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I den här katalogen hittar du de utbildningar 
som ges på SLU. Vi hoppas att du tycker SLU 
och utbildningarna verkar spännande och 
intressanta för dig. Med en utbildning hos oss 
kommer du både att bli eftersökt på arbets- 
marknaden och få en studietid att minnas.

SLU skiljer sig från andra universitet på många 
sätt för dig som student. Tack vare att det är fler 
lärare per student än på de flesta andra universi- 
tet så kan du lättare komma i nära kontakt med 
både forskning, samhälle och näringsliv. SLU är 
högt rankat internationellt, vårt kvalitetsarbete 
med utbildningarna har fått högsta betyg och det 
finns stipendier så att du har goda möjligheter att 
studera utomlands. Dessutom får de flesta arbete 
direkt efter avslutad utbildning, eftersom efterfråg- 
an på arbetskraft och kompetens inom de gröna 
näringarna är hög. 

HEJ 
BLIVANDE 
STUDENT!
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Studenter från SLU behövs för att Sverige och 
världen ska klara omställningen från ett fossilbas- 
erat samhälle till ett biobaserat och långsiktigt mer 
hållbart samhälle. 

Från vår natur, våra skogar, jordbruksmarker, 
trädgårdar, betesmarker och städer ska vi prod- 
ucera mer och klimatsmart mat, energi och bio-
baserade material som ska ersätta fossilbaserade 
produkter. Samtidigt ska vi värna den biologiska 
mångfalden och erbjuda ett hälsosamt liv för djur 
och människor. Allt inom de miljömässiga, sociala 
och ekonomiska gränser som vår planet tål. 

På SLU forskar och utbildar vi precis om det 
här. Vi tar oss an dessa utmaningar och vi söker 
lösningar som fungerar i praktiken. Vi arbetar med 
hållbar utveckling av städer och landsbygd och 
vi verkar för människors och djurs livskvalitet och 
välbefinnande. Vi finns både lokalt och globalt för 
en hållbar, levande och bättre värld.

Men universitetstiden handlar inte bara om 
studier. Tiden utanför studierna är minst lika 
viktig. På vissa av våra campus finns bland annat 
tillgång till hundgård och möjlighet till lite egen 
odlingsmark. Och kanske får du extrajobb på vårt 
gröna innovationsbolag. Som SLU-student och 
kårmedlem har du inte bara möjlighet att vara med 
och påverka din utbildning utan du kan även vara 
med på en mängd roliga aktiviteter, middagar och 
fester under året. På kårerna finns det något för 
alla intressen och möjligheten är stor att utveckla 
nya! 

Vi kan lova dig en spännande och utvecklande 
studietid på SLU. 

Vi hoppas att du vill arbeta för en mer hållbar 
framtid tillsammans med oss och att vi får se just 
dig på ett av våra campus i höst. 

Välkommen med din ansökan!

Mia Knutson Wedel, rektor på SLU
Marie Petersson, ordförande för SLU:s samlade studentkårer (Sluss)
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Beroende på vilka program och kurser du väljer att 
läsa går det att ta ut olika typer av examina. Prata med 
studievägledningen för detaljerad information kring hur 
du når just ditt mål med studierna. 

KANDIDATEXAMEN – 180 HP
För en kandidatexamen ska du läsa 180 högskolepoäng (hp) 
vilket motsvarar 3 års studier på heltid. Minst 90 hp ska vara 
inom ditt huvudområde och ha successiv fördjupning. I det 
ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp – vanligtvis 
en avslutande uppsats. En kandidatexamen öppnar många 
dörrar i yrkeslivet och till fortsatta studier.

MASTEREXAMEN – 120 HP
Ett masterprogram är den naturliga fortsättningen för dig 
som vill läsa vidare efter kandidatexamen, och för de olika 
masterprogrammen finns specificerade krav kring vad du 
måste ha läst tidigare för att vara behörig. 

Masterexamen omfattar 120 hp, vilket motsvarar 2 års 
studier på heltid, varav minst 90 hp på avancerad nivå. Av 
dessa ska minst 60 hp vara en fördjupning inom huvudområ-
det, och i det ingår ett självständigt arbete om minst 30 hp. 

En masterexamen adderar specialistkunskaper till ditt 
huvudområde, ger extra konkurrenskraft på arbetsmarknaden 
och möjliggör en karriär inom forskning.

YRKESEXAMEN – 180-330 HP
På SLU finns yrkesexamina på både grundnivå och av-
ancerad nivå. För varje yrkesexamen finns specifika mål, 
och för att uppnå målen behöver du läsa ett visst innehåll. 
Utbildningar som leder till en yrkesexamen innehåller därför 
ofta obligatoriska kurser, omfattningen varierar mellan olika 
examina. 

För vissa yrkesroller krävs en relevant yrkesexamen, och 
i många andra är titeln som din examen ger en stor fördel i 
karriären – både som anställd och som egenföretagare. 

Vilken examen siktar du på?
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Yrkesexamen

• Djursjukskötarexamen

• Hippologexamen

• Landskapsingenjörsexamen

• Lantmästarexamen

• Skogsmästarexamen

• Trädgårdsingenjörsexamen

• Veterinärexamen

• Agronomexamen

• Civilingenjörsexamen

• Hortonomexamen

• Jägmästarexamen

• Landskapsarkitektexamen

300–330 HP

180 HP
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Hur hamnade jag egentligen på SLU 
i Alnarp? Och varför började jag läsa 
en utbildning som jag inte ens visste 
fanns? 

Resan hit var full av funderingar på inrikt-
ning och tankar om framtiden. Det fanns 
alldeles för många olika utbildningar som 
lät jättespännande. Hur kan man vara 
säker på att man väljer rätt? Jag visste 
att jag ville utbilda mig till något där jag 
kunde få chansen att påverka människors 
liv till det bättre och göra världen mer 
hållbar. 

Landskapsarkitektprogrammet var ing-
et självklart val från början. Tre månader 
innan jag skulle ansöka visste jag inte 
ens om att programmet fanns. Efter att 
ha läst på mer om det och besökt SLU i 
Alnarp kände jag att: Wow, det var precis 
det här jag ville göra! Landskapsarkitek-
tur handlar ju om att skapa platser där 
människor trivs och mår bra.

När jag först fick höra talas om 
landskapsarkitektprogrammet tyckte 
jag att det lät väldigt spännande. Som 
tur var fanns möjligheten att skugga en 
student under en dag på universitetet. 
Att få komma till Alnarp och vara med på 
föreläsningar, prata med studenter och ta 
en promenad i Slottsparken gjorde att 
jag kände mig betydligt säkrare i mitt 
val. Jag vågar nog påstå att ”skugga en 
student”-besöket var avgörande för mig. 
Utan det hade jag kanske inte vågat söka. 

Jag läste på ordentligt för att vara 
riktigt, riktigt säker. Samma vår som jag 
sökte till programmet upptäckte jag en 
landskapsarkitektstudent som regelbun-
det publicerade inlägg om sin utbildning 
på nätet. Att läsa om exkursioner, föreläs-
ningar, studieresor, fester och annat skoj 
gav ytterligare en inblick i hur det kunde 
vara att plugga på SLU.

Jag kände inte någon och det var 
första gången jag flyttade hemifrån, så 

det var mycket som var nytt. Det tog trots 
det inte lång tid innan jag kände mig som 
hemma här. På landskapsarkitektpro-
grammet har vi mycket schemalagd tid 
och det bidrog nog till att det gick snabbt 
att träffa nya vänner. Eftersom vi alla läser 
samma kurser under de tre första åren 
blir sammanhållningen väldigt god.

Redan under första året valde jag att 
bli studentkommunikatör. Den hjälp och 
rådgivning jag fick av studenten jag skug-
gade gav mig en jättebra introduktion till 
universitetsvärlden och studentlivet. Det 
skulle kännas bra om jag kunde ställa 
upp för personer som är intresserade av 
att söka sig till Alnarp på samma sätt som 
den personen jag skuggade ställde upp 
för mig. Jag är oerhört nöjd med min ut-
bildning här i Alnarp och känner att det är 
roligt att få sprida information om SLU:s 
utbildningar så att fler kan ta del av dem.

/Axel

Utbildningen jag inte trodde fanns



10

Kvinna, jägmästare, SLU-alumn och grundare av #slut- 
avverkat, det är jag det, Elin Olofsson. År 2018 fick jag 
utmärkelsen Årets alumn på SLU, vilket var fantastiskt! 
Utmärkelsen uppmärksammade det arbete jag och alla 
andra bakom #slutavverkat kämpat hårt för att lyckas 
med – att förändra en norm inom skogsbranschen. 
 
Hösten 2017 hände något som kom att förändra min framtid. 
Det är en tid många kommer att minnas som en vändpunkt i 
arbetet för allas lika värde. Metoo-rörelsen drog igång med 
full kraft i världen. Det startades en rad olika följdkampanjer 
inom näringslivet här i Sverige, men från skogsbranschen var 
det tyst. Märkligt tyckte vi som både jobbade inom skogsnä-
ringen och hade studerat skog på universitetet. Branschen 
är mansdominerad och kan genomsyras av långa traditioner 
som ibland går stick i stäv med dagens jämställdhetsarbete. 
Tillsammans var vi tre personer som valde att dra igång 
#slutavverkat. 

Vi öppnade ett anonymt Instagramkonto där alla berättel-
ser som kom in postades. Samtidigt hade 16 studenter på 
jägmästarprogrammet börjat prata med varandra och und-
rade varför frågorna kring jämställdhet och allas lika värde 
sällan hade tagits upp på utbildningen eller i branschen. De 
bestämde sig för att skriva ett öppet brev vilket ledde till att 
SLU idag arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet på sina 
utbildningar. 

