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Som opfølgning på legattildelingen ved JID’s 
generalforsamling sidste år og den efterfølgende artikel i den 
”grønne Linie” vil jeg gerne bidrage med en beretning om, 
hvordan det siden hen er gået mig som jobsøgende 
jordbrugsteknolog. Jeg fik tildelt en legatportion fra JID’s 
Reservefond til at deltage i et kursusforløb som Dansk 
Landbrugsrådgivning|Landscentret i Skejby har tilrettelagt for 
at sikre en ensartet uddannelse af naturplanskonsulenter. Det 
tredje og kompetencegivende modul fandt sted på 
Vildtforvaltningsskolen på Kalø i januar 2004. Kurset skulle 
oprindeligt have været afholdt på Skovskolen i Nødebo, men 

blev flyttet til Kalø, hvilket bestemt ikke var en forringelse da vildtforvaltningsskolen 
ligger naturskønt i kanten af et større skovområde ned til Kalø Vig. Det 3. modul i 
kursusforløbet fokuserede på effekten af naturplaner, de fremtidige overordnede 
rammer for naturbeskyttelse samt naturplaners mulige effekt på landmandens adfærd. 
Der var i løbet af kurset også indlagt en paneldiskussion imellem repræsentanter fra 
landbruget, Danmarks MiljøUndersøgelser og Direktoratet For FødevareErhverv. Under 
temaet ”Visioner for Naturplaner” blev mulige støtteordninger, landbrugets krav til 
naturplaner, praktiske erfaringer mm diskuteret. Ind imellem de faglige indlæg var der 
også afsat tid til erfaringsudveksling og Networking, noget som jeg lægger stor vægt på. 
Kurset blev afsluttet med en 2 timers eksamen, som jeg nu spændt venter på resultatet 
af, så jeg forhåbentlig inden så længe kan sætte den udleverede Naturplanskonsulent-
kasket på hovedet! 
 
Da jeg ”startede” som jobsøgende for et år siden, var jeg klar over, at 2003 ville komme 
til at dreje sig om at få skabt en fremtid med natur-og vildtplejerådgivning, og det kom 
bestemt også til at holde stik. Jeg indså ret hurtigt at jobsøgning indenfor natur og 
miljøforvaltning var omsonst. Regeringens nedskæringer på området betød, at der både 
blev færre jobs og flere ansøger til de jobs, der endelig blev udbudt. Jeg oplevede bla 
at der til et vikariat i Fyns Amt kom 120 ansøgere!! Samtidig var jeg klar over at mit 
drømmejob som Natur- og Vildtplejerådgiver endnu ikke eksisterede, og at jeg måtte gå 
andre veje end den egentlige jobsøgning. Derfor koncentrerede jeg mig i stedet om selv 
at skabe nogle muligheder ved at dyrke mit faglige og sociale netværk. Samtidig 
begyndte jeg også overvejelser om at etablere mig som selvstændig rådgiver for bl.a at 
kunne påtage mig free lance opgaver for landboforeninger. Det ville gøre det lettere at 
komme i kontakt med potentielle arbejdsgivere, da de på en mindre forpligtende måde 
kunne få en smagsprøve indenfor et nyt rådgivningsområde. 
 

 



Allerede i løbet af foråret begyndte mit netværksarbejde at bære frugt, da 
seniormiljøkonsulent Søren S. Thomsen i Patriotisk Selskab, foreslog at vi sammen 
lavede en ansøgning til en pulje i Direktoratet For FødevareErhverv om midler til et 
pilotprojekt om Naturplaner på Hagenskov Gods på Vestfyn. Vi fik lavet en god 
ansøgning, som også fik direktoratets blå stempel. I løbet af august udarbejdede vi 
naturplan for selve godset og de omkringliggende skove, som i dag hører under 
Wedellsborg gods. Det var spændende at udarbejde en ”rigtig” naturplan og jeg fik 
udviklet et rigtigt godt samarbejde med Søren S. Thomsen.  
 

 
I samarbejde med Seniormiljøkonsulent Søren S Thomsen, Patriotisk Selskab, 
udarbejdede jeg naturplan for Godsejer Britta Schall-Holberg, med fokus på 
kulturhistorien og det karakteristiske godslandskab på Hagenskov Gods (Foto Vagn Pertl, 
Landbrug FYN). 
 
