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Kommande säsong anställer institutionen för skoglig resurshushållning 

forskningsbiträden för fältinventering i flera olika inventeringsprogram. Arbetet 

bedrivs i fält under sommarhalvåret. Forskningsbiträden säsongsanställs där 

anställningsperiodens längd skiljer sig åt något mellan de olika programmen. Vi 

söker dig som vill ha ett varierande, rörligt och fysiskt krävande utomhusjobb. För 

att arbeta som forskningsbiträde vid institutionen måste du: 

 ha B-körkort 

 ha god fysik och fältvana 

 ha möjlighet att bo och arbeta lång tid på annan ort 

 trivas med att arbeta utomhus i alla väder 

 god samarbetsförmåga 

 
All datainsamling sker med hjälp av handdatorer och därför behöver du också ha 

god datorvana. Instruktionstext och annan litteratur och undervisning är på 

svenska. 

I NILS/THUF fältinventering och Riksskogstaxeringen tillämpas 10 timmars 

arbetsdagar. Under en 4-veckors-period arbetar man normalt 16 dagar, oftast 

uppdelat i två block. Arbetslagen lägger själva ut sin arbetstid. För arbete på helger 

utgår ingen övertidsersättning. Traktamente (360 kr/dygn skattefritt) och 

förrättningstillägg (670 kr/dygn före skatt) tillkommer. Resor och restid betalas av 

arbetsgivaren. Boende under arbetsperioden planeras och bestäms inom arbetslaget. 

Vanliga boendeformer är campingar, vandrarhem eller hotell. Arbetsvillkoren i 

Fjärils- och humleinventering är delvis annorlunda (se separat rubrik). 

Arbetsgivaren tillhandahåller fältutrustning och bilar. Jobbet innefattar mycket 

resande. Beroende på avstånd mellan hemort och arbetsområde bör du vara beredd 
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på resor med både flyg, tåg och bil. Inom Riksskogstaxeringen och NILS/THUF 

förekommer ibland helikopter- eller båttransport till provytorna.  

Det är viktigt att du känner ansvar för ditt arbete och att du kan arbeta självständigt 

samtidigt som du är en del i ett arbetslag. Inom NILS/THUF fältinventering och 

Riksskogstaxeringen sker arbetet i arbetslag om 2-3 personer. I Fjärils- och 

humleinventering arbetar man ensam. 

Vi anställer personer med biologisk eller skoglig kunskap, gärna med universitets- 

eller högskoleexamen. Erfarenhet av biologisk/skoglig fältinventering är 

meriterande.  

Institutionen erbjuder tre olika säsongsarbeten: 

 NILS/THUF fältinventering  

 Fjärils- och humleinventering  

 Riksskogstaxeringen 

 

Institutionen har ett gemensamt ansökningsformulär så man kan söka alla tre med 

prioritering. 
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NILS/THUF fältinventering 
 

Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Terrester 

habitatinventering (THUF) har som mest behov av 20 forskningsbiträden med 

arbete i 10 lag om två personer i varje. Arbetet kommer att erbjudas för hela eller 

delar av säsongen, beroende på vilka inventeringar som pågår parallellt. 

Inventeringarna sker i alla landmiljöer i Sverige; skog, fjäll, kust, 

jordbrukslandskap, myrmarker och bebyggda områden. Under maj och juni pågår 

inventeringar inriktade på lövskogar och gräsmarker. I den senare delen av 

säsongen utförs fältinventering i fjällen och strandinventering längs kusterna.  

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att med för inventeringarna gällande metodik, 

artbestämma och bedöma täckning av kärlväxter, mossor och lavar, klassificering 

av naturtyper, och skogliga mätningar. 

 

Särskilda krav 

Boende kan vara svårt att ordna i vissa områden, varför du måste vara beredd att 

tälta vid behov.  

God kunskap om svenska arter (mossor, lavar och kärlväxter) är en förutsättning 

för att klara arbetet. En del av arbetet utförs i betesmarker och det är därför en 

fördel om du är orädd för nötkreatur och hästar.  

Mer information hittas via länkarna här: 

Om fältinventeringen. Läs fältinstruktioner från 2019 med artlistor i bilagorna och 

aktuella fältkompendier.  

För mer information, kontakta Maria Sjödin, 090-786 84 89. 

 

 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nils/Datainsamling/faltinventering/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nils/publikationer/faltinstruktioner/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nils/publikationer/aktuella-faltkompendier/
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Fjärils- och humleinventeringen 
 

Fjärils- och humleinventeringen är en del av ett större uppdrag som SLU utför åt 

Jordbruksverket med syfte att följa kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker. 

Fältarbetet innebär inventering av fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker över 

hela landet. Inför årets säsong söker vi 8 inventerare. 

Vad innebär arbetet? 

Som inventerare i fjärils- och humleinventeringen arbetar man ensam i fält, men 

har regelbunden telefonkontakt med någon av sina fältkollegor och fältansvarig 

personal på institutionen. Arbetsuppgifterna består av inventering och 

artbestämning av fjärilar och humlor längs förutbestämda linjer inom ängs- och 

betesmarker. Kontakter med markägare kan förekomma.  

Fjärilsinventeringen inleds med en obligatorisk utbildning utanför Linköping den 

22-24 maj. Säsongen sträcker sig sedan från maj eller juni till början eller mitten av 

augusti, beroende på väder och var i landet man arbetar.  

Arbetsinsatsen i fjärilsinventeringen är svår att beräkna och planera i förväg 

eftersom inventeringen är väderberoende. Som inventerare är man därför anställd 

på 50% under perioden maj-augusti. Det innebär att en garanterad lön motsvarande 

50% av heltid betalas ut varje månad. All arbetstid registreras under säsongen och 

ytterligare lön betalas sedan ut för den eventuella tid som överstiger 50% av heltid. 

Övrig ersättning i form av traktamenten och förrättningstillägg är samma som i 

NILS/THUF och Riksskogstaxeringen. 

Du hittar mer information om inventeringen på vår hemsida – www.slu.se/fhin. 

Under rubriken publikationer finns t.ex. tidigare års fältinstruktioner med 

detaljerad metodikbeskrivning.  

Särskilda krav 

Huvuddelen av arbetet utförs i betesmarker och det är därför nödvändigt att du är 

orädd för nötkreatur och hästar. 

För arbetet krävs att du har god artkunskap.  

För mer information, kontakta Erik Cronvall, 090-786 86 24.  

  

 

http://www.slu.se/fhin
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Riksskogstaxeringen 

 
Riksskogstaxeringen tillsammans med Markinventeringen erbjuder ett varierande 

fältarbete i tremannalag. Inventeringen sker över hela Sverige och innefattar även 

fjällen. Under en arbetsdag inventerar laget en trakt med cirka åtta provytor. På 

provytorna registreras variabler om det aktuella ägoslaget (ex. skog, myr eller 

fjäll). Läs mer om inventering här. 

Inför varje fältsäsong anställer Riksskogstaxeringen ca 55 personer. Arbetslaget 

består av en lagledare och två forskningsbiträden. En stor del av personalen är 

återkommande. 2020 räknar vi med att utbilda 5-10 helt nya forskningsbiträden. 

Tidigare skoglig/biologisk inventering och god kunskap om svenska arter (mossor, 

lavar och kärlväxter) är meriterande. 

Säsongen för nyanställda börjar med en betald praktikvecka och en 

utbildningsvecka (under veckorna 18-20). Efter godkänd utbildning påbörjas 

arbetet. Fältsäsongen beräknas pågå till början av oktober. Grundkravet för att 

kunna erbjudas anställning är att du deltar på praktikveckan, utbildningsveckan, 

samt att du åtminstone kan arbeta juni, juli och augusti. 

Arbetsuppgifter 

Arbetet innebär klavning. Registrering av provträdvariabler, växter och 

beståndsuppgifter. Här är fältinstruktionen för 2019. 

Vill du veta mer om Riksskogstaxeringen, läs på vår hemsida. 

För mer information, kontakta Joakim Eriksson, 090-786 82 59.  

  

 

 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-riksskogstaxeringen1/om-inventeringen/
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/faltinst/ris_fin_2019.pdf
https://www.slu.se/riksskogstaxeringen
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Ansökan 

 
Det webbaserade ansökningsformuläret i ReachMee är gemensamt för NILS/THUF 

fältinventering, Riksskogstaxeringen och Fjärils- och humleinventeringen. Om du 

vill söka jobb i mer än ett program räcker det alltså med att skicka in en ansökan. 

Välkommen in med din ansökan, meritförteckning och övriga handlingar! Sista dag 

för ansökan är den 28 februari 2020. 

Läs detta innan du fyller i ansökan 

Ansökan sker via webben i ReachMee. Du måste registrera en användare för att 

kunna fylla i ansökningsformuläret. Obligatoriska fält är markerade med asterisk, 

dessa måste fyllas i för kunna skicka in ansökan. Ansökan går att ändra till sista 

ansökningsdag. 

CV, personligt brev, eventuella examen/studieintyg samt dokumentation som 

styrker dina kunskaper ska bifogas ansökan. 

Välkommen med din ansökan! 

 

 