Vårt mål med #slutavverkat handlar om att skapa en norm-
förändring i skogssektorn. Det handlar om att öka utrymmet 
för kvinnor att våga och kunna ta plats, våga vara sig själva 
och bli accepterade för vilka de är på samma sätt som män. 

Att vi bakom #slutavverkat fått utmärkelsen Årets alumn 
visar på hur viktig frågan är. Att en förändring är på gång och 
behövs, viljan att förändra finns och att vi tillsammans är star-
ka nog för att lyckas. Skogsbranschen står idag på tröskeln 
till en stor förändring i frågorna kring jämställdhet och lika 
villkor vilket känns fantastiskt bra! 

/Elin

Elin – alumn och förebild inom 
den svenska skogsbranschen





”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som 
kan stoppa klimatförändringarna.” – Ban Ki-Moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016



För att kunna möta framtidens ut- 
maningar – skapa förutsättningar 
för en hållbar matproduktion när 
världens befolkning växer, ersätta 
fossila källor i material och driv- 
medel och ansvara för en klimat- 
anpassad utveckling för både 
stad och land – krävs personer 
med goda kunskaper inom SLU:s 
ämnesområden. Sverige kraftsamlar 
nu för att nå målen både hemma 
och globalt och är bland de första 
länderna som rapporterar sitt arbete 
till FN. I rapporteringen nämns 
forskningen på SLU som en central 
del för att nå målen. 

FN:s medlemsländer har tillsam-
mans antagit 17 hållbarhetsmål 
som ska uppfyllas till år 2030.  
  Målens omfattning och enigheten 
om dem saknar motstycke i organi- 
sationens historia. Som förre gene- 
ralsekreteraren Ban Ki-Moon sa:  
”Vi är den första generationen som 
kan utrota fattigdomen, och den 
sista som kan stoppa klimatföränd-
ringarna.” 
  Forskningen och utbildningen som 
bedrivs hos oss har särskilt fokus 
på tolv av de 17 målen och handlar 
om att jobba mot en hållbar utveck-
ling i Sverige och internationellt. 

SLU:s utbildningar öppnar upp möj- 
ligheterna för dig att kunna arbeta 
med framtidens utmaningar inom en 
rad olika områden, områden som är 
starkt kopplade till FN:s hållbar-
hetsmål och Agenda 2030. 
   Brinner du för biologisk mångfald, 
rent dricksvatten, matproduktion, 
biobränsle eller samhällsutveckling? 
   Då är SLU:s utbildningar något 
för dig. 

DET ÄR NU DET GÄLLER!

Vill du höra till dem som arbetar för hållbart liv? 
Då är SLU:s utbildningar helt rätt för dig! 

www.globalamalen.se
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Hos oss kan du ta en rad unika yrkesexamina. Tre av 
dessa, agronom- hortonom- och jägmästarexamen, får 
du genom att kombinera ett kandidat- med ett master-
program.

De tidigare femåriga agronom-, hortonom- och jägmästar-
programmen har ersatts av en kombination av ett kandidat- 
och ett masterprogram. Det nya upplägget har två stora 
fördelar:
• Det följer en gemensam struktur för högre utbildning i 

hela Europa vilket gör utbildningarna mer internationellt 
anpassade och gångbara.

• Det uppfyller önskemål från svenska studenter om 
större rörlighet och flexibilitet i utbildningarna.  
(Källa: Ungdomsbarometern 2019).

FORTSÄTTNINGSGARANTI
Alla behöriga sökande studenter i den nationella antagning-
en kommer att antas på efterföljande relevanta master-
program för studier mot en agronom-, hortonom- eller 
jägmästarexamen.

KOMBINATIONER FÖR AGRONOMEXAMEN 
(Kandidatprogram + masterprogram)

Livsmedelsprogrammet + Food Science*

Växtodlingsprogrammet + Soil, Plant and Environment*

Agrar ekonomi + Agricultural Economics and 

Management

Samhällsutveckling landsbygd + Rural Development 

and Natural Resource Management

Djur och hållbarhet + Djur och hållbar produktion*
*Programstart 2024 

KOMBINATION FÖR HORTONOMEXAMEN 
(Kandidatprogram + masterprogram)
Trädgårdsingenjör odling + Horticultural Science

Hortonom är en expert på trädgårdsvetenskap och växt- 
biologi, specialiserad på trädgårdsodling. Du bygger din  
examen genom dina kursval. För mer information om kurs-
upplägg, kontakta studievägledningen.  
Läs mer: slu.se/hortonom

Nya vägar till yrkesexamen
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JÄGMÄSTAREXAMEN 
– tre kandidatprogram att utgå från:
För jägmästarexamen är det exakta upplägget vid den här 
katalogens tryckdatum fortfarande under utarbetande. Med 
start hösten 2021 ges tre kandidatprogram som beroende på 
studentens kursval kan ligga till grund för jägmästarexamen: 

Forest and Landscape
Skogsekonomi
Skogsvetarprogrammet

Kontakta studievägledningen för mer information:
studievagledning@slu.se
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Program 
på grundnivå
För en kandidatexamen ska du läsa 180 högskole-
poäng (hp) vilket motsvarar tre års studier på heltid. 
Minst 90 hp ska vara inom ditt huvudområde och ha 
successiv fördjupning. I det ingår ett självständigt 
arbete om minst 15 hp – vanligtvis en avslutande 
uppsats. Våra program som leder till en yrkes-
examen har en mer bunden studiegång och fler 
obligatoriska kurser.

En kandidatexamen öppnar många dörrar i 
yrkeslivet och till fortsatta studier, som till 
exempel en yrkesexamen för agronom, 
hortonom eller jägmästare, se sid 14–15. 

90 hp

165 hp

180 hp
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Agrar ekonomi

Studieort: Uppsala • Kandidatexamen: Ekonomie kandidat-
examen i företagsekonomi eller nationalekonomi
Första delen av en agronomexamen, se sid 14.

Vill du bli agronom? Är du intresserad av lantbruk och 
livsmedel utifrån national- och företagsekonomiska perspek-
tiv? Har du ett stort samhällsintresse? Välkommen till en 
ekonomiutbildning med fokus på lantbruk, naturresurser och 
livsmedelskedjan. 

Du läser agrar ekonomi och får förståelse för de biologiska 
förutsättningarna i produktionen. Kunskap om policyfrågor, 
jordbruks- och handelspolitik ger insikt i livsmedelsförsörjning 
med ett globalt perspektiv. 

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta i privat sektor, 
t.ex. på lantbruks-, rådgivnings- och livsmedelsföretag, eller i 
offentlig sektor – t.ex. på Jordbruksverket eller länsstyrelser.

Programmet ger dig en ekonomie kandidat i huvudområ-
det företagsekonomi eller nationalekonomi. För dig som vill 
fortsätta att studera kombineras programmet med fördel med 
mastern Agricultural Economics and Management för en 
agronomexamen. 

Särskild behörighet: Ma3b (alt. Ma3c) • Nk2 (alt. Bi1, Fy1a, 
Ke1 (alt. Bi1, Fy1b1+1b2, Ke1)) • Sh1b (alt. Sh1a1+1a2)

slu.se/agrar-ekonomi
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Biologi och  
miljövetenskap

slu.se/biologi-miljovetenskap

Studieort: Uppsala 
Kandidatexamen: Biologi eller miljövetenskap

Är du intresserad av ekologi, naturvård och människans på-
verkan på och förvaltning av miljön? Välkommen till ett brett  
program som ger kunskaper, insikter och redskap för att 
kunna bidra till en hållbar utveckling. 

Lär dig om organismer och ekosystem, mark och vat-
ten, kemiska processer, geografiska informationssystem, 
miljökonsekvensbeskrivning, miljörätt och mycket mer. Om du 
väljer inriktningen biologi kan du bland annat fördjupa dig i 
naturvårdsbiologi, medan du inom inriktningen miljövetenskap 
till exempel kan fördjupa dig i livscykelanalys – hur en vara 
produceras, används och sedan kasseras, och vilka miljö-
konsekvenser det får. Beroende på ditt val av spår tar du en 
examen antingen i biologi eller miljövetenskap.

Efter programmet väljer många att studera vidare. Vill du 
söka jobb kommer dina kunskaper till nytta i många olika roller 
inom natur- och miljövård på företag, kommuner, länsstyrelser 
och andra myndigheter.

Särskild behörighet: Bi2 • Ke2 • Fy1a (alt. Fy1b1+1b2) • 
Ma4
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Civilingenjör  
energisystem

Studieort: Uppsala • Yrkesexamen: Civilingenjör (300 hp)
Utbildningen ges i samarbete med Uppsala universitet

Ska vi lösa klimatfrågan måste vi lösa energisystemfrågan. 
Hållbar energianvändning och nya tidens energilösningar är 
framtiden. 

På programmet lär du dig att sätta energisystemteorierna i 
reella sammanhang för faktiska lösningar, från tanke till hand-
ling, för en bättre värld. 

Programmet ges i samarbete med Uppsala universitet, och 
de kurser du läser här på SLU hör till våra specialistområden, 
bioenergi och energisystemanalys, där institutionen för energi 
och teknik bidrar med stor kompetens. 

Hållbar energianvändning är en röd tråd och du får möjlig-
het att fördjupa dig inom några valfria områden, till exempel 
solenergi, vindkraft, vattenkraft, bioenergi, energieffektivisering 
eller kärnkraft.

