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Foreløbig godkendelse af nyt udbud  
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Københavns Universitets ansøgning om godkendelse af 
nyt udbud (dublering) truffet følgende afgørelse:  
 

Foreløbig godkendelse af nyt udbud af professionsbachelor- 
uddannelsen i skov- og landskabsingeniør (Auning) 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 
2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-
kendelse af videregående uddannelser, og samt bekendtgørelse nr. 271 af 
22. marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af er-
hvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiud-
dannelser og diplomuddannelser 

  
Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv institutionsakkredi-
tering. Hvis den positive akkreditering ikke er opnået senest den 1. juli 2019 
bortfalder den foreløbige godkendelse.  
 
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om 

positiv akkreditering. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt 
som bilag nedenfor.  
 

Udbudssted:  
Auning 
 
Sprog:  

Dansk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nr. D2 - Dublering – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Foreløbig godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Københavns Universitet (Auning i Jylland) 
 

Uddannelsestype: Professionsbachelor 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør.  
- Bachelor of Forest and Landscape Engineering. 

Hovedområde: Tekniske hovedområde 
 

Genansøgning 
(J/N): 

N 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 240 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14c60ab  

Link - Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniske
ogteknologiskeudd/oevrigetekniskeuddannelser/skov-og-
landskabsingenioer  

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Beskrivelse af uddannel-
sen, herunder erhvervs-

sigte 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstæn-
digt at tilrettelægge, gennemføre, kvalitetssikre og lede planlægnings-, 

tilsyns-, drifts- og plejeopgaver inden for skovbrug og naturforvaltning 
samt at kunne udvikle, formidle og markedsføre områderelaterede pro-
jekter, produkter og serviceydelser.  
 
Arbejdsområderne er skove, det åbne land og bynære grønne områder 
både i offentligt og i privat eje. 

 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU har i vurderingen lagt vægt på, at ansøgningen underbygger og 

sandsynliggør et kommende behov for uddannelsens dimittender i Vest-
danmark. 
 
RUVU har i den forbindelse noteret sig, at man vil tilpasse optaget på det 
eksisterende udbud af uddannelsen i Nødebo, hvis et nyt udbud af ud-
dannelsen godkendes. 

 
RUVU har endvidere noteret sig, at et udbud i Auning vil kunne øge re-
krutteringen af erhvervsuddannede til uddannelsen, og samtidig skabe en 
relevant videreuddannelsesmulighed for denne gruppe i Vestdanmark. 
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