med til at øge jagtværdien på dine 
arealer. Hør om konkrete eksempler fra området. 

 

 Hvordan gør vi dyrene klar til slagtning 

v. Per Spleth, Specialkonsulent, SEGES 

Hvilke krav stiller afsætningsleddet til kødkvalitet og hvordan 
sikrer du god kødkvalitet og tilvækst ved slutfodring af 
dyrene. 

 

 Afsætning af kød og fødevareregler v. 

Elena Skytte, Teknologisk Institut/AgroTech 

Hvor afsætter du dit kød i dag og hvilke fødevareregler er 
der ved de forskellige afsætningsmuligheder. 

 

 Naturpleje og afsætning af kød – Hvilke 
konkrete muligheder er der nu og hvad 
kommer der? V. Peter Brinkmann, Smag på 

Landskabet 

Der findes flere og flere afsætningskoncepter for Naturkød. 
Få overblikket over hvad der findes og hvilke koncepter der 
er på vej.  

 

 Naturnetværket på Fyn v. Michala Thomassen, 

Centrovice 

På Fyn har Centrovice og kommunerne oprettet 
”Naturnetværket” med en række initiativer i forhold til 
naturpleje og afsætning bl.a. en producentforening på Fyn.  

 

 Få hjælp til dine konkrete udfordringer 
Du får mulighed for at stille spørgsmål til indlægsholderne 
om dine egne konkrete udfordringer. Indlægsholderne står 
parat med en kop kaffe og er klar til en snak om dine 
muligheder. 

 

 Farvel og tak for i dag 

Seminar: 

Skab værdi med naturpleje 

mailto:elss@teknologisk.dk