Arbetsmarknaden är god och du kan arbeta både med 
energitekniska frågor och med energisystem ur ett helhets-
perspektiv.

Särskild behörighet: Fy2 • Ke1 • Ma4

slu.se/civilingenjor-energisystem



20

Civilingenjör miljö- 
och vattenteknik

slu.se/civilingenjor-miljo-vattenteknik

Studieort: Uppsala • Yrkesexamen: Civilingenjör (300 hp)
Utbildningen ges i samarbete med Uppsala universitet

I dagens samhälle behövs ingenjörer som tar ett helhetsgrepp 
för att minska samhällets avtryck på naturresurser såsom 
mark, luft och vatten. Det här programmet passar dig som vill 
arbeta med tekniska system för ett mer hållbart samhälle.  

I det här programmet kan du omsätta ditt intresse för mate-
matik och teknik i nya metoder och synsätt för problemlösning 
inom framtidsområdet miljö- och vattenteknik.

Programmet ges i samarbete med Uppsala universitet och 
under kurserna här på SLU är du hela tiden med i framkant, 
både forsknings- och tillämpningsmässigt. Exempel på kurser 
på SLU är markvetenskap, livscykelanalys och miljökonse-
kvensbeskrivning. 

I din framtida yrkesroll ingår att hitta genomförbara lös-
ningar på miljöproblem och bidra till en hållbar stads- och 
samhällsutveckling. 

Särskild behörighet: Fy2 • Ke1 • Ma4



21slu.se/djur-och-hallbarhet

Studieort: Uppsala • Kandidatexamen: Husdjursvetenskap 
Första delen av en agronomexamen, se sid 14.

Intresset kring mat och produktionen av mat bara ökar. Friska 
mjölkkor, hållbar äggproduktion och klimatanpassad fiskodling 
är exempel på viktiga inslag i vår svenska matförsörjning. 

Programmet Djur och hållbarhet är en grundutbildning i 
djurbiologi, med inriktning på lantbruk och livsmedelspro-
ducerande djur. Du får en helhetssyn på djuren i de gröna 
näringarna och djurens biologi och behov. 

Du studerar bland annat djurvälfärd, utfodring, djurskydd, 
djurvälfärd, avel, genetik och biokemi med fokus på djur. 
Praktisk erfarenhet kan du få genom att praktisera på någon 
av SLU:s forskningsstationer. 

Programmet ger en kandidatexamen i husdjursvetenskap, 
men du kan även välja kurser som tar dig vidare mot en 
agronomexamen på masternivå via masterprogrammet Djur 
och hållbar produktion, eller välja något annat masterprogram 
vid SLU.

Särskild behörighet: Bi2 • Ke2 • Ma3b (alt. Ma3c)

Djur och hållbarhet

B
LI

 BEHÖRIG



22 slu.se/djursjukskotare

Studieort: Uppsala • Yrkesexamen: Djursjukskötare (180 hp)

Sällskapsdjur är viktiga för många människors välbefinnande, 
och efterfrågan på god djursjukvård bara ökar. Det här pro-
grammet är unikt för SLU och leder till yrkesrollen legitimerad 
djursjukskötare. 

Du lär dig om omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd hos 
hästar, hundar, katter och andra smådjur och hur du på ett 
säkert sätt tar prover och utför behandlingar – teoretisk 
undervisning varvas med praktiska moment. Du läser kurser i 
djuromvårdnad inom anestesi och rehabilitering samt kurser  
i anatomi, sjukdomslära, kommunikation, vårdhygien och  
fodervetenskap. I vårt kliniska träningscentrum övar vi på 
både attrapper och levande djur, och utbildningen inkluderar 
20 veckors verksamhetsförlagd utbildning. 

Efterfrågan på legitimerade djursjukskötare är stor. 
Djursjukhus och djurkliniker utgör de vanligaste arbetsplats- 
erna, och du kan också jobba inom foder- och läkemedels- 
industrin.

Särskild behörighet: Ma2a (alt. Ma2b alt. Ma2c) • Nk2 (alt.
Bi1, Fy1a, Ke1 (alt. Bi1, Fy1b1+1b2, Ke1)) • Sh1b (alt. 
Sh1a1)

Djursjukskötare



23slu.se/ekonomi-hallbar-utveckling

Studieort: Uppsala • Kandidatexamen: Ekonomie kandidat-
examen i företagsekonomi eller nationalekonomi

Välkommen till ett ekonomiprogram med fokus på hållbar 
utveckling som ger dig en gedigen och eftertraktad ekonomie 
kandidatexamen i huvudområdet företagsekonomi eller natio-
nalekonomi.

Du läser både national- och företagsekonomi och väljer att 
inrikta dig på något av dem efter ett år. Du får kunskap i miljö- 
rätt, statistik och handelsrätt, liksom om förnybara resurser. 
På programmet studerar du praktisk miljöledning, miljöräken-
skaper och naturresurshushållning.

För fortsatta studier finns flera masterprogram här på SLU, 
till exempel Environmental Economics and Management. Vill 
du börja jobba efter examen är arbetsmarknaden god på 
miljöledningssidan, miljöanalysavdelningar, inom miljörevision, 
på banker, redovisningsbyråer och försäkringsbolag.

Särskild behörighet: Ma3b (alt. Ma3c) • Sh1b (alt. 
Sh1a1+1a2) 

Ekonomi  
– hållbar utveckling



24 slu.se/etologi-djurskydd

Studieort: Uppsala • Kandidatexamen: Biologi

Vill du arbeta med djur? Den här utbildningen ger dig  
teoretisk kunskap om djurens beteende, deras välfärd, 
djurskydd m.m. kombinerat med en del praktiska moment för 
många olika djurslag, men med viss tyngd på produktionsdjur. 

I årskurs 3 ges möjlighet till fördjupning. Kanske är du  
mest intresserad av djurs beteende och väljer att läsa etologi, 
antrozoologi och bevarandebiologi. Eller så är du mer intres-
serad av djurskydd och väljer att läsa djurskydd, djurvälfärd 
och etik. Många utökar studietiden och läser bägge spåren, 
och det finns även möjlighet till en utbytestermin. 

Programmet ger dig en kandidatexamen i biologi med 
inriktning etologi och djurskydd, och kompetens att jobba  
som djurskyddsinspektör eller med djurfrågor vid exempelvis  
organisationer och på myndigheter. Du kan också studera 
vidare, exempelvis på masterprogrammet Animal Science. 

Särskild behörighet: Bi2 • Ke2 • Ma3b (alt. Ma3c)

Etologi och djurskydd

B
LI

 BEHÖRIG



25slu.se/forest-and-landscape

Studieort: Alnarp  
Kandidatexamen: Landskapsarkitektur eller skogsvetenskap
Möjlig grund för jägmästarexamen, se sid 15.

Vill du vara med och påverka i frågor som gäller skogen och 
landskapet? Det här nya programmet tar ett helhetsgrepp om 
skogen och dess betydelse för samhället genom en kombi-
nation av olika perspektiv på miljö och ekonomi, skogsskötsel 
och naturvård, stad och land. 

Programmet ger dig hållbara kunskaper om skog och land-
skap. Du läser kurser om urbana skogsfrågor, kommunikation, 
socialekologi och även kurser i skogsvetenskap, där skogens 
förutsättningar och skötsel studeras. 

Undervisningen sker på engelska och utbildningen har 
ett internationellt perspektiv. Det finns också möjligheter att 
studera utomlands. 

Efter examen kan du arbeta på myndigheter, som kommu-
nal skogsförvaltare, i skogsnäringen eller inom naturturism.  
Du kan även läsa vidare på något av våra masterprogram.

Särskild behörighet: Ma2a (alt. Ma2b alt. Ma2c) • Nk2 • 
Sh1b (alt. Sh1a1+Sh1a2) • Engelska B eller Engelska 6.

Forest and Landscape

 Programmet ges på engelska



26 slu.se/hippolog

Studieort: Flyinge / Strömsholm / Wången  
Yrkesexamen: Hippolog (180 hp)

Vill du jobba med hästar? Utbildningen till hippolog är unik för 
SLU och sker på hästnäringens tre riksanläggningar Flyinge, 
Strömsholm och Wången, med tre valbara inriktningar:  
ridhäst - islandshäst - travhäst. 

Alla kurser i programmet är vetenskapligt förankrade och 
inriktade på hästar och hästnäringen. Du får både teoretisk 
och praktisk kunskap om exempelvis hästhantering, häst-
hållning, vanliga sjukdomar och skador samt friska hästars 
uppbyggnad, fysiologi, beteende och förmåga till arbete. 
Dessutom får du omfattande praktisk färdighetsträning. 
Möjlighet till internationell praktik finns under den verksam-
hetsförlagda delen av programmet. 

Som färdig hippolog kan du jobba som lärare, verksam-
hetschef eller egenföretagare inom utbildning, träning eller 
tävling. I urvalsprocessen ingår ett antagningsprov med 
bedömning av ridning/travhästkörning och hästhantering.

Särskild behörighet: Ma2a (alt. Ma2b alt. Ma2c) • Nk2 (alt.
Bi1, Fy1a Ke1 (alt. Bi1, Fy1b1+1b2, Ke1)) • Sh1b (alt. 
Sh1a1) + antagningsprov

Hippolog



27
slu.se/landskapsarkitekt-alnarp
slu.se/landskapsarkitekt-uppsala

Studieort: Alnarp / Uppsala 
Yrkesexamen: Landskapsarkitekt (300 hp)

Vår vardag påverkas i hög grad av närmiljön där vi bor, arbetar 
och tillbringar vår fritid. Miljöer som omfattar allt från bostads-
bebyggelse och parker till gaturum och stora infrastrukturella 
projekt.

