SKOV- OG
NATURTEKNIKER

EN FREMTID MED FRIHED
Uddannelsen er til dig, som vil arbejde i den friske luft og
elsker den frie natur.
Som skov- og naturtekniker har du forskellige arbejdsopgaver, som følger årstiderne. Du skal fælde og plante træer,
sætte hegn om nyplantede bevoksninger, udføre kulturpleje
og arbejde med juletræer og pyntegrønt. Derudover er vedligeholdelse af værktøj og maskiner også en del af hverdagen
som skov- og naturtekniker.
På mange skovdistrikter er skov- og naturteknikeren i kontakt med skovens besøgende. Opgaver som naturformidling,
brændesalg og dialog med for eksempel mountainbikere og
andre brugere af skoven, kan også være en del af hverdagen
for en skov- og naturtekniker.
Arbejdet som skov- og naturtekniker er meget selvstændigt
og du skal være indstillet på, at tage et stort ansvar og ofte
arbejde alene.

Kan du lide at arbejde selvstændigt og
arbejde i naturen, så er det en uddannelse, jeg vil
anbefale. Du arbejder ude både i regn og blæst
og de dage kan godt være lidt træls. Det er ikke
ren Morten Korch, men de dage hvor jeg skal
fælde en stor bøg eller jeg arbejder i et stykke af en
sindssyg smuk natur, så ved jeg at der ikke findes
noget bedre.
Mads W. Jensen, nyudlært skov- og naturtekniker.

BÅDE I SKOLEN OG I VIRKSOMHEDEN
På uddannelsen veksler du mellem skoleophold og praktik.
Der er mulighed for skolepraktik inden for uddannelsen.
Skolepraktikken hører med til hovedforløbet på Skovskolen.
SPECIALER
• Skov- og Naturplejer (skovarbejder, maskinfører, arborist
(træplejer)
• Natur- og Friluftsformidler
• Biotop- og vildtplejer (Skytte)
FAG
På grundforløbet arbejder du med praktiske opgaver som:
Plantning, hegnssætning, kulturpleje med le og kratrydder,
vandløb samt træfældning med motorsav.
Du skal også undervises i fag som plantekendskab, arbejdsmiljø, første hjælp og erhvervelse af traktorkørekort.
KAN JEG LÆSE VIDERE?
Ja - du kan videreuddanne dig til skov- og landskabsingeniør,
jordbrugsteknolog, professionsbachelor i have- og parkvirksomhed samt herregårdsskytte.

SKOV OG NATURTEKNIKER: 3 ÅR

= grundforløb
= praktik
= skoleperiode

EUX
Du har mulighed for, at tage eux i forbindelse med at du tager din skov- og naturteknikeruddannelse. Dette giver dig flere
videreuddannelses muligheder.
LØN UNDER UDDANNELSEN
Du kan søge SU, hvis du er over 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft.
ADGANGSKRAV
Du skal have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende og du skal minimum have karakteren 02 i dansk og matematik.
Når du starter på skolen, skal du købe en ”bogpakke” som indeholder fagbøger og personlige værnemidler til brug ved motorsavsog kratrydder arbejde. Bogpakken koster 1200 kroner og kan købes på skolen.
KONTAKT OG OPTAGELSE
Hvis du vil vide mere om uddannelsen, inden du træffer dit valg, kan du kontakte studievejleder Miriam Rostgaard Andersen på
telefon 60 29 94 95 eller på mail mran@sceu.dk. Er du allerede klar til at tilmelde dig, så gå ind på www.optagelse.dk.

