
Information om pågående 
programutveckling, inklusive 
förslag till programbud

Skogsutbildning 2030 – Skogsvetenskapliga fakultetens framtida grundutbildningsprogram

2019-11-22



Visionen om att SLU utbildar för en hållbar framtid
– genom fördubblat antal studenter
Till år 2027 ska SLU 
• vara känt bland unga för att utbilda för en hållbar framtid
• ha fördubblat totala antalet antagna studenter
• ha flera kvalificerade sökande per utbildningsplats 
• ha en studentpopulation som speglar mångfalden i Sveriges unga 

befolkning
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SLU har få studenter
kvinnor män

Antal studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, läsåret 2016/17
Alla universitet o högskolor med mer än 4000 studenter

Fördubblat antal = plats 20

Nu = plats 26



Konkreta effekter för S-fakulteten
• Jägmästarprogrammet ändras till 3+2-struktur från ht 2021.
• Yrkesexamen Skogs- och Jägmästare kvar.
• Programförslag klara till 31 jan 2020 (de som skall starta ht 21).

• Skogsmästarutbildningen i huvudsak oförändrad 
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Antal studenter antagna till Jägmästarprogrammet

Något måste göras – nuvarande jägmästarutbildning är inte längre eftertraktad!



PN-S nuvarande yrkesprogram och 
mastersprogram 

• Jägmästarprogrammet, 300 hp (5 år), Umeå, avancerad nivå (år 4-5) 
flera orter 

• Skogsmästarprogrammet, 180 hp (3 år), Skinnskatteberg, år 3 flera orter

• Euroforester, 120 hp, Alnarp
• Management of Fish and wildlife populations, 120 hp, Umeå
• Plant biology for sustainable production, 120 hp, Umeå, Uppsala och 

Alnarp
• Forest ecology and sustainable management, 120 hp, Umeå
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Ändring till 3 + 2, och skillnad mot yrkesexamen
• Studenter blir först antagen till ett 3-årigt kandidatprogram, som ger en 

generell examen inom ett huvudområde (tex skogsvetenskap, biologi 
eller företagsekonomi)

• Därefter läser de studenter som så vill vidare på ett mastersprogram, 
som ger en generell examen inom ett huvudområde.

• I en generell examen kan det inte ställas krav på vilka kurser som 
läses, bara att det måste vara minst 50% kurser (inkl examensarbete) 
inom huvudområdet.

• I yrkesexamen så kan det ställas specifika krav. Exempelvis kan det 
krävas specifika kurser, praktik och liknande. Eller att man har en viss 
kombination av generella examen.  

• Att diskutera under workshopen: Hur skall jägmästarexamen uppnås framöver, när 
den skall baseras på program som ger generell examen?



Naturbruksgymn
+ praktik

Natur-
vetenskap (?)

Ka
nd

id
at

M
as

te
r

PhD

Förslag för 2021 och senare

Andras 
BSc-

program

”Skogs-
vetare”

Umeå

Skoglig 
företags
ekonomi

Uppsala

Forest 
& Land-
scape

Alnarp

Samhälls-
vetenskap (?)

Skogs-
mästare

Skinn-
skatteberg

Skogs-
bruk för 
många 

mål

Alnarp

Forets
ecology
& sust. 
mgmt

Umeå

Mgmt
fish & 
wildlife

Umeå

Euro-
forester

Alnarp

Forest 
supply

mgmt et 
al.

Umeå

Sust. 
bioecom.  
industrial 

forest 
sector 

Uppsala

Terrest
environ. 
monito-

ring

Umeå

Plant 
biology

Uppsala
Alnarp
Umeå

Andras 
MSc-

program

Skoglig 
offentlig 

förvaltning

Umeå
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Gul färg = delar av nuvarande jägm-program Finns också separat initiativ för civilingenjörsutbildning
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Skogligt kandidatprogram (”Skogsvetare”)
Utveckling av de första tre åren på nuvarande jägmästarprogrammet
År 1 – Grunder i ekosystem och resurshushållning
År 2 – Brukande av skogliga ekosystem
År 3 – Fördjupning och färdigheter + kandidatarbete (10 veckor)
Profilering genom valbara kurser år 2 & 3. Tänkbara inriktningar: Hållbar 
förvaltning, Ekosystem, Virkesförsörjning & Yrkesförberedande.

Umeå
Examen i Skogsvetenskap eller Biologi
Start hösten 2021.



Forest and landscape
Kandidatprogram på engelska
Samarbete mellan skoglig och landskapsarkitektutbildning, tillsammans med 
Wageningen University, Nederländerna

Alnarp (och möjligt sista år i Wageningen)
Examen i Skogsvetenskap eller annat.
Start hösten 2021.



Ekonomiprogram
Kandidatprogram; båda programmen innehåller minst 60 hp skogsvetenskap. 
Därutöver 90 hp inriktat mot 
• Företagsekonomi (FEK) (Uppsala) 
• Offentlig förvaltning (nationalekonomi (NEK) & statsvetenskap) (Umeå). 
Examen i FEK, NEK eller Skogsvetenskap
Mastersprogram; Sustainable bioeconomy in the forest industry sector
(fd Skogsindustriell ekonomi), Examen i FEK, Uppsala 
Förkunskapskrav:  

– minst 60 hp företagsekonomi, eller
– minst 60 skogsvetenskap, samt minst 30 hp företagsekonomi



Skogsbruk för många mål
MSc-program; distansundervisning, på svenska
Gemensamt program, samarbete mellan SLU och Linné-universitetet
Alnarp och Växjö
Examen i Skogsvetenskap eller Skog- och träteknik 
Start hösten 2020.



Forest supply mgmt et al.
MSc-program; de inriktningar/kurser på jägm-programmet som inte är MSc-
program i dagsläget.
Bland annat inriktningen mot skogsindustriell råvaruförsörjning (RÅG-stråket) 
Examen i Skogsvetenskap (och annat?)
Start hösten 2022-23?



Terresterial environmental monitoring
MSc-program; miljöanalys och -övervakning
Komplettering av planerat program i Akvatisk miljöanalys
Examen i Biologi (och annat?)
Start hösten 2021 i Umeå



Återstående arbete
• Utforma programspecifika mål och programförslag
• Utforma hur jägmästarexamen skall uppnås (yrkesexamen vs generell 

examen)
• Synka och slutföra programförslag (gemensamma kurser etc)
• Tänka strategiskt…
• mm



Fortsatta (besluts)processen
• Projektgrupper utarbetar förslag till programutbud under hösten

• Samråd internt och externt under hösten
• Fortsatt framtagande av förslag till programutbud
• Dec/jan; PN (S-fakulteten) beslutar om slutligt förslag till programplaner
• Våren 2020; UN (SLU centralt) behandlar förslag – parallellt med 

programutvecklingen
• Hösten 2020: SLUs styrelse beslutar om programmen
• Programstart hösten 2021 (eller senare)



Informations- och dialogträffar
• 27/11 kl. 13-17 – info och dialog om programförslagen, 

och workshop om jägmästarexamen
• 28/11 kl. 18-20 – info och dialog om programförslagen
• 29/11 kl. 10-12 – info och dialog om programförslagen

www.slu.se/skogsutbildning2030