Som landskapsarkitekt planerar och formger du den fysiska 
utemiljön och landskapet utifrån både funktion och upple-
velse. Du kombinerar tekniska lösningar med estetiska och 
skapar platser och sammanhang där människor, samhälle  
och miljö samspelar.  

En tvärvetenskaplig kunskapsbredd ger dig överblick och 
goda projektledaregenskaper. Tillämpade kunskaper som du 
får möjlighet att öva upp i reella projekt och i praktikarbete 
hos möjliga arbetsgivare som kommuner, arkitektkontor, 
teknikkonsultföretag m.fl. 

Programmet ges i Alnarp och Uppsala. Du som söker 
kan ha både naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig 
bakgrund. 

Särskild behörighet: Ma3b alt. Ma3c • Nk2 (alt. Bi1, Fy1a, 
Ke1 (alt. Bi1, Fy1b1+1b2, Ke1)) • Sh1b (alt. Sh1a1+1a2)

Landskapsarkitekt



28
slu.se/landskapsingenjor-alnarp
slu.se/landskapsingenjor-uppsala

Studieort: Alnarp / Uppsala 
Yrkesexamen: Landskapsingenjör (180 hp)

Landskapsingenjörens roll i det viktiga arbetet med att skapa 
framtidens hållbara urbana landskap omfattar förverkligan-
de, optimerande och förvaltande. Hur ritningar och planer 
omvandlas till något reellt – där exempelvis rätt träd får rätt 
plats, dagvattnet hanteras hållbart och grönska trivs ovanpå 
parkeringsgarage. 

Programmet ger dig teoretisk och tillämpad kunskap om 
hela utemiljön och omfattar grönska, vatten, tekniska lösning-
ar, mark, trädgårdshistoria, urban ekologi, projektering och 
mycket mer. 

Arbetsmarknaden är god, och några exempel på möjliga 
yrkesroller är stadsträdsansvarig på en kommun, inköpare på 
plantskola, arbetsledare på en kyrkogårdsförvaltning, projektör 
på ett arkitektkontor eller utemiljöstrateg på ett bostadsbolag. 

Programmet ges både i Alnarp och Uppsala, och under år 
tre kan du välja mellan kurser på bägge campus. 

Särskild behörighet: Ma2a (alt. Ma2b alt. Ma2c) • Nk2 
(alt. Bi1, Fy1a, Ke1 (alt Bi1, Fy1b1+1b2, Ke1)) •  Sh1b (alt. 
Sh1a1)

Landskapsingenjör



29slu.se/lantmastare

Studieort: Alnarp • Yrkesexamen: Lantmästare (180 hp)

En lantmästare har bred och praktiskt förankrad kunskap med 
ett helhetsperspektiv på allt som lantbruket omfattar. En viktig 
roll inte minst i vår livsmedelsförsörjning som ständigt förnyas 
och utvecklas.

Programmet ger dig teoretiska kunskaper som är direkt 
tillämpbara. Du lär dig om växt- och animalieproduktion. Om 
djurhållning, mark, odling, teknik, arbetsledning, företagseko-
nomi m.m. Hållbarhet genomsyrar programmet, och du lär dig 
om de senaste rönen, teknikerna och lösningarna.

År tre kan du välja spår: fokus på lantbruksvetenskap där 
du kan välja specialisering, eller företagsekonomi med fokus 
på verksamhetsutveckling, ekonomistyrning etc.

Efter examen kan du driva eget lantbruk, eller ha rollen som 
driftsledare eller förvaltare. Arbetsmarknaden omfattar också 
olika rådgivarroller inom bank, försäkring och fastigheter.

Särskild behörighet: Ma2a (alt. Ma2b alt. Ma2c) • Nk2 
(alt. Bi1, Fy1a, Ke1 (alt Bi1, Fy1b1+1b2, Ke1)) •  Sh1b (alt. 
Sh1a1) + relevant yrkeserfarenhet.

Lantmästare



30 slu.se/livsmedelsprogrammet

Studieort: Uppsala  
Kandidatexamen: Livsmedelsvetenskap
Första delen av en agronomexamen, se sid 14.

Hur ser framtidens mat ut, och hur ska den kunna produceras 
på ett hållbart sätt? Några vägar kan vara ökad användning av 
biprodukter, nya klimatsmarta råvaror och hållbara processer. 
Och alla lösningar börjar med kunskap.

Det här programmet ger dig grundläggande, tillämpade 
kunskaper om livsmedel, hela vägen från råvara till färdig 
produkt. Du läser kurser i kemi, djur- och växtfysiologi och  
genetik. Du lär dig om livsmedelsteknik, nutrition och hållbar-
het. Och du får kunskaper inom tillsatser, föroreningar m.m.

Du får en examen i livsmedelskunskap. Utifrån dina val av 
kurser kan programmet, tillsammans med masterprogrammet 
Food Science, ge en agronomexamen. 

Vill du börja jobba direkt efter kandidatexamen kan du 
sätta dina kunskaper i arbete överallt där det finns mat, inom 
livsmedelssäkerhet, livsmedelsinspektion, rådgivning, produkt- 
utveckling etc.

Särskild behörighet: 
Bi2 • Ke2 • Fy1a (alt. Fy1b1+1b2) • Ma4

Livsmedelsprogrammet



31slu.se/politices-kandidat-hallbar-utveckling

Studieort: Uppsala • Kandidatexamen: Politices kandidat- 
examen i nationalekonomi eller hållbar utveckling

För att lösa samhällsproblem krävs både politiska och eko-
nomiska lösningar, och för dig som är intresserad av att göra 
skillnad där är politices kandidat rätt utbildning. Här på SLU 
får utbildningen nu dessutom en viktig koppling till hållbar 
utveckling. Du läser statsvetenskap, nationalekonomi, juridik 
och statistik. Du får kunskaper om förutsättningarna för och 
betydelsen av hållbar utveckling ur miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt perspektiv. Och du lär dig analysera problem och 
möjliga lösningar.

Programmet har två specialiseringar; nationalekonomi och 
hållbar utveckling. Det ges på svenska, med vissa kurser på 
engelska och ger en politices kandidatexamen i huvudområ-
det nationalekonomi eller hållbar utveckling. 

Arbetsmarknaden efter examen är god, med roller som  
analytiker, handläggare eller utredare i kommunala, statliga 
eller internationella organisationer eller privata företag.

Särskild behörighet: Ma3b (alt. Ma3c) • Sh1b (alt. 
Sh1a1+1a2)

Politices kandidat – 
hållbar utveckling



32 slu.se/samhallsutveckling-landsbygd

Studieort: Uppsala 
Kandidatexamen: Landsbygdsutveckling
Första delen av en agronomexamen, se sid 14.

Hur ser landsbygdens roll ut i samhället? Hur kan den 
utvecklas, och hur fungerar samspelet mellan stad och land? 
Programmet Samhällsutveckling – landsbygd passar dig som 
vill bidra till en positiv samhällsutveckling, med specialisering 
på frågor som rör landsbygden.

Du läser kurser i bland annat agrarhistoria, ledarskap, po-
litik och förvaltning. Hållbarhet är ett självklart perspektiv, inte 
minst vad gäller lantbruket och hur naturresurserna används.

Programmet ger dig en bred grund att stå på för fortsatta 
studier kring utvecklingsfrågor och politik. För att studera 
vidare till en agronomexamen väljer du masterprogrammet 
Rural Development and Natural Resource Management. 

För arbete direkt efter kandidatexamen kan du sätta dina 
kunskaper i arbete överallt där det finns landsbygdsfrågor, 
inom myndigheter, kommuner och organisationer.

Särskild behörighet: Endast grundläggande behörighet

Samhällsutveckling 
– landsbygd



33slu.se/skogsekonomi

Studieort: Uppsala   
Kandidatexamen: Skogsvetenskap eller företagsekonomi
Möjlig grund för jägmästarexamen, se sid 15.

Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk 
utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av 
skogsbranschen, en av Sveriges största branscher. 

Du läser marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och 
skogsvetenskap för att lära dig mer om skogens förutsätt-
ningar och skötsel. 

Genom din unika kombination av ekonomisk och skogs-
vetenskaplig kompetens kommer du att spela en viktig roll i 
framtidens samhälle – där dina kunskaper om ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet är mycket värdefulla. 

Du läser programmet vid SLU i Uppsala, där du går kurser 
tillsammans med studenter på andra program, vilket ger möj-
lighet att lära av varandra och få insikter inom flera områden. 

Det finns goda jobbmöjligheter för ekonomer med skogs-
vetenskaplig kompetens, exempelvis inom skogsbolag, bank- 
och försäkringssektorn eller som egen företagare.

Särskild behörighet: Ma3b (alt. Ma3c) • Nk 1b (alt. 
Nk1a1+1a2) • Sh1b (alt. Sh1a1+1a2)

Skogsekonomi



34 slu.se/skogsmastare

Studieort: Skinnskatteberg 
Yrkesexamen: Skogsmästare (180 hp)

Skogen är ett av Sveriges starka kort som förnybar naturre-
surs, och här får du som redan har praktisk erfarenhet av skog 
de färdigheter som behövs för att ta hand om den på bästa 
sätt. 

Du lär dig om produktion, skötsel, skogsvård, naturvård, 
transporter och ekonomi. Programmet innehåller dessutom 
många praktiska moment och genomförs i nära samarbete 
med skogssektorn. 

SLU:s campus i Skinnskatteberg är smart placerat nära 
varierad skog, som är en del av din undervisningsmiljö. Under 
studietiden vistas du mycket utomhus för att få goda fältkun-
skaper.

