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SLU:s vision är

• fördubblat totala antalet antagna studenter inom en 10-årsperiod, 

• ha flera kvalificerade sökande per utbildningsplats samt 

• att studenterna speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning 



Beslutsförslag till SLU:s styrelse

Samtliga SLU:s långa yrkesprogram (utom veterinärer) 
anpassas till en 3 + 2 struktur med start 2020
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1. ”Snuttifierad” kandidatnivå – röd tråd 
saknas

2. Ökat behov av specialister på 
arbetsmarknaden

3. Antagning till mastersprogram kräver 
ökad grad av fördjupning

4. Två inriktningar på kandidatnivå föreslås 
– natur och samhälle

5. Säkerställa skoglig ”bredd” – 60:40

6. Breddad rekrytering – korta program 
mer attraktiva

Motiv till förändring



Forest health and biodiversity (Uppsala)

Forest ecology and sustainable management (Umeå)

Fish and wildlife management (Umeå)

Industrial wood supply and economy (Umeå/Uppsala)

Plant Biology for Sustainable Production (Umeå)

Forest policy and governance (Umeå)

Skogligt kandidatprogram – Natur (Umeå)

Skogsmästarprogrammet (Skinnskatteberg)

Skogligt kandidatprogram – Samhälle (Umeå)

European forestry (Alnarp)

SLU studenter med kandidatexamen

Kandidatprogram (3 år) Mastersprogram (2 år)

Kandidatstudenter från andra lärosäten

Skogligt kandidatprogram på andra orter

Ingenjörskandidat Skogsingenjör



”Naturinriktning” Skogsekosystemets funktion och skötsel
• Ekologi
• Växtfysiologi och –biologi
• Markvetenskap (inkl. kemi)
• Skogsskötsel (inkl. miljö och klimat)
• Mångbruk av skogliga resurser
• Vedråvarans egenskaper

”Samhällsinriktning” Skogsindustriell råvaruförsörjning
• Företags- och nationalekonomi
• Bioekonomi
• Policy & förvaltning
• Logistik & teknik
• Planering
• Vedråvarans användning

Kandidatprogrammens inriktning

Anställningsbarhet?



Skoglig kandidat + skoglig master = jägmästarexamen

Skogsmästare + skoglig master = jägmästarexamen



Diskussionsfrågor

- På vilket eller vilka sätt bör det gå att

utbilda sig för att bli en erkänd

skogsakademiker? 

- Vilka kunskaper och kompetenser 

bör ingå? Samhällsvetenskap vs 

naturvetenskap?

- Vilken bör bilden eller bilderna av en

skogsakademiker vara?

- Hur bör utbildning förhålla sig till 

samhället och sektorn?

- Anställningsbarhet efter 

kandidatexamen?



Diskussion i PN –
inriktningsbeslut?

Tillsätta arbetsgrupper för 
kandidatprogrammen

Fördjupad diskussion 
kring strategi

Fastställa 
• Ramschema
• Kursplaner
• utbildningsplaner

TIDSPLAN



Förslag till ramschema - skogliga kandidatprogram Natur (grön) & Samhälle (gul)

Jägmästarkurser (blått)


