
Skov- og landskabsinge-
niøren blev førhen typisk 
skovfoged, men besætter i 
dag mange forskellige ty-
per af stillinger med drift 
og forvaltning af natur og 
landskab. 

Skovbrugets mellemlange uddan-
nelse hedder skov- og landskabs-
ingeniør. Den tager 4 år, hvoraf det 
meste af tiden anvendes på Skov-
skolen i nødebo (som er en del af 
Skov & Landskab på københavns 
Universitet). Uddannelsen hed tid-
ligere skovtekniker.

Uddannelsen er senest revideret 
i 2008 hvor man styrkede fag som 
markedsføring, projektstyring og 
kommunikation, og man indførte 
specialiseringen inden for enten 
skovbrug eller landskab. Ifølge 
Skovskolen er nøgleordene i det me-
ste af uddannelsen handlekraft og 
problemløsning, og tilknytningen til 
praksis er styrket.

På skolen undervises i biologiske 
fag såsom økologi, skovdyrkning, na-
tur- og landskabspleje, international 
naturforvaltning og byens grønne 
områder. Der er en række fag inden 
for ledelse, såsom ledelse og orga-
nisation, projektstyring, innovation 
og markedsføring, rådgivning og 
kommunikation. endelig undervises i 

driftsøkonomi, jura samt kort og GIS.
Der er mulighed for specialisering 

gennem valgkurser på Skovskolen, 
kurser på et universitet eller et virk-
somhedsprojekt i samarbejde med 
en praktikvirksomhed. Skovskolen 
udbyder her valgkurser i juletræer 
og pyntegrønt, pleje af bynære, 
grønne områder, formidling, og 
vildtforvaltning.

Der skal vælges en specialisering 
mellem kurser i henholdsvis skov-
drift og samfund eller naturforvalt-
ning og samfund. Der er afsat ¾ år 
til virksomhedspraktik hvor man 
arbejder med konkrete opgaver, ofte 
som assistent for en ledende med-
arbejder i en offentlig eller privat 
virksomhed eller i en organisation. 
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Glimt fra uddannelsen af skov- og landskabsingeniører.
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Der er ikke længere krav om 
praktik i form af arbejde i skoven 
som skovarbejder eller maskinfører. 
Det tillader Undervisningsministeriet 
ikke.

Det sidste kvarte år er afsat til 
et skriftligt bachelorprojekt med 
tilknytning til praksis inden for na-
turforvaltning.

en skov- og landskabsingeniør 
(i daglig tale ofte ”sling”) leder det 
praktiske arbejde i skove og na-
turområder. Man kan arbejde som 
driftsleder, skovfoged, sagsbehand-
ler, entreprenør, selvstændig eller 
rådgiver i skov- og naturforvalt-
ning. opgaverne kan være anlæg, 
vedligeholdelse og drift af grønne, 
bynære arealer, skovdyrkning og 
træproduktion, restaurering og pleje 
af naturarealer, fx vandløb, søer og 
enge samt pyntegrønt og juletræer, 
formidling og undervisning.

Have- og parkingeniør
Uddannelsen er helt nystartet i 2010 
og er bygget på erfaringerne fra ud-
dannelsen til skov- og landskabsin-

geniør. Have- og parkingeniøren 
står for planlægning og pleje af de 
grønne områder i byerne. 

Uddannelsen tager fire år. Den 
praktiske erhvervsrettede del gen-
nemføres på Roskilde Tekniske 
Skole, mens hovedparten foregår 
på Skovskolen. Der er mulighed for 
specialisering i bytræer, havedesign, 
sports- og friluftsanlæg samt ter-
rænbehandling i forbindelse med 
anlægsarbejder.

Vildtforvalter 
Uddannelsen til vildtforvalter varer 
et halvt år. Den foregår på vildtfor-
valtningsskolen, kalø, i samarbejde 
med Skovskolen.

Uddannelsen omfatter bl.a. vildt-
biologi og vildtøkologi med fokus på 
udvalgte arter, natur- og vildtpleje, 
herunder landbrug og skovbrug i 
relation til vildtforvaltning, jagt- og 
vildtadministration, herunder jura 
og tilskudsordninger, driftsledelse, 
planlægning og konflikthåndtering, 
økonomi ved jagt, vildtpleje og 
naturoplevelser, jagtledelse, jagt-

former og jagthunde, uddannelsen 
til jagtprøvelærer samt til flugt- og 
riffelinstruktør.

Uddannelsen henvender sig til 
personer, der har gennemført spe-
cialet som vildtplejer på skov- og 
naturteknikeruddannelsen, samt 
personer med en anden relevant 
baggrund – eksempelvis en uddan-
nelse inden for land- og skovbrug. 

kursisten kan stå for det prakti-
ske arbejde med vildt, jagt og jord-
brug eller administrative jobs med 
forvaltning af dyreliv og dyrenes 
levesteder. Der er offentlige tilskud 
til kursusafgiften samt kost og logi.
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Spar 320,- ekskl. moms 

på TrioBrake™ save

Husqvarnas teknologi er unik 
og førende på verdensmarkedet, 
og nu lægger vi den i dine hænder. 
Brug saven til mange forskellige 
opgaver på gården, på grunden 
eller i haven. Kontakt evt. din 
lokale Husqvarna-forhandler og 
få gode råd om, hvilken model 
der passer bedst til dit behov. 
Husqvarna 240 e TrioBrake™/
440 e TrioBrake™/445 e 
TrioBrake™/353 TrioBrake™/
346XP® G E-Tech TrioBrake™

www.husqvarna.dk

Brug saven sikkert 
med sikkerhedsudstyr 
fra Husqvarna! 
Din lokale forhandler har vores 
sikkerhedsbeklædning i serierne 
Classic, Functional og Technical.

FEM SAVE 
I VERDENSKLASSE  
MED TRIOBRAKE

Mammuttræer, Grandis, Nobilis, 
Cryptomeria og Douglas

Spørg FORSTPLANT
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