
Skovbrugets akademiske 
uddannelse foregår på Skov 
& Landskab, Københavns 
Universitet. Forstkandida-
terne lærer om forvaltning 
af både skov og natur.

Der tilbydes også andre 
uddannelser om forvaltning 
af natur og landskab.

Skov & Landskab på københavns 
Universitet udbyder en række uddan-
nelser. De er i dag som langt de fle-
ste universitetsuddannelser opbyg-
get efter en engelsk-inspireret fælles 
europæisk model med to adskilte 
uddannelser – bachelor på 3 år og 
kandidat på 2 år.

Tanken er at opnå stor fleksibilitet 
og give mulighed for mange for-
skellige fagkombinationer. er man 
bachelor i naturressourcer kan man 
fortsætte med en halv snes kan-
didatuddannelser inden for skov, 
natur og landbrug – eller tage en 
kandidatuddannelse på et andet 
universitet i ind- og udland.

omvendt skal man ikke nødven-
digvis være bachelor i naturres-
sourcer for at blive forstkandidat. 
Man kan også blive optaget på 
kandidatuddannelsen med en anden 
bachelorgrad, eller med en mel-
lemlang videregående uddannelse, 
såsom skov- og landskabsingeniør, 
der betegnes som en professions-
bachelor. 

I det følgende beskrives det for-
løb som de fleste forstkandidater 
gennemgår – men der kan som 
nævnt i praksis være mange andre 
varianter.

Forstkandidat
Bachelor
københavns Universitet udbyder en 
treårig uddannelse til bachelor i na-

turressourcer som dækker skovbrug 
samt landbrug, natur og miljøfag. 
Der er mange forskellige kombina-
tioner, men for en studerende med 
interesse for skovbrug kunne den se 
sådan ud:

Plantevidenskab. År 1 læser man 
grundfag om naturressourcer og 
økologi, matematik og databehand-
ling, kemi, cellebiologi, dyrs og 
planters diversitet og genetik. næste 
år får man biokemi, grundlæggende 
plantebiologi, statistisk dataanalyse 
samt jord, vand og planter. 

På det tredje år er der et tvær-
fagligt temakursus om planteviden-
skab, fagets videnskabsteori og ind-
ledende økonomi. Man slutter med 
et større skriftligt bachelorprojekt

Naturforvaltning. År 1 læser man 
de samme grundfag som ovenfor, 
dog er genetik erstattet af indle-
dende økonomi, kemikurset er 
mindre, og i stedet følges et fag 
i forvaltning af naturressourcer, 
herunder skove. næste år får man 
natur- og landskabspolitik, miljø- og 
planlovgivning, dansk flora og vege-
tation, GIS (geografisk informations-
system) samt jord, vand og planter. 
et nyt bachelorkursus om drift af 
skov og natur forventes udviklet og 
udbudt til dette niveau fra 2012. 

På det tredje år er der et tvær-
fagligt temakursus om natur, miljø 
og samfund, fagets videnskabsteori. 
også her slutter man med et større 
skriftligt bachelorprojekt.

Hvis man stopper efter bachelor 
kan man arbejde med rådgivning 
inden for industri og produktion, 
offentlig forvaltning, forskning og 
undervisning. 

Forstkandidat
Hvis man fortsætter to år mere på 
kandidatuddannelsen kan man blive 
forstkandidat (Forest and nature 

Management), der betegnes som ”en 
lederuddannelse med et bæredyg-
tigt perspektiv”.

Man gennemgår kurser om skov- 
og naturarealers økologi og drift, 
bæredygtig drift og skov- og natur-
ressourcer, konfliktledelse, anvendt 
skov- og naturressourceøkonomi, 
modeller og særligt økonomisk 
planlægning for skove og naturres-
sourcer samt innovation, strategi og 
ledelse. 

Der er afsat et halvt år til valgfrie 
kurser, som kan tages i udlandet, 
ved andre universiteter, eller som 9 
ugers fuldtids erhvervspraktik (’er-
hvervsprojekt’), fx i naturstyrelsen, 
eller i en privat virksomhed. Det 
sidste halve år er et speciale som 
kan tage udgangspunkt i et konkret 
område, en virksomhed, eller en ak-
tuel problemstilling.