Det positive projektforløb gav os blod på tanden til endnu en ansøgning, og i løbet af 
september fik vi lavet oplæg til et endnu større projekt, nemlig ”Tranekær 
Naturplanslaug”, hvor vi med udgangspunkt i Tranekær Gods har samlet 6 tilstødende 
ejendomme, så vi får et sammenhængende område på 1800 ha at lave naturplaner for. 
Derefter er det meningen at Naturplanlaugets medlemmer skal mødes et par gange om 
året med naturplanskonsulenten for at følge op på planen og for at udveksle gode ideer 
om natur- og vildtpleje mm. Vi fik positivt svar på vores ansøgning kort før jul, så det 
var jo noget af en julegave at få, når jeg i høj grad har været med til at udvikle 
projektet fra den første projektidè og kontakt til landmændene til den færdige 
projektansøgning forelå. Udover at det betyder mange spændende opgaver, kommer det 
også til at skabe en masse opmærksomhed omkring naturplaner, hvilket jo er afgørende 
for min personlige fremtid som Natur- og Vildtplejerådgiver.  
 
I forbindelse med projektsamarbejdet med Patriotisk Selskabet blev jeg momsregistreret 
pr.1/9 2003 og etablerede mig med rådgivningsfirmaet AgroNatur, hvilket også har 
været et spændende forløb. I løbet af sommeren kom jeg med i iværksætterprojektet 
Udviklings Netværk Fyn, som er et projekt for nyetablerede, hvor der fokuseres på 
udvikling af personlige kompetencer, netværksdannelse mm. Det er utroligt inspirerende 

 



at være sammen med andre iværksættere, som arbejder med de samme 
problemstillinger indenfor helt andre erhverv. Heldigvis har A-kassen godkendt min 
virksomhed som selvstændigt bierhverv, hvilket vil sige, at så længe jeg kan passe 
virksomheden i fritiden, kan jeg beholde dagpengene i op til 18 måneder. Jeg skal blot 
modregne tiden brugt på virksomheden, i mine dagpenge.  
 
Så ovenpå et år hvor alt ser ud til at være lykkedes, føler jeg nu, at jeg er ved have 
skabt mit drømmejob, nu skal jeg ”bare” have gjort det til noget jeg også kan leve af. 
Selvom at jeg ikke er helt i mål endnu, har jeg dog alligevel gjort nogle erfaringer som 
jeg gerne vil dele med andre jobsøgende/-skabende JID’er: 

• Netværk, netværk og netværk. Som tidligere skribenter vil jeg også gerne 
understrege betydningen af et godt faglig og socialt netværk. Vær opmærksom på 
at netværket skal passes med jævnlig kontakt, for her gælder desværre også ”ude 
af øje – ude af sind”. Betragt dit netværk som nogle stiklinger der skal plejes og 
passes med passende mængder næring for en dag at kunne bære frugt. 

• Har du en ide, stor eller lille, om selvstændig virksomhed, så prøv at kontakte et 
af de mange iværksættercentre der findes. Det er utroligt fagligt og personligt 
udviklende at møde iværksættere fra andre erhverv der arbejder med de samme 
problemstillinger som en selv. Se hjemmesiderne www.startguiden.dk 
www.ivfyn.dk www.u-n-f.dk foruden de forskellige amter og kommuners 
hjemmesider, hvor der er henvisning til lokal iværksættervejledning. 

• Som supplement til den egentlige jobsøgning, så prøv at find et område som du 
brænder for og specialiser dig idet. Derved har du mulighed for at kunne tilbyde 
virksomhederne løsning af  opgaver indenfor dit speciale, idet jeg tror, at også 
mange JID relaterede erhverv vil mærke dens stigende tendens til brug af free-
lance medarbejdere, såkaldte ”Frie agenter”, til løsning af enkeltstående 
opgaver. Det vil give en potentiel arbejdsgiver en mindre binende smagsprøve på 
ens kompetencer, som måske senere kan føre til en fastansættelse. Se 
hjemmesiden www.frieagenter.net . 

• Vigtigst af alt: fokuser på muligheder og udfordringer i stedet for trusler og 
problemer. 

 
 
 

Kristian Kølln, AgroNatur
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