
Skovarbejderen eller ma-
skinføreren uddannes over 
3 år ved såvel praktisk ar-
bejde som skoleophold.

Et stort udvalg af kurser 
på Skovskolen giver mulig-
hed for efter- og videreud-
dannelse.

Skov- og naturteknikeren står for 
det praktiske arbejde i skoven. Skov- 
og naturteknikeren må ikke forveks-
les med den tidligere uddannelse 
til skovtekniker, som i dag hedder 
skov- og landskabsingeniør.

Det tager tre år at blive skov- og 
naturtekniker, og man kan begynde 
på flere måder. Man kan tage et 
grundforløb ”dyr, planter og natur” 
der varer 20 uger på en af fem tekni-
ske skoler: Roskilde Tekniske Skole, 

DUC - Dalum Uddannelsescenter, 
Jordbrugets UddannelsesCenter År-
hus, Holstebro Tekniske Skole eller 
Aalborg Tekniske Skole.

De første 15 uger undervises 
i generelle fag som biologi, ar-
bejdsmiljø, læring og førstehjælp. 
Desuden er der områdefag som 
maskiner, redskaber og teknik samt 
kulturetablering og vedligeholdelse. 
I de sidste 5 uger lærer man om 
plantning, hegnssætning, grøfte-
rensning og kulturvedligeholdelse 
med kratrydder og le, og man bru-
ger forskellige håndredskaber eller 
motorsav. 

Grundforløbet kan helt eller del-
vist erstattes med praktik – det kal-
des ny Mesterlære. endelig kan man 
starte direkte på en praktikplads, 
men skal så senere tage grundfor-
løbet.

De sidste 2½ år udgør hovedfor-
løbet, der er delt i 2 trin (18 + 12 må-
neder) hver med 16 skoleuger. Trin 1 
er den grundlæggende skovarbejder-
uddannelse. På trin 2 vælges mellem 
tre specialer:

- Skov- og naturplejer arbejder 
både med produktionsskovbrug 
og naturpleje. eleverne lærer om 
anlæg af bevoksninger, høst af ju-
letræer, skovning af stort træ og 
maskinskovning. De lærer også om 
pleje af bevoksninger og vandløb, 
naturplaner og naturgenopretning, 
træklatring. Skov- og naturplejeren 
kan arbejde som skovarbejder, 
maskinfører, arborist (træplejer), 
åmand mv. i offentlige eller private 
skove, skovdistrikter eller hos skov-
entreprenører.

- Natur- og friluftsformidler kan 
designe og udføre anlæg til frilufts-
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livet, eller stå for planlægning og 
vedligehold af friluftsområder. Man 
lærer om formidling af viden om na-
tur til forskellige målgrupper samt 
planlægning og gennemførelse af 
oplevelser for publikum i naturen. 
natur- og friluftsformidleren kan ar-
bejde i offentlige eller private skove, 
i kommuner, i naturskoler eller pri-
vate skove med vægt på oplevelser 
og friluftsliv.

- Biotop- og vildtplejer kan stå 
for anlæg og pleje af områder hvor 
vildtet færdes, fx vådområder og 
beplantninger. Der indgår pleje og 
regulering af vildtbestande ved 
udsætning af vildt, planlægning af 
jagt, opdræt og udsætning af fasa-
ner samt forvaltning af hjortevildt. 
Biotop- og vildtplejeren kan arbejde 
på private ejendomme med pleje af 
vildtbestandene.

Uddannelsen er senest revideret 
i 2010 hvor bl.a. specialerne er æn-
dret.

Skov- og naturassistent
Der er også mulighed for en kortere 
uddannelse til skov- og naturassi-
stent som varer 2 år. Grundforløbet 
er det samme som skov- og natur-
teknikeren, mens der er 16 ugers 
undervisning på hovedforløbet og 
kortere praktiktid.

Skov- og naturassistenten har 
motorsavscertifikat og kan udføre 
almindelige praktiske opgaver i 
skov og natur, fx fældning af træer, 
udkørsel, vedligeholdelse af veje, 
beskæring af træer og pleje af 
vandløb. Hvis man har taget uddan-

nelsen til skov- og naturassistent, 
kan man altid fortsætte uddannel-
sen til skov- og naturtekniker med 
et speciale.
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AMU-kurser
Skovskolen afholder et stort antal AMU kurser som er henvendt til ufag-
lærte eller faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau, eller til per-
soner med en videregående uddannelse der ikke har været anvendt de 
sidste fem år. De fleste deltagere vil kunne få betalt hovedparten af kursus-
afgiften, kost og logi samt godtgørelse for tab af indtægt.

kurserne varer typisk 1-2 uger og foregår på Skovskolen i nødebo eller 
på eldrupgård på Djursland. Der er kurser inden for:

-  Friluftsliv, såsom naturformidling eller anlæg af publikumsfaciliteter 
som trapper, broer, huse, shelter, bænke og legepladser. Desuden special-
kurser i bygning af blokhuse.

-  Jagt og vildtforvaltning, såsom biotopplaner, terrænpleje, opdræt af 
fjervildt, forvaltning af hjortevildt, vildtpleje og jagtteknik.

-  naturpleje, såsom afgræsning, bekæmpelse af invasive arter samt pleje 
af overdrev, vandløb, vandhuller eller eng.

-  kulturteknik, såsom udvisning og tynding samt sprøjtecertifikat. Desuden 
etablering og pleje af pyntegrønt samt formregulering af juletræer.

-  Træfældning omfatter grundlæggende kurser på 3 dage om anvendelse 
af motorsav, tougers kurser om fældning, opmåling, indtrækning samt 
oparbejdning af stormfald.

-  Beskæring og pleje af træer, inklusive træklatring, nedfiring af effekter, 
vurdering af risikotræer.

-  Skovmaskiner, et tougers kursus om udkørsel af træ og et 6-ugers kursus 
om skovningsmaskiner.

Øvrige kurser
Skovskolen tilbyder også kurser 
uden for AMU-systemet. De er fuldt 
brugerbetalte, og der kan ikke op-
nås godtgørelse for tab af indtægt.

kurserne omfatter træpleje 
og vurdering af farlige træer, 
vurdering af fysiske forhold i våd-
områder, naturnær driftsteknik, 
maskinopmåling, sprængning, 
GPS eller Mapinfo, biotoppleje og 
vildtforvaltning, naturvejledning 
og oplevelser i naturen.

Der er en række kurser på 
skov- og landskabsingeniør ud-
dannelsen som kan følges af alle 
under reglerne om ”Åben uddan-
nelse”. Der er enten tale om 3 
ugers sommerkurser eller 9 uger 
som hel- eller halvtidsstudie. 
Disse kurser kan omfatte for-
midling, pleje af bynære grønne 
områder, juletræer og pyntegrønt, 
vildtpleje og vildtforvaltning eller 
kort og GIS.
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