Uddannelsen er engelsksproget 
og tiltrækker et voksende antal 
udenlandske studerende. kandida-
terne kan arbejde med skov, natur 
og miljø i privat eller offentligt regi 
– såvel overordnet med planlæg-
ning, som praktisk med drift fx på 
et skovdistrikt hvor titlen vil være 
skovrider. en betydelig del får an-
sættelse i industrien i øvrigt. Andre 
arbejder med forskning, uddannelse 
og rådgivning eller får job i organi-
sationer. 

Nature management (NM)
en ny kandidatuddannelse om 
naturforvaltning er under forbere-
delse. Det sker i et samarbejde mel-
lem to institutter på københavns 
Universitet: Skov & Landskab og 
Institut for Biologi. Skov & Landskab 
står for studieledelsen. Tanken er at 
den nye uddannelse skal imødegå 
synspunkter som at ”biologer ikke 
kan forvalte”, eller at ”planlæggere 
ikke ved noget om biologi”. 
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Forstkandidaten
– og andre kandidatuddannelser



Uddannelsen tager to år, den 
er engelsksproget og forventes at 
tiltrække mange udenlandske stu-
derende.

en kandidat i nM får viden om 
naturområders og landskabers øko-
logi og forvaltning. Første år er der 
to centrale temaer inden for natur, 
hhv. planlægning, samt obligatoriske 
fag. Det andet år omfatter specialet.

Uddannelsens navn afspejler ind-
holdet, dvs. management (forvalt-
ning, drift og planlægning) af natur, 
naturområder og landskaber med 
fokus på både arter, artssamfund og 
biologiske systemer. Desuden gene-
rel arealanvendelse med tilhørende 
samfundsmæssige interesser. 

De færdige kandidater kan ansæt-
tes inden for natur og planlægning i 

kommunerne, ministeriers styrelser 
og regionale enheder, private kon-
sulentfirmaer, landøkonomiske for-
eninger, undervisning og rådgivning 
samt forskning og udvikling. 

Der skønnes at være behov for 
den nye uddannelse bl.a. fordi der 
vil komme nye opgaver – især i 
kommunerne – inden for natur- og 
miljøforvaltning. Det kan omfatte 
vandramme- og habitatdirektiverne, 
et forventet kommende eU-direktiv 
om landskaber eller ændringer i 
eU’s landbrugspolitik med øget fokus 
på landdistriktspolitik.

Andre kandidatuddannelser
SUFONAMA
SUFonAMA er en international kan-
didatuddannelse i bæredygtig skov- 

og naturforvaltning. Uddannelsen 
varer to år og er engelsksproget. 
Den udbydes i et samarbejde mel-
lem universiteter i Wales, Tyskland, 
Sverige, Italien og Danmark, og man 
skal opholde sig på to af de fem 
universiteter. 

Uddannelsen koordineres af Skov 
& Landskab, og de studerende mod-
tager et stipendium fra eU (en så-
kaldt erasmus Mundus uddannelse). 
Uddannelsen er meget søgt, idet der 
hvert år kommer ca. 600 ansøgnin-
ger til ca. 20 pladser. Det giver mulig-
hed for at udvælge de bedste stude-
rende fra hele verden. De undervises 
i stor udstrækning sammen med de 
studerende på forstkandidat-studiet 
og tilføjer studiemiljøet et betydelig 
løft – fagligt og kulturelt.
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Forstkandidaterne uddannes på den 
del af Københavns Universitet som 
ligger på Frederiksberg. Den tidligere 
Landbohøjskole hedder i dag Det Bio-
videnskabelige Fakultet – og i daglig 
tale LIFE. Mange af grundfagene 
undervises i ”Højhuset” på Thor-
valdsensvej (til højre). Skovbrugsfa-
gene undervises på Skov & Landskab 
der ligger på Rolighedsvej. Dels i en 
ældre gulstensbygning ud mod vejen 
(herunder), dels i det nye ”fælleshus” 
(herunder til højre) - der mangler lidt 
finpudsning af udenomsarealerne. Fæl-
leshuset blev omtalt i Skoven 10/10.



