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Rettelsesblad til studieordning for jordbrugsteknologuddannelsen 

Rettelsesblad til studieordningens del 1, nationaldel med ikrafttrædelse d. 15.08.2018 

Rettet d. 29. januar 2019 af uddannelseschef Lars Villemoes. 

 

Ikrafttrædelse 

Dette rettelsesblad for nationaldelen af studieordningen per august 2018 gælder for studerende med 

studiestart per 15.08.2018 og har virkning for de studerende, som er optaget på uddannelsen den 

nævnte dato eller senere. 

 

Ændringer til studieordningens nationaldel 

Ændringerne vedrører afsnittene: 

 2.10, beskrivelse af fagelementet Natur – studieretningen Miljø og natur (10 ECTS) 

 2.11, beskrivelse af fagelementet Miljø – studieretningen Miljø og natur (10 ECTS) 

 2.12, beskrivelse af fagelementet Styring og forvaltning – studieretningen Miljø og natur (10 

ECTS) 

 2.13, beskrivelse af fagelementet Design og konstruktion af grønne anlæg – Studieretningen 

Landskab og Anlæg (10 ECTS) 

 2.14, beskrivelse af fagelementet Etablering og drift af beplantninger – Studieretningen 

Landskab og Anlæg (10 ECTS) 

 2.15, beskrivelse af fagelementet Styring af drifts- og anlægsentrepriser – Studieretningen 

Landskab og Anlæg (10 ECTS)  

 

Ændringerne går på to forskellige dele:  

1. At fagelementer 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 skal omfatte 15 ECTS i stedet for 10 ECTS. 

2. Fagelementerne 2.12 og 2.15 skal ikke indgå i nationaldelen, men skal derimod alene 

fremgå af lokaldelen, hvor de fremgår hhv. i afsnit 2.4 Studieretningen Miljø og natur i 

underafsnittet med fagelementet ”Miljøstyring”, og i afsnit 2.5 Studieretningen Landskab og 

Anlæg i underafsnittet med fagelementet ”Styring af drifts- og anlægsentrepriser”. 

 

 

1. Vedr. ECTS-ændringer 

Oprindelig formulering: 

2.10. Natur - Studieretningen Miljø og natur 

ECTS-omfang 

Fagelementet Natur har et omfang på 10 ECTS-point. 
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2.11. Miljø - Studieretningen Miljø og natur 

ECTS-omfang 

Fagelementet Miljø har et omfang på 10 ECTS-point. 

 

2.13. Design og konstruktion af grønne anlæg - Studieretningen Landskab og Anlæg 

ECTS-omfang 

Fagelementet design og konstruktion af grønne anlæg har et omfang på 10 ECTS-point. 

 

2.14. Etablering og drift af beplantninger - Studieretningen Landskab og Anlæg 

ECTS-omfang 

Fagelementet Etablering og drift af beplantninger har et omfang på 10 ECTS-point. 

 

Ændres til: 

 

2.10. Natur - Studieretningen Miljø og natur 

ECTS-omfang 

Fagelementet Natur har et omfang på 15 ECTS-point. 

 

2.11. Miljø - Studieretningen Miljø og natur 

ECTS-omfang 

Fagelementet Miljø har et omfang på 15 ECTS-point. 

 

 2.13. Design og konstruktion af grønne anlæg - Studieretningen Landskab og Anlæg 

ECTS-omfang 

Fagelementet design og konstruktion af grønne anlæg har et omfang på 15 ECTS-point. 

 

2.14. Etablering og drift af beplantninger - Studieretningen Landskab og Anlæg 

ECTS-omfang 

Fagelementet Etablering og drift af beplantninger har et omfang på 15 ECTS-point. 
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2. Vedr. fagelementer, der fejlagtigt indgår i nationaldel, som alene skal fremgå 

af lokaldel 

Oprindelig formulering: 

2.12. Styring og forvaltning - Studieretningen Miljø og natur 

Indhold 

Fagelementet omhandler grundlæggende viden om forvaltning og styring af miljø og naturforhold i 

relation til produktion og ressourceudnyttelse samt andre aktiviteter. Der arbejdes med analyse, 

vurdering og virkemidler i forhold til natur og miljøforvaltning. Der arbejdes med konkrete 

løsningsmuligheder på praksisnære og komplekse problemstillinger 

 

Læringsmål for Styring og forvaltning 

Viden 

Den studerende har: 

 viden om den offentlige forvaltnings opbygning, sagsbehandling og virkemidler  

 viden om samarbejdspartnere og interessenter uden for den offentlige forvaltning og deres 

virkefelt. 

 

Færdigheder 

Den studerende kan: 

 vurdere praksisnære og komplekse problemstillinger i et større perspektiv ud fra relevant 

lovgivning 

 projektere løsningsforslag og vurdere effekten ved anvendelse af fagområdets centrale 

metoder og lovgivning 

 foreslå plejemetoder, teknikker og anlæg samt vurdere økonomien. 

 

Kompetencer 

Den studerende kan: 

 deltage i tværfagligt samarbejde om planlægning, drift og forvaltning 

 opstille og redegøre for løsningsmuligheder i forhold til natur, miljø, erhverv samt 

forskellige interessentgrupper 

 rådgive erhverv og interessenter inden for miljø- og naturområdet 

 sagsbehandle problemstillinger og håndtere lovgivning inden for miljø- og naturområdet. 

 

ECTS-omfang 

Fagelementet Styring og forvaltning har et omfang på 10 ECTS-point. 

 

2.15. Styring af drifts- og anlægsentrepriser – studieretningen Landskab og anlæg 

Indhold 
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Fagelementet fokuserer på entrepriseret og entreprisestyring herunder tidsstyring, maskiner, aftaler, 

prissætning og tilbudsgivning. 

 

Læringsmål for Styring af drifts- og anlægsentrepriser 

Viden 

Den studerende har: 

 viden om relevant lovgivning vedrørende udbud og tilbud 

 viden om tilbudsberegningsværktøjer 

 viden om planlægningsmetoder og styringsredskaber 

 viden om anlægsgartnerbranchens praksis 

 viden om entrepriseformer 

 viden om relevante aktørers roller og opgaver 

 viden om beskrivelsessystemer 

 viden om kvalitetsstyring. 

 

Færdigheder 

Den studerende kan: 

 opdele en anlægs- eller driftsentreprise i hensigtsmæssige delopgaver 

 fastlægge personale- og maskinressourcer til en anlægs- eller driftsentreprise 

 lægge en tidsplan og rækkefølge for delopgaver i en anlægs- eller driftsentreprise 

 planlægge og lede styring af kvalitet 

 kalkulere og prissætte anlægs- og driftsentrepriser. 

 

Kompetencer  

Den studerende kan: 

 Selvstændigt planlægge og styre udførelsen af anlægs- og driftsentrepriser i et 

forretningsmæssigt perspektiv. 

 

ECTS-omfang 

Fagelementet Styring af drifts- og anlægsentrepriser har et omfang på 10 ECTS-point. 

 

Ændres til: 

2.12. Styring og forvaltning - Studieretningen Miljø og natur 

Udgår af nationaldel. 

 

2.15. Styring af drifts- og anlægsentrepriser - Studieretningen Landskab og anlæg 

Udgår af nationaldel. 