Du får en tydlig yrkesprofil som är starkt efterfrågad av 
skogsföretag. Efter examen kan du arbeta produktionsinriktat 
med förvaltning och logistik, med planering för skogsbolag 
eller som egen företagare med uppdrag åt större skogsbolag. 
Du kan också jobba som virkesköpare eller som rådgivare. 

Särskild behörighet: Ma2a (alt. Ma2b alt. Ma2c) • Nk2
• Sh1b (alt Sh1a1) • Skoglig grundutbildning + skoglig  
yrkeserfarenhet.

Skogsmästare



35

Studieort: Umeå 
Kandidatexamen: Skogsvetenskap eller biologi
Möjlig grund för jägmästarexamen, se sid 15.

Kunskap om skogsekosystemet och om varsam användning 
av skogen är viktiga redskap för en hållbar framtid. Det här 
programmet har fokus på hur skogen kan skötas hållbart och 
samtidigt ge förnybara produkter. 

Du lär dig om skogens och skogsbrukets biologiska, eko-
nomiska och sociala aspekter. Och du läser kurser i biologi, 
ekologi, marklära, skogsskötsel, ekonomi, skoglig planering, 
skogsteknik och biomaterial. 

Programmet ger en grundlig förståelse för skogen och 
skogsnäringen, och du kan själv välja att fördjupa dina kun-
skaper inom skogsekosystemet eller inom hållbar produktion 
av skogsråvara.

Du läser programmet vid SLU i Umeå. Efter examen kan du 
jobba inom skogsbolag, konsultfirmor och myndigheter där 
skoglig kompetens efterfrågas. Du kan också läsa vidare på 
något av våra masterprogram.

Särskild behörighet: Bi2 • Ke2 • Fy1a (alt. Fy1b1+1b2)  
• Ma4

Skogsvetare

slu.se/skogsvetare



36 slu.se/tradgardsingenjor-design

Studieort: Alnarp • Yrkesexamen: Trädgårdsingenjör (180 hp)

Som trädgårdsingenjör kombinerar du konstnärliga egenska-
per med material- och teknikkunnande för yrkesmässig design 
och gestaltning av trädgårdar. 

Under programmet övar du upp din känsla för färg och 
form samt förmågan att överföra dina idéer till ritningar och 
planer. Du får djup kunskap om växter och övriga material, 
liksom om förutsättningar som mark och vatten. 

Att främja gröna miljöers positiva inverkan på människan, 
liksom att värna om miljön, är självklara hållbara perspektiv. 

Du får de kunskaper i företagsekonomi och marknadsföring 
du behöver för att driva egen verksamhet, exempelvis med 
uppdrag i privata trädgårdar och för bostadsrättsföreningar. 
Andra jobbmöjligheter är design och guidning i besöksträd-
gårdar, eller rådgivning och designtjänster på plantskolor 
och handelsträdgårdar. Arbetsprover är obligatoriska i din 
ansökan för att kunna bli antagen.

Särskild behörighet: Ma2a (alt. Ma2b alt. Ma2c) • 
Nk2 (alt. Bi1, Ke1, Fy1a (alt. Fy1b1+1b2)) •  Sh1b (alt. 
Sh1a1) + arbetsprov

Trädgårdsingenjör 
– design



37slu.se/tradgardsingenjor-odling

Studieort: Alnarp • Yrkesexamen: Trädgårdsingenjör (180 hp)
Första delen av en hortonomexamen, se sid 14.

En konkurrenskraftig, klimat- och miljösmart produktion av 
inhemskt odlade grönsaker och bär. Det är ett av flera viktiga 
områden där du kan bidra som trädgårdsingenjör. Program-
met är en heltäckande, praktiskt orienterad yrkesutbildning. 
Fokus är produktionsodling av nischgrödor som grönsaker i 
växthus och på friland, frukt och bär, och växter till plantskolor. 
Odlingsmoment ingår i alla kurser på programmet, liksom 
olika aspekter på teknik som krävs för de kunskapsintensiva 
produktionssystemen. Du lär dig hur kvaliteten behålls från 
produktion till konsumtion. Dessutom ingår företagsekonomi, 
marknadsföring m.m. och en hel del praktik. Programmet ger 
goda möjligheter till yrkesverksamhet direkt efter avslutad ut-
bildning, antingen för större odlare av livsmedel, på plantskola 
eller som egen företagare. Programmet ger också möjlighet 
till hortonomexamen efter fortsatta studier på masterprogram-
met Horticultural Science.

Särskild behörighet: Ma2a (alt. Ma2b alt. Ma2c) • Nk2 (alt. 
Bi1, Ke1, Fy1a (alt. Fy1b1+1b2)) •  Sh1b (alt. Sh1a1)

Trädgårdsingenjör 
– odling



38 slu.se/veterinar

Studieort: Uppsala • Yrkesexamen: Veterinär (330 hp)

SLU har Sveriges enda veterinärutbildning. Veterinärprogram-
met är ett medicinskt program med fokus på lantbrukets djur, 
häst, hund och katt, livsmedelssäkerhet och folkhälsa. 

Efter tre inledande år med basvetenskapliga kurser i anato-
mi, sjukdomslära, läkemedelslära m.m. följer två och ett halvt 
år med teoretisk och praktisk kliniknära undervisning som 
avslutas med ett examensarbete. Undervisning sker även på 
slakteri och ute hos lantbrukare. 

Efter utbildningen kan du ansöka om veterinärlegitimation. 
Tack vare utbildningens bredd är många olika yrkesroller möj-
liga, och arbetsmarknaden är god. Som legitimerad veterinär 
kan du arbeta med bland annat samhällsviktiga funktioner 
inom livsmedelsförsörjning, gå vidare till en forskarutbildning, 
jobba på klinik eller myndighet, som lärare, inom livsmedels-
produktion eller läkemedelsindustrin.

Särskild behörighet: Bi2 • Fy2 • Ke2 • Ma4

Veterinär



39slu.se/vaxtodlingsprogrammet

Studieort: Uppsala • Kandidatexamen: Biologi
Första delen av en agronomexamen, se sid 14.

Det vi odlar ska uppfylla många krav, som att bidra till en 
hållbar livsmedelsförsörjning och fungera som en fossilfri 
råvara för energi och och biobaserade plastmaterial. Det här 
programmet ger dig grundläggande kunskaper om agrar 
odling och dess förutsättningar. 

Fokus ligger på odling av jordbruksgrödor. Du läser ämnen 
som ekologi, kemi och växtbiologi. Markvetenskap ingår som 
ett viktigt område, och du får lära dig om hur mark och vatten 
kan hanteras på ett hållbart sätt i odlingen. Teori kombineras 
med tillämpning nära forskningen och näringen.

Programmet ger dig en kandidatexamen i huvudområdet 
biologi, med inriktning växtbiologi alternativt biologi. 

Det kan också ge dig en agronomexamen i kombination 
med masterprogrammet Soil, Plant and Environment. Vill du 
börja jobba efter kandidatexamen är kommuner, länsstyrelser 
och olika företag exempel på arbetsplatser. 

Särskild behörighet: 
Bi2 • Ke2 • Fy1a (alt. Fy1b1+1b2) • Ma4

Växtodlingsprogrammet



ELLIKA

Efter examen är det många som 
vill anställa oss då vi besitter både 
ekonomisk kunskap och kunskap 
om lantbrukssektorn och närliggande 
områden. Redan i början kopplas 
dessutom ekonomistudierna ihop 
med hållbarhetsfrågor. 

Varför plugga 
agrar ekonomi?





Med Sveriges nya oceangående forskningsfartyg Svea undersöks och 
övervakas Västerhavets och Östersjöns ekosystem.

Ombord på fartyget övervakar SLU fiskbestånden och SMHI samlar in 
data om havsmiljön. Informationen används bland annat för internationell 
havs- och klimatforskning och som vetenskapligt underlag för beslut om 
bland annat fiskekvoter.

Svea är fullt utrustad för oceanografi- och fiskeriundersökningar. 
Ombord finns bland annat fjärrstyrda undervattensfarkoster, avancerade 
akustiska instrument för att räkna fisk i havet och specialdesignade instru-
ment för vattenprovtagning. Svea är världens tystaste och miljövänligaste 
fartyg och drivs med förnybar HVO-diesel.

Forskningsfartyget SVEA 
– ett av världens modernaste

Hamn: Lysekil
Sjösatt: 2019
Längd: 69,5 m
Bredd: 15,8 m
Vikt: 3 500 ton

Mer information och filmer hittar du på: www.slu.se/rv-svea
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Program på 
avancerad nivå

120 hp

90 hp

60 hp

30 hp

Programmen på avancerad nivå kan leda till  
antingen en generell masterexamen i ett  
specifikt huvudområde eller till en yrkesexamen. 

En masterexamen omfattar 120 hp, vilket mot-
svarar 2 års studier på heltid, varav minst 90 hp 
på avancerad nivå. Av dessa ska minst 60 hp 
vara en fördjupning inom huvudområdet, och i 
det ingår ett självständigt arbete om minst 30 hp.

För att ta en yrkesexamen som t.ex. agronom, 
hortonom eller jägmästare läser du vissa 
kombinationer av kandidat- och masterprogram, 
se sid 14–15.
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Studieort: Uppsala • Masterexamen: Ekonomie master- 
examen i företagsekonomi eller nationalekonomi 
Andra delen av en agronomexamen, se sid 14.

Vill du bli företags- eller nationalekonom med inriktning på 
lantbruk och de gröna värdekedjorna? Eller agronom med 
inriktning på ekonomi? Välkommen till ett högaktuellt master-
program med internationellt perspektiv.

Du får goda kunskaper i företagsekonomi eller nationaleko-
nomi och hur de kan tillämpas inom lantbruk och den gröna 
sektorns värdekedjor samt för att analysera olika styrmedel. 
Du läser bland annat kurser i ledarskap som hjälper dig göra 
skillnad i ledande ställning i organisationer och företag. 

Programmet ger en ekonomie masterexamen i huvudområ-
det företagsekonomi eller nationalekonomi. 

Du som gått kandidatprogrammet Agrar ekonomi kan dess-
utom erhålla yrkesexamen agronom.

Agricultural Economics 
and Management

slu.se/agricultural-economics-and-management

 Programmet ges på engelska
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Agricultural, Food and 
Environmental Policy 
Analysis, AFEPA

Studieort: Uppsala / Europa • Masterexamen: Ekonomie 
masterexamen i nationalekonomi 

Långsiktiga och effektiva lösningar för jordbruk, livsmedel 
och miljö är viktiga regionalt, nationellt och globalt. AFEPA är 
ett europeiskt Erasmus Mundus-program i nationalekonomi 
med fokus på policyanalys. Programmet ges gemensamt av 
SLU och universitet i Italien, Tyskland och Belgien. Du läser 
utbildningen på två av partneruniversiteten och du får examen 
från båda universiteten. 

Under utbildningens gång träffas studenter och represen-
tanter från alla fyra universiteten i samband med sommarkurs- 
er, där du också får återkoppling på din masteruppsats från 
lärare från alla universiteten. 

Du får ett internationellt nätverk och hela världen som  
möjlig arbetsmarknad, i internationella organisationer, på  
myndigheter eller i privat sektor. En tredjedel av alumnerna  
på programmet går vidare till forskarstudier. Ansökan sker  
via konsortiet för programmet.

slu.se/afepa

 Programmet ges på engelska



47slu.se/agroecology

Studieort: Alnarp • Masterexamen: Lantbruksvetenskap

Agroecology, eller agroekologi på svenska, står för livsmed-
elssystemets ekologi. Det här internationella programmet tar 
ett helhetsgrepp på hållbarhetsutmaningarna i matproduktio-
nen – från hur maten produceras och processas till hur den 
konsumeras. 

Utbildningens tyngdpunkt ligger på jordbrukets roll, men 
programmet angriper också utmaningarnas komplexitet. 
Vidare behandlar det tvärvetenskapliga lösningar och inter- 
aktionen mellan olika vetenskapsområden och kompetenser. 

Programmet ger en masterexamen i lantbruksvetenskap 
med inriktning agroekologi. Många väljer att forska efter 
programmet, eller göra skillnad inom ideella organisationer, 
expertmyndigheter eller på företag inom urban växtproduktion, 
inomhusodling eller nya hållbara sätt att producera mat. 

Agroecology

 Programmet ges på engelska



48 slu.se/animal-science

Studieort: Uppsala • Masterexamen: Husdjursvetenskap

Animal Science är ett masterprogram som lockar såväl svens-
ka som internationella studenter med intresse för husdjursve-
tenskap med fokus på produktionsdjur. 

Programmet har en nära kontakt med forskning och sam-
hälle, och du kan bygga din egen utbildning utifrån intresse 
inom något av programmets huvudspår: etologi/djurvälfärd/
djurskydd, genetik/avel eller nutrition/utfordring. 

Programmet ger en masterexamen i husdjursvetenskap och 
goda möjligheter till jobb inom forskning och utveckling på 
såväl myndigheter och offentliga organisationer som privata 
företag. En masterexamen gör det också möjligt att fortsätta 
till en forskarutbildning.

Animal Science

 Programmet ges på engelska



49slu.se/enveuro

Studieort: Uppsala / Europa 
Masterexamen: Miljövetenskap

Miljö och Europa, det är navet i programmet EnvEuro som 
ges i ett samarbete mellan fyra universitet: SLU, Köpenhamns 
universitet, Hohenheim i Stuttgart och BOKU i Wien. 

Fokusämnen är miljö och hållbart nyttjande av naturresurs- 
er, och du får internationella perspektiv på planering, förvalt-
ning, forskning m.m. 

Du kan välja mellan sex olika specialiseringar. På SLU 
finns vattenresurser, markresurser och markanvändning samt 
miljöförvaltning. Och du kan komplettera med miljöpåverkan, 
ekosystem och biodiversitet samt klimatförändring från något 
av de andra universiteten.

Du väljer att studera år 1 på ett av universiteten, och år 
2 på något av de andra – och du får en masterexamen från 
vardera universitetet du studerat på.

Studenterna kommer från hela världen, och du får ett stort 
kontaktnät för framtiden. 

EnvEuro

 Programmet ges på engelska



50 slu.se/environmental-communication-and-management

Studieort: Uppsala • Masterexamen: Miljövetenskap

Hanteringen av miljö- och hållbarhetsfrågor kräver kommuni-
kation och samverkan mellan många olika samhällsaktörer  
– ofta med olika perspektiv på utmaningarna och vilken 
framtid som är möjlig och önskvärd. Det här programmet ger 
dig de teoretiska och praktikorienterade verktyg som behövs 
i arbetet.

Du lär dig analysera och hantera de kommunikations- och 
samhällsprocesser som möjliggör och komplicerar hantering-
en av miljö- och hållbarhetsproblem. Du får kompetens i att 
facilitera dialog och hantera konflikter mellan olika parter och 
intressen. Skrivande ingår som en viktig del.

En mångfald perspektiv är en viktig styrka i programmet, 
och studenterna kommer från många länder, och från utbild-
ningar i naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Arbetsmarknaden är god och efter examen kan du göra 
skillnad som miljökommunikatör, eller inom miljöledning och 
förändringsarbete.

Environmental 
Communication and 
Management

 Programmet ges på engelska
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Environmental 
Economics and 
Management

slu.se/environmental-economics-and-management

Studieort: Uppsala • Masterexamen: Ekonomie master- 
examen i företagsekonomi eller nationalekonomi

Välkommen till ett internationellt program för dig som är  
intresserad av ekonomiska frågor med fokus på miljö, 
naturresurshushållning och hållbar utveckling. 

I programmet diskuteras bland annat biologiska resurser, 
värdekedjor och olika styrmedel. Du läser antingen företags- 
eller nationalekonomisk inriktning. För dig som väljer före-
tagsekonomisk inriktning finns kurser i företagsansvar, grönt 
ledarskap och miljöräkenskaper. Och läser du nationalekono-
misk inriktning finns kurser i ekonomisk tillväxt, ekonometri och 
kurser tillämpade på miljö- och naturresurshushållning. 
      Beroende på inriktning ger programmet en ekonomie 
masterexamen i huvudområdet företagsekonomi eller na-
tionalekonomi. Programmet ger goda möjligheter till vidare 
forskarstudier eller till arbete med miljöfrågor på företag, 
organisationer och myndigheter. 

 Programmet ges på engelska



52 slu.se/euroforester

Studieort: Alnarp • Masterexamen: Skogsvetenskap

Skogen har stor betydelse för klimatet, samhället och ekono-
min – något som berör alla jordens länder. Det här program-
met ger dig ett internationellt perspektiv på skogsfrågor för en 
hållbar framtid. 

Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina 
skogskunskaper genom fördjupande kurser inom skogspolitik, 
biologi, naturvård och skötsel av tätortsnära skogar. 

Utbildningen är bred och du läser både om svensk och 
internationell skog, med fokus på Östersjöområdet och norra 
Europa. I programmet finns bl.a. en kurs om skötsel av ädel-
lövskog som är en vanlig skogstyp i stora delar av Europa.

Du läser vid SLU:s campus i Alnarp, och många av studen-
terna är internationella.

Efter examen har du en skoglig specialistkompetens som 
gör dig attraktiv för ett brett spektrum av internationella och 
svenska arbetsgivare. Du kan också gå vidare med en  
forskarutbildning.

Euroforester

 Programmet ges på engelska



53slu.se/food-and-landscape

Studieort: Alnarp • Masterexamen: Food Studies

Framtidens hållbara perspektiv på mat och livsmedel bygger 
på en förståelse för var maten kommer ifrån och hur kulturella 
värderingar formar våra matval.

Hur planerar vi mark och bygger samhällen med maten i 
fokus på landsbygden och i staden? Vilka nya vägar finns för 
producent-konsumentkontakt? Hur förmedlas kunskap om 
mat och hållbar utveckling? 

Det här internationella programmet ger dig kunskap om 
matens alla vägar och om olika aktörer samt redskap för  
strategisk planering, kommunikation och påverkansarbete  
för en hållbar utveckling.

Programmet är tvärvetenskapligt och du kan tidigare ha 
studerat med inriktning på samhälle, landskap, natur, arkitek-
tur, teknologi, livsmedel, odling, agronomi etc.

Behovet av din kompetens från programmet finns på kom-
muner och länsstyrelser, i livsmedelsföretag och butikskedjor 
m.m.

Food and Landscape

 Programmet ges på engelska



54 slu.se/forest-ecology

Studieort: Umeå 
Masterexamen: Skogsvetenskap eller biologi

Vi måste utveckla nyttjandet av skogen och därför behövs en 
kombination av kunskaper om skogsekologi och skogsskötsel. 
Det får du i det här programmet!

Undervisningen sker i nära samarbete med forskningen 
inom ekologi och skogsskötsel. Kurserna har fokus på norra 
barrskogsbältet. Du får lära dig om de ekologiska principerna 
och att problematisera och förstå komplexiteten i frågor om 
global förändring och skogens olika roller. Programmet vänder 
sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i skogs- eller miljö-
vetenskap, biologi och ekologi.

Du läser programmet vid SLU i Umeå, och många av stu-
denterna kommer från andra länder än Sverige.

Efter examen kan du arbeta som specialist hos skogliga 
företag, organisationer, konsultbolag och myndigheter i 
Sverige och internationellt. Du kan också gå vidare med en 
forskarutbildning.

Forest Ecology 
and Sustainable 
Management

 Programmet ges på engelska



55slu.se/horticultural-science

Studieort: Alnarp • Master: Trädgårdsvetenskap
Andra delen av en hortonomexamen, se sid 14.

Horticultural Science är ett internationellt program för dig 
som är intresserad av växter. Programmet ger dig kunskap 
om produktionskedjor för frukt, grönsaker och bär samt växter 
för inom- och utomhusmiljöer. Ämnen som berörs är bland 
annat odlingsteknik, mikrobiologi, växtförädling, ekonomi och 
produktkvalitet. 

Programmet är tvärvetenskapligt och genom valfria kurser 
kan du välja inriktning åt det mer samhällsvetenskapliga eller 
naturvetenskapliga hållet.

Programmet ger en masterexamen i trädgårdsvetenskap. 
Du som tidigare läst kandidatprogrammet trädgårdsingenjörs-
programmet har möjlighet att ta ut en hortonomexamen.

Exempel på arbetsplatser efter examen är producerande 
företag, myndigheter såsom Jordbruksverket och SLU, rådgiv-
ningsföretag, eller företag inom handel och logistik.

Horticultural Science

 Programmet ges på engelska



56 slu.se/hallbar-stadsutveckling

Studieort: Malmö / Alnarp 
Masterexamen: Landskapsarkitektur

För att bygga framtidens samhällen behövs hållbarhet på flera 
plan. Hur skapar vi samhällen där alla känner sig inkluderade? 
Hur maximerar vi ekosystemtjänster? Hur motverkar vi över-
svämningar, jobbar med klimatanpassning etc.? 

Här möts stadsplanerare, statsvetare, miljövetare, kultur- 
och nationalgeografer och många fler med olika infallsvinklar 
– men samma mål: hållbar stadsutveckling. 

Programmet ger en masterexamen i landskapsarkitektur, 
och efter studierna kan du göra skillnad som stadsplanerare, 
miljö- och klimatstrateg, konsult i planering av social hållbar-
het m.m. 

Utbildningen är ett samarbete med Malmö universitet.  
År 1 läses där, och år 2 på SLU i Alnarp. Programmet ges på 
svenska. 

Hållbar stadsutveckling



57slu.se/landscape-architecture

Studieort: Alnarp • Masterexamen: Landskapsarkitektur

Är du intresserad av att vara med och forma våra livsmiljöer på 
ett hållbart sätt för både människa och miljö? Välkommen till 
ett internationellt masterprogram i landskapsarkitektur!

Det finns många olika perspektiv på landskapsarkitek-
tur, och här möts trädgårdsarkitekter, landskapsingenjörer 
och stadsplanerare från hela världen för att fördjupa sina 
kunskaper om landskapsarkitektur utifrån sina respektive 
kompetenser. 

Planering, gestaltning och förvaltning av landskapet i olika 
skalor, från små platser och parker till regionala sammanhang, 
står i fokus. Social hållbarhet, ekosystemtjänster,  kulturhis-
toria, processkunskap – du väljer själv kurser utifrån önskat 
fokus.

För behörighet till vissa av kurserna i programmet behövs 
en portfolio om du inte har nödvändiga färdigheter sedan 
tidigare. Programmet ger en masterexamen i landskapsarki-
tektur, och vanliga arbetsplatser efter examen är kommuner 
och arkitektkontor. 

Landscape Architecture

 Programmet ges på engelska



58 slu.se/landscape-architecture-for-sustainable-urbanisation

Studieort: Uppsala • Masterexamen: Landskapsarkitektur

Samordning är ett nyckelord inom hållbarhet, och här möts 
studenter från olika länder och med olika bakgrund, som  
arkitekter, landskapsarkitekter och samhällsplanerare.

Den gröna strukturen inklusive vattenfrågor står i centrum 
och behandlas både översiktligt och detaljerat och ur olika 
perspektiv som sociala och ekologiska. 

 Programmet varvar teori och projektarbete för utveckling 
av kunskaper och färdigheter i landskapsarkitektur för hållbar 
urban form. I kurserna får du möjlighet att utveckla både din 
gestaltande förmåga att rita och kommunicera med bild, och 
din teoretiska kunskap kring landskapsarkitekturens roll i 
hållbar urbanisering.

Din masterexamen kan ge dig en karriär på myndigheter, 
kommuner och regionala organ, på teknikkonsultföretag eller 
arkitektkontor.

Landscape Architecture 
for Sustainable 
Urbanisation

 Programmet ges på engelska



59slu.se/fishandwildlife

Studieort: Umeå • Masterexamen: Biologi

Vill du bidra till en hållbar framtid? Välkommen till ett unikt 
program om samspelet mellan världens fiskar, vilda djur – och 
människor.

För att vi ska kunna bevara den biologiska mångfalden 
krävs kunskap om ekologi, och metoder för att inventera djur. 
Metoder som kan användas för att förutsäga ett bestånds 
utveckling för en hållbar förvaltning, eller för att bevara hotade 
arter. Kunskap om de sociala dimensionerna behövs för att 
lösa konflikter när olika intressen kolliderar.

Programmet som ges i Umeå är internationellt, och här un-
dervisar världsledande forskare med bas både i Sverige och 
utomlands. Många av studenterna kommer också från andra 
länder än Sverige.

Efter examen har du en specialistkompetens som gör dig 
attraktiv för arbetsgivare inom förvaltning av djur och natur, 
eller väl förberedd för en forskarkarriär.

Management of 
Fish and Wildlife  
Populations

 Programmet ges på engelska



60 slu.se/outdoor-environments-for-health-and-well-being

Studieort: Alnarp, halvdistans 
Masterexamen: Miljöpsykologi

Det här internationella programmet utgår från relationen 
människa och miljö och undersöker hur utemiljöer kan utform- 
as och användas för att medverka till hälsa och välbefinnande. 

Du studerar hur olika platser fungerar för olika grupper av 
människor, och hur den fysiska miljön upplevs, används och 
påverkar. Hur kan vi exempelvis planera utemiljöer som akti-
verar och skapar trygghet för barn, unga och äldre? Och hur 
kan platser användas förebyggande och i rehabilitering? 

Miljöpsykologi och landskapsarkitektur är utgångspunkt i 
programmet som ger central kunskap för samhällsplanering 
och nyttiga redskap vid utformningen av utemiljöer inom vård 
och skola, bostäder och offentlig miljö.

Programmet ges på halvdistans och ger en masterexamen i 
miljöpsykologi. Du kan välja att studera på heltid eller deltid.

Outdoor Environments 
for Health  
and Well-Being

 Programmet ges på engelska



61slu.se/plantbiology

Studieort: Alnarp, Umeå, Uppsala / Europa 
Masterexamen: Biologi

Hur kan odlingen av växter anpassas till nya klimatförutsätt-
ningar? Hur skyddar vi bäst växterna mot sjukdomar, och hur 
kan växtförädling bidra till god kvalitet, hög avkastning och 
hållbarhet? Det är några av perspektiven i det här internatio-
nella masterprogrammet.

I kurserna undervisar aktiva forskare, och studierna omfattar 
såväl grundforskning som tillämpad kunskap.

Programmet är ett samarbete mellan flera campus. Kurser-
na i Umeå har fokus på skog, de i Alnarp på växtförädling och 
växtskydd, och i Uppsala abiotisk och biotisk stress. Kurserna 
hålls av internationellt kända experter och fokuserar på växt-
baserade lösningar för att utveckla jord- och skogsbruk.

Programmet finns också i ett upplägg i samarbete med 
Stockholms universitet och Uppsala universitet, och ett Eras-
mus Mundus-program med internationella samarbeten. 

Många väljer doktorandbanan efter examen, och andra 
arbete på exempelvis förädlingsföretag.

Plant Biology for  
Sustainable Production

 Programmet ges på engelska
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Studieort: Uppsala • Masterexamen: Landsbygdsutveckling
Andra delen av en agronomexamen, se sid 14.

Landsbygds- och naturresursfrågor är högintressanta i dag, 
och det här internationella masterprogrammet behandlar dem 
i ett samhällsutvecklingssammanhang med utrymme för både 
bredd och fördjupning.

Du får en djupare inblick i utvecklingsfrågor och det sam- 
hällsvetenskapliga perspektivet på naturresurser och global- 
isering. Drivkrafterna kring samhällsutveckling behandlas, 
med fokus på landsbygder. Stor vikt läggs vid akademiskt 
skrivande.

Dina kunskaper är efterfrågade i internationella organi-
sationer, på myndigheter, departement, inom bistånd och 
forskning. 

Programmet ger en masterexamen i landsbygdsutveckling, 
och har du gått kandidatprogrammet Samhällsutveckling –  
landsbygd så kan du välja en studiegång som ger en  
agronomexamen. 

Rural Development 
and Natural Resource 
Management

 Programmet ges på engelska
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Studieort: Distans 
Masterexamen: Skogsvetenskap + skogs- och träteknik*
* SLU och LNU utfärdar en gemensam examen i skogs- 
vetenskap och skogs- och träteknik i samma examensbevis

Sveriges enda skogsmasterprogram på distans ges i sam-
arbete med Linnéuniversitetet och vänder sig till dig som är 
skogsvetare, biolog eller miljövetare. 