Det første år omfatter en bred 
indføring i bæredygtig skov- og na-
turforvaltning, og i Danmark sker 
det ved at følge de samme kurser 
som forstkandidatstuderende. 
SUFonAMA-studerende på andet år 
følger tilsvarende kurserne på det 
andet år af studiet til forstkandidat, 
og de har ligeledes et halvt år til 
specialeskrivning.

Landskabsarkitektur
Landskabsarkitekten planlægger og 
forvalter de grønne miljøer i byerne, 
landskaber og naturområder. Ud-
dannelsen har sin egen bachelordel 
på 3 år. Derpå følger en engelsk-
sproget kandidatdel som varer 2 
år, og man specialiserer sig i enten 
landskabsdesign eller bydesign.

Landskabsforvaltning
Uddannelsen handler om udvikling 
og beskyttelse af natur-, miljø- og 
kulturværdier i det åbne land, uden 
at tilsidesætte menneskers behov 

for friluftsliv og erhvervets behov 
for plads til produktion. Uddannel-
sen er en kandidatuddannelse, der 
varer to år og er delvist engelsk-
sproget. 

Uddannelsen nedlægges hvis den 
ny uddannelse i nature Management 
som ventet bliver gennemført.

Forskeruddannelse
Ph.d. uddannelsen er en treårig 
overbygning til kandidatuddan-
nelsen med henblik på at fortsætte 
som forsker. Man får løn under ud-
dannelsen. Man anvender et halvt 
år på grundlæggende kurser i fx 
præsentationsteknik, videnskabs-
teori, projektledelse eller etik, og 
man deltager i undervisningen på 
det institut hvor man er ansat. 

Det vigtigste element i forsker-
uddannelsen er gennemførelse af et 
større forskningsprojekt som for-
svares offentligt.

sf
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JULETRÆSPLANTER?
Spørg specialisterne hos

www.forstplant.dk

Tør du lade dine konkurrenter udstille på Have & Landskab 2011Tør du lade dine konkurrenter udstille på Have & Landskab 2011
- uden du selv udstiller

og møder kunder!HAVE & LANDSKAB 2011
i Slagelse fra den 24. til 26. august
Have & Landskab 2011 er en udendørs udstilling 

målrettet den professionelle have-, park- og landskabssektor.
Det er den tiende Have & Landskab siden den første i 1992.

•  En udstilling med 
faglig tyngde

• Mange  
 professionelle  
 besøgende

•  Skaber mange 
brugbare kontakter

•  Større udstilling  
fra gang til gang

Det siger vores udstillere om udstillingen
• Have & Landskab har stor faglig tyngde
   Vi møder dem, der bruger vores produkter og skaber kontakter, vi kan bygge videre 

på, siger Lars Peter Strarup, Møllegårdens Planteskole med hjemsted i Ringe.
•  Når han ser bagud i historikken om Have & Landskab, kan han desuden se, at udstillin-

gen har haft vokseværk.
•  Det er en udstilling med stor faglig tyngde, og der kommer mange af de fagfolk, vi gerne 

vil i kontakt med.
•  Han vil gerne møde landskabsarkitekter, kommunegartnere, anlægsgartnere, kirkegårds-

gartnere og mange af de øvrige fagfolk fra det grønne område.
•  Vi møder dem på Have & Landskab udstillingerne, fastslår han.
•  Hans håb er derfor, at der kommer endnu flere planteskoler og professionelle besøgende 

på HL ’11, som er åben 24.-26. august 2011 i Slagelse.

Vil du også have en stand, så kontakt salgschef Steen Lykke Madsen, Tlf. 4613 9000 / 
3035 7797 eller udstillingsleder Kristian Larsen, Tlf. 5197 6830 

– se udstillerlisten og meget mere på www.hl11.dk
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