
VILTVÅRDSGYMNASIET
VI ÄLSKAR JAKT & VILTVÅRD
Det här är utbildningen där du får lära dig allt om jakt och viltvård, turism och 
företagande. Du provar många olika jaktmetoder, får utbildning i praktiskt skytte, 
styckning och matlagning i fält. På schemat finns bl.a. fyrhjulskörning i terräng, 
naturguidning och motor- och röjsåg. Det ingår också spännande utbildningsresor.

JAKT + SKOG = FRAMTID
I takt med att jaktbranschen växer blir du efter dina tre år på skolan en  del  
av en framtidsbransch. Under utbildningen jobbar du med t.ex. jakt-
arrangemang, fågeluppfödning eller skogsbruksarbete. Detta praktiska 
arbetssätt gör dig väl rustad för framtiden och ett yrke i jaktbranschen.

NÄRA SAMVERKAN MED JAKTBRANSCHEN
Vår utbildning är från starten utformad i samråd med jaktbranschen. Efter 15 år 
har vi väl etablerade relationer med många av de ledande aktörerna. Detta ger 
oss ett stort och bra nätverk av praktikplatser samt en verklighetsnära utbildning. 

BRA ATT VETA OM OSS

RIKSINTAG
Som friskola har vi riksintag och på skolan finns elever  
från  hela Sverige och övriga Norden. På skolan finns även en 
 Yrkeshögskoleutbildning för fiske- och jaktguider.

BOENDE
Skolan hjälper nya elever att ordna boende vid skolstart.   
Elever kan söka inackorderingstillägg från CSN eller erhålla  ett 
boendestipendium. Stipendiet garanteras alla som inte  har rätt  
till inackorderingstillägg från CSN.

HÄLSA, ELEVVÅRD OCH STUDIESTÖD
På skolan finns kurator, skolsköterska och en hälsogrupp  som 
jobbar med temadagar och hälsoprojekt. Här finns även en special- 
pedagog och resurslärare som erbjuder elever  stöd kring studierna.  
Utöver enskilt studiestöd tillämpar skolan tvålärarstöd i flera 
ämnen.

PLUGGA VIDARE EFTER GYMNASIET
På samtliga utbildningar på ForshagaAkademin kan elever  
välja att läsa ett s.k. studiespår som individuellt val för att uppnå 
behörighet för att studera vidare på högskola/universitet

forshagaakademin.se
054-536100     info@forshagaakademin.seSe
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Din resa på Viltvårdsgymnasiet
ÅRSKURS 1 
Under ditt första år på utbildningen ligger fokus  på 
kunskap om djur, natur och viltvård. Har du inte jägar-
examen vid skolstart tar du den i åk 1. Vi jobbar i fält 
med viltvård, inventeringar och fällfångst. Vi åker på flera 
spännande utbildningsresor t.ex. fjällhajk under vårvintern. 

ÅRSKURS 2 
Nu börjar vi äntligen jaga på skoltid! Under hösten jagas rådjur, 
duvor, gäss, älg, räv m.m. Den praktiska undervisningen 
fokuserar på jaktmetodik och tillvaratagande av vilt. 
Givetvis jobbar vi vidare med viltvård såsom predatorjakt, 
viltåkrar och viltvårdsplaner. Under våren planerar och 
genomför vi vårt mässdeltagande på Elmia Game Fair 
alternativt Swedish Game Fair på Tullgarn. 

ÅRSKURS 3
Nu ligger tyngdpunkten på de färdigheter som krävs  för jakten 
som yrke. Du får planera och genomföra jaktarrangemang 
för externa gäster.  Givetvis jagar vi också; då med fokus 
på hjort, vildsvin, tjäder och orre. Skogsskötselkurser och 
grönt kort i skogsvård ger dig också bra möjligheter till 
fortsatt jobb eller utbildning inom skogsbruket.

PRAKTIK /APL OCH CERTIFIERINGAR
Under dina tre år på utbildningen ingår 15 veckors APL  (arbetsplatsförlagt 
lärande). I åk 1 gör du praktik på företag inom skogsbruket med fokus på  
plantering och röjning av skog. Din praktik i åk 2 är inriktad mot jaktförberedelser 
och fågeljakter. Elever i åk 3 har en praktikperiod under sommaren med fokus 
fågeluppfödning, butik och forskning samt en period under hösten med inriktning 
mot klövviltsjakt och slakteri. I din APL ingår också planering och arbete vid 
stora branschmässor.

Under utbildningen får du följande certifikat och intyg: Möjlighet till följande kurser: 
l   A- och B-kort för motor- och röjmotorsåg  l   Skytteinstruktör 
l   ATV-kort      l   Fångstkort Conibear 
l   Jägarexamen      l   Viltundersökare
l   Jaktledarutbildning

KURSPLAN          2500 p
Gemensamma ämnen            600 p
Engelska 5      100
Historia 1a1        50
Idrott & Hälsa 1      100
Matematik 1a       100
Religionskunskap 1    50
Samhällskunskap 1a1    50
Svenska 1   100
Naturkunskap 1a1    50

Programgemensamma 
karaktärsämnen              400 p
Biologi 1    100
Entreprenörskap   100
Naturbruk    200

Inriktning               300 p
Markens och växternas biologi  100
Motor- och röjmotorsåg  100 
Mångbruk av skog  100

Programfördjupning            900 p 
Jakt och viltvård 1  100
Jakt och viltvård 2  200
Jakt och viltvård specialisering 100
Hundkunskap   100
Terrängtransporter  100
Naturguidning 1      100 
Aktiviteter och upplevelser  100
Servicekunskap   100                 

Gymnasiearbete           100 p

Individuellt val                      200 p

   Alternativ 1) Inriktningsspåret          200 p  
        Biologi naturbruk specialisering 100
        Jakt och viltvård specialisering 100

   Alternativ 2) Studiespåret                 200 p  
        Svenska 2                100
        Engelska 6                 100
 
   Möjliga utökningar studiespåret (extra poäng)  
        Svenska 3                 (100)
        Matematik 2a                (100)
        Samhällskunskap 1a2  (50)
        Historia 1a2    (50)

FRAMTID: FRÅN DRÖM TILL YRKE
Direkt efter gymnasiet kan du jobba som t.ex: jaktelev, butiksförsäljare av 
vapen- och jaktartiklar, egenföretagare och med skogsröjning. 

Universitetsstudier: Om du läser studiespåret och ev. utökning får du behöriget 
att söka till t.ex. skogsmästare, naturvetenskapligt basår, polishögskolan, olika 
beteendevetenskapliga samt pedagogiska utbildningar. Efter utbildning som  
jaktelev kan man också söka vidare till viltmästare. 
Exempel på andra branschjobb är jaktguide, eftersöksjägare och skytteinstruktör.

Viltvårdsgymnasiet i samarbete med: 