Programmet fokuserar främst på svenska skogar. Du får en 
bred kompetens och utvecklar dina kunskaper om hur skogen 
sköts och utvecklas ur olika perspektiv. Utbildningen omfattar 
bland annat kurser om produktion av bioråvara och hur sko-
gen hanteras ur ett hållbart klimatperspektiv, utifrån mänskliga 
värden och för den biologiska mångfalden. 

Efter examen kan du arbeta som specialist eller rådgivare 
vid myndigheter, kommuner, skogsbolag eller andra företag. 
Du kan också gå vidare med en forskarutbildning.

Skogsbruk med 
många mål
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Studieort: Uppsala 
Masterexamen: Markvetenskap eller miljövetenskap

Mark- och vattenanvändning har varit viktiga och grundlägg- 
ande faktorer för vår överlevnad i tusentals år, och på grund 
av klimat- och befolkningsutvecklingen är de mer aktuella än 
någonsin – såväl globalt som lokalt.

Programmet är naturvetenskapligt inriktat. Du får kunskap 
om hållbar användning av mark och vatten, och kopplingarna 
dem emellan. Programmet fokuserar också på ett effektivt 
nyttjande av naturresurser och näringsämnen samt på plane-
ring och beslutsfattande.

Beroende på ditt val av kurser kan du få en master i 
markvetenskap (unikt i Sverige) eller i miljövetenskap. Efter 
examen kan du jobba med mark- och vattenfrågor som expert, 
analytiker och rådgivare på organisationer, konsultbolag, 
länsstyrelser och andra myndigheter. 

Soil, Water and  
Environment

 Programmet ges på engelska
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Studieort: Uppsala 
Masterexamen: Miljövetenskap eller hållbar utveckling

Vilka metoder kan vi använda för att få mer tvärvetenskapli-
ga lösningar på världens hållbarhetsproblem? Programmet 
Sustainable Development är en väg mot svaren.

Här möts samhälls- och naturvetare, civilingenjörer, jurister, 
biologer och många fler från ett trettiotal länder – alla med 
stort engagemang för hållbarhetsfrågor. 

Programmet ges i samarbete med Uppsala universitet. Det 
är tillämpbart och metodfokuserat, och du får kunskaper om 
hur samspelet mellan ekologiska och sociala faktorer påverkar 
den ekonomiska utvecklingen. 

Beroende på vilka kurser du väljer kan du ta en examen i 
ditt ursprungliga kandidatämne, eller i hållbar utveckling. 

Examen kan bidra till en specialisering på arbetsmarknaden 
utifrån din inriktning, eller exempelvis ge jobb som koordinator 
på en stiftelse eller hjälporganisation. 

Sustainable 
Development

 Programmet ges på engelska
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Studieort: Uppsala 
Masterexamen: Livsmedelsvetenskap

Ett hållbart livsmedelssystem omfattar hela kedjan från råvara, 
via produktionssystemet och till och med konsumtion. 

Sustainable Food Systems är ett internationellt, tvärveten-
skapligt program med studenter från hela världen som läst 
allt från naturvetenskap och agronomi till kommunikation och 
gastronomi. 

I programmet ingår ett antal programgemensamma kurser 
om hållbara livsmedelssystem: möjligheter och utmaningar, 
marknadsföringsperspektiv, projektledning för innovation, 
konsumentbeteende och matsvinn. Sedan kan du fritt välja 
kurser utifrån din bakgrund (och behörighet utifrån den) och 
önskad framtid. 

Programmet ger en master i livsmedelsvetenskap, och 
kompetens som kan sättas i arbete på olika myndigheter, 
företag och organisationer. 

Sustainable Food 
Systems

 Programmet ges på engelska
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Program på 
avancerad nivå 
som startar 2024

Med start höstterminen 2021 ersätts de tidigare 
femåriga agronom- och jägmästarprogrammen av 
en kombination av ett kandidat- och ett master- 
program. Masterprogrammen som presenteras 
på nästa sida startar senast 2024.

Läs mer om de nya vägarna till dessa 
unika examina på sidan 14–15.
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Skoglig råvaruförsörjning
Studieort: Umeå • Examen: Master
Programmet förbereder dig för den skogliga arbetsmark- 
naden, med specialisering inom råvaruförsörjning och skog-
liga informationssystem. Examen kan även användas för att 
påbörja en akademisk forskarkarriär.
 

Soil, Plant and Environment
Studieort: Uppsala • Examen: Master / Agronom
Du som tidigare gått Växtodlingsprogrammet kan 
välja kurser inom detta masterprogram som leder  
till en agronomexamen. 

Djur och hållbar produktion
Studieort: Uppsala • Examen: Master / Agronom
Sveriges enda masterprogram för dig som vill bli agronom 
med inriktning mot livsmedelsproducerande djur. Du har även 
möjlighet att gå vidare till en forskarutbildning.

Food Science
Studieort: Uppsala • Examen: Master / Agronom
Programmet leder till en masterexamen i livsmedelsvetenskap. 
Har du tidigare gått Livsmedelsprogrammet kan du välja en 
studiegång som leder till en agronomexamen.

Forest Industrial Economics
Studieort: Uppsala • Examen: Master
Hållbar bioekonomi är en viktig framtidsfaktor, och det här 
programmet förbereder dig för den internationella ekonomis-
ka skogsarbetsmarknaden. Kurserna ger dig kunskaper om 
handelsströmmar, policyfrågor, marknadsföring, produktions-
ekonomi m.m. Och du lär dig hantera skogsindustriella frågor 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.



I had read a lot about sustainability 
issues and thought Sweden was doing 
well at reaching the SDGs. I felt that if I 
studied in Sweden, I would become more 
knowledgeable on sustainability issues. 
Discussions around the world about the 
future are more and more connected 
to climate change and environmental 
protection. That is also why I like this 
programme – it combines rural develop-
ment with natural resource management. 
In my country, the population growth is 
dense, which leads to a lot of pressure 
on natural resources.

I have a Bachelor’s degree in agricul-
tural economics and agribusiness from 
the National University of Rwanda. The 
Master’s programme matches well with 
my previous educational background and 
my previous work experience; I worked in 
the agricultural sector where I had a lot 
of contact with farmers – when I saw this 

programme, I was interested in applying. 
SLU arranged accommodation for us, 
sponsored by the Swedish Institute’s 
international scholarship. I think it would 
have been hard to find accommodation 
on my own.

SLU has outstanding facilities! The 
classrooms are very modern. I like that 
there is so much nature all around the 
university; everything is green and the 
place is bike-friendly. The teachers are of 
a high calibre and have diverse expertise 
and knowledge, having done research 
all over the world. We learn a lot from 
their expertise. I like the way they value 
the students’ suggestions. The classes 
are a very participative environment, and 
you can always share an idea, even if it 
challenges the teacher. 

Another thing I like is how the teachers 
are connected with the research that they 

have been doing in all parts of the world, 
and they give us all that knowledge. 
For every course we take, we are given 
a historical background of everything, 
depending on what you are studying. 
This helps us understand the causes and 
relations of a problem.

I have always wanted to study abroad 
and embrace other cultures, and in such 
an international class, I have experienced 
a multi-cultural study environment. Lear-
ning from the experiences of students 
from other countries helps me contribute 
to the development of my country while 
also allowing me to network. When I 
receive my Masters’ degree, I hope to 
return to Rwanda and help the country 
stand by itself and reduce its develop-
ment aid.

/Didier
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Finding knowledge at SLU



DIDIER
Masterstudent 



Rädda världen
Våra studenter är aktiva på 
en rad olika sociala medier.
Ta del av deras inlägg för att 
få en inblick i hur de räddar 
världen genom vetenskap 
och utbildning.
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#pluggagrönt 

#pluggadjur

#pluggahållbart

#pluggaskog
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Skugga en student!
Är du nyfiken på SLU och vill veta mer? Skugga en student! 

Ta chansen att träffa våra studenter på campus eller digitalt. Besök ett av SLU:s 
campus och skugga en student under en dag. Häng med på föreläsningar, 
luncha, fika, ställ alla dina frågor om det program som just du är nyfiken på och 
få bästa tipsen om campus och livet som student. 

Om du inte har möjlighet att komma till ett campus, eller om besök på campus 
inte är möjligt p.g.a. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19,  
kan du boka ett digitalt möte med en student under en timme för att få svar på 
dina frågor och inspiration kring program och studentliv.

Nyfiken? Läs mer och anmäl dig: slu.se/skuggaenstudent 
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SLU har sju studentkårer utspridda över universitetets 
olika campus. Vilken kår du som student tillhör beror 
på vilken utbildning du läser. Kåren är grundad av 
studenter, drivs av studenter och är till för studenter. 

Förutom att påverka och förbättra utbildningen, bevaka 
studenternas rättigheter, anordna föreläsningar och 
olika evenemang ser kåren till att du som student även 
får en innehållsrik fritid. Kårerna har ett antal förenin-
gar och utskott. Spex, fikakvällar, idrottsföreningar, 
jaktklubbar, miljöutskott, middagar och körer är ett 
litet urval av det som erbjuds. Ingenting är omöjligt, 
det är medlemmarna som bestämmer vad kåren 
ska göra.

Kårens mål är att du som studerande ska få

• kvalitet på din utbildning 

• kontakt med näringslivet 

• en trivsam och aktiv studietid.

Studentkåren 
– av studenter för studenter

www.slu.se/sluss
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SLU:s utbildningar