HEDESELSKABET STØTTER

H E D E S E L S K A B E T S

JUBILÆUMSLEGAT
uddeles igen !
I 2016 stiftede Hedeselskabet et jubilæumslegat i anledning af
selskabets 150 års jubilæum. Er du studerende inden for fagene
naturpleje, klimatilpasning eller bæredygtighed, og har du planer
om at rejse ud og hente viden med hjem til Danmark, så har du
mulighed for at søge et af de seks legater á 20.000 kroner.

LEGATMODTAGERE 2016
Mine nuværende visioner med min uddannelse er at
få skabt et solidt fundament af viden om "Big Data", som
jeg med tiden vil kunne udnytte til at skabe systemer, der
kan hjælpe os med at løse problemer korrekt og effektivt.
Fagligt har det betydet, at jeg har haft mulighed for at
tage meget relevante fag, som jeg ikke havde mulighed
for at tage herhjemme i Danmark"
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1. oktober

Tobias Carlos Tvarnø,
datalogi 3. år, Københavns Universitet.
Ophold i Canada.

Naturnær skovdrift er så nyt i Danmark, hvilket
betyder, at vi har begrænset erfaring. Omvendt
har Tyskland en meget længere historik med
brug af naturnære skovsystemer. Det er derfor
en god chance for mig til at bringe ny viden
om naturnær skovdrift hjem til Danmark"
Ditlev Otto Juel Reventlow,
ph.d. inden for naturnær skovdrift
og dens konsekvenser for træproduktionen.
Ophold i Tyskland.

Ved at arbejde med skov og natur,
håber jeg at give mit bidrag til en del
af løsningen – både ved at beskytte
den smukke natur og benytte en del
af den til gode produkter. Det er en
kæmpe gave ikke at skulle bekymre
sig om det økonomiske i samme grad,
og det giver mig frihed til at deltage
i studieture, så jeg får endnu
mere ud af mit ophold"
Signe Marie Skov Vendike,
skov- og landskabsingeniørstuderende. Ophold i Canada.

Jubilæumslegat
fra Hedeselskabet
HVORFOR?

TIL HVAD?

Hedeselskabet fyldte 150 år i 2016, og helt tilbage fra 1866 er
der arbejdet med at indhente og uddele viden for at deltage i
udviklingen i samfundet omkring os. I perioden 1887-1915
uddannede Hedeselskabet for eksempel 50 elever med det
formål, at de skulle påtage sig opgaver som ledere inden for
plantningssagen, der er i en lang årrække uddelt legater til
studerende og i alle årene er der indhentet viden fra
udlandet.

Støtten kan anvendes til udgifter i forbindelse med studie- eller
praktikophold i udlandet. Der gives ikke støtte til deltagelse
alene i konferencer og messer. Legatmodtageren skal anvende
støtten til studier i ny viden, teknologi og metoder inden for
naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning, som kan anvendes i Danmark og være med til at udbygge Danmarks position
inden for området.

Hedeselskabet er i dag en moderne virksomhed, der via datterselskaberne arbejder bredt inden for natur, miljø og energi,
og medarbejdernes kompetencer er en helt afgørende faktor.
Derfor ønsker Hedeselskabet at benytte jubilæet som anledning til at støtte studerende, som ønsker at hente viden og
kompetencer fra udlandet.

Legatmodtageren skal efter nærmere aftale afslutte forløbet med
at dele sin viden til Hedeselskabet eller dets datterselskabs fagspecialist ved gennemførelse af et seminar, workshop, praktikophold eller lignende og samtidig stå til rådighed for eventuel
interview og medieomtale.

LEGATPORTIONER
Hedeselskabet uddeler alt 120.000 kroner til unge studerendes
ophold i udlandet. Beløbet uddeles i seks portioner á hver
20.000 kroner.

HVEM KAN SØGE?
Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse, som varer mindst tre år og som har hovedvægt inden for
Hedeselskabets arbejdsområder; naturpleje, naturgenopretning,
bæredygtighed, byggeri, klimatilpasning, jord og grundvand,
certificering, genanvendelse, anlægsopgaver.
Som hovedregel skal første studieår være gennemført. Der kan
maksimalt opnås støtte én gang pr. studieforløb (bachelor,
ma-ster, ph.d., etc.)

NÆRMERE KRAV

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat,
betinget af dækning til udgifter i forbindelse m ed e t s tudieeller praktikophold i udlandet.

ANSØGNING
Der er ansøgningsfrist 1. oktober 2017 og ansøgerne får direkte
besked medio december 2017. Ansøgningsskemaet i word kan
downloades på www.hedeselskabet.dk/jubilaemslegat. Ansøgningen mailes til Hedeselskabet på legat@hedeselskabet.dk
eller sendes til Hedeselskabet, Klostermarken 12, Postboks 91,
8800 Viborg, att.: Vibeke Højen.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Spørgsmål kan rettes til projektchef Vibeke Højen på telefon
4037 9147 eller mail vh@hedeselskabet.dk.

