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Grundforløb 1-2 Hovedforløb, praktik Hovedforløb, skole

skov- og naturplejer: Grundforløb + 2 år, 11 mdr. til 3 år, 5 mdr. 
Arborist, biotop- og vildtplejer, skovbrugsmaskinfører eller 

Du starter uddannelsen (grundforløb 2) på
Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, 
Køgevej 131, 4000 Roskilde. 
Hovedforløbet tages på Skovskolen i Nødebo, del af  
København Universitet.

Jobmuligheder
Du kan arbejde som skovarbejder ved fx statsskovvæse-
net eller i det private skovbrug, men du kan også arbejde 
for store skoventreprenører eller anlægsvirksomheder 
med opgaver inden for træpleje.

Videreuddannelse
Du kan blandt andet videreuddanne dig til skov- og 
landskabsingeniør, have- og parkingeniør og jordbrugs-
teknolog.

SKOV- OG NATURTEKNIKER 
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Som skov- og naturtekniker arbejder du med prak-
tiske opgaver i skoven. 

Du fælder træer og planter nye. Du plejer og vedligeholder sko-
vens veje og spor og dræningskanaler. Du er evt. ansvarlig for at 
fodre skovens dyr, at sætte hegn og sørge for, at skoven er pub-
likumsvenlig.

Uddannelsesforløb 
Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen. Kommer du 
direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40 uger. Hvis 
du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, varer 
grundforløbet 20 uger. Har du en gymnasial eksamen, biologi på 
mindst F-niveau samt kørekort til bil eller traktor, tager grundfor-
løbet kun 10 uger. Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt 
uddannelse. 

Efter gennemført grundforløb starter du på hovedforløbet, som 
veksler mellem praktik- og skoleperioder: 

Eux – erhvervsfaglig studentereksamen
Der er ikke mulighed for eux for denne uddannelse.

Adgangskrav 
Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) eller 10. klasse med gennem-
snitskarakteren 02 i både dansk og matematik eller tilsvarende.

Økonomi under uddannelsen 
SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler og elevløn.

Adgangsbegrænsning og praktikplads
Efter grundforløbet skal du på uddannelsens hovedforløb og have 
en læreplads i en virksomhed. Du er selv ansvarlig for at finde din 
læreplads, men skolens vejledere og din kontaktlærer kan rådgive 
dig. Du kan også benytte praktikpladsen.dk til at søge godkendte 
praktikvirksomheder. 
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