
Naturbruksprogrammet - Skog
Renskötsel och Skog/Miljö

Vill du gå en unik utbildning? 
Är du intresserad av renskötsel eller skogs- och 
miljövård? Då är inriktning Skog något för dig!

Skog              
Markens och växternas 
biologi              
Motor och röjmotorsåg 1
Mångbruk av skog 
Skogsskötsel 1 och 2  
Terrängtransporter* 
Virkestransport med skotare* 
Virkeslära*  
*gäller endast skog/miljö

Skogsvårdare & miljö 
Jakt och viltvård 1 
Fiske och vattenvård 1       
Natur & landskapsvård     
Skogskötsel spec    

Renskötare/skogsvård   
Motor och röjmotorsåg 2  
Renen & rennäringen 1 & 2       
Renen & dess naturmiljö 1& 2
Jakt och viltvård 1 
Sydsamiska  

Individuellt val  
Gymnasiearbete   
Gymnasiegemensamma 
Programgemensamma

100
100
100
200
100
100
100

100
100
100
100

100
200
200
100
100

200
100
600
400

Inom inriktning skog får Du en bred 
utbildning som ger kunskaper om 
skogens mångfald och som förny-
bar och uthållig resurs. Skogen är en 
plats för upplevelser och avkoppling. 
 
Renskötare/Skogsvårdare är en ut-
bildning som innehåller sydsamiska, 
kunskap om den egna kulturen och 
om renskötsel. Dessutom får du ut-
bildning i modern skogsvård. Utbild-
ningen är till stor del praktikförlagd. 
Startar hösten 2016. 

Skog och miljö är utbildningen för 
dig som är intresserad av natur, miljö

och skogsbruk! Vi erbjuder dig en ge-
digen skogsbruksutbildning som grund 
och som har en stark natur- och miljö-
vårdsprofil. Dessutom en utbildning där 
undervisningen till stor del sker i skog 
och mark utanför den traditionella klass-
rumsmiljön.

Samarbetet med företag och organisa-
tioner utanför skolan är en viktig del av 
utbildningen. 

Efter utbildningen är Du 
anställningsbar som ex:
• Renskötare
• Skogsvårdare
• Jakt- och viltvårdare 
• Fiske- och vattenvårdare Torsta
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Naturbruksprogrammet - Skog
Skogsmaskin och Skog/Jakt

Vill du ha en bred skogsutbildning? 
Är du intresserad av skogsmaskiner och/eller jakt? 
Då är inriktning skog något för dig! 

Skog              
Markens och växternas 
biologi              
Motor och röjmotorsåg 1
Mångbruk av skog 
Skogsskötsel 1 och 2  
Terrängtransporter
Virkestransport med skotare 
Virkeslära 

Skogsmaskin 
Avverkningsmaskiner
Skogsmaskiner- special.
Serviceteknik 1   

Skog/Jakt 
Jakt och viltvård 1
Jakt och viltvård 2
Serviceteknik 1

Individuellt val  
Gymnasiearbete   
Gymnasiegemensamma 
Programgemensamma

100
100
100
200
100
100
100

100
200
100

100
200
100

200
100
600
400

Inom inriktning skog får Du en bred 
utbildning som ger kunskaper om 
skogens mångfald och som förny-
bar och uthållig resurs. Skogen är en 
plats för upplevelser och avkoppling. 
 
Skogsmaskinförare är en 
utbildning anpassad efter det moderna 
skogsbruket. Här får du teknisk, biolo-
gisk och ekonomisk kunskap om skogs-
bruket och lär dig köra skogsmaskiner 
samt använda datorer och övrig utrust-
ning. Är du eller kommer du kanske att 
bli skogsägare finns ingen bättre utbild-
ning då all skogsskötsel inte bara utförs i 
teorin utan även praktiskt.

Skog och Jakt är en utbildning som 
både innehåller en grundutbildning i 
skogsbruk och en intressant          ut-
bildning i jakt och friluftsliv. Kurserna 
innehåller det mesta från viltvård, skytte 
och praktisk jakt av högvilt och småvilt 
till styckning och tillredning av kött. 

Samarbetet med företag och organisa-
tioner utanför skolan är en viktig del av 
utbildningen. 

Efter utbildningen är Du 
anställningsbar som ex:
• Skogsmaskinförare
• Skogsvårdare
• Jakt- och viltvårdare

Torsta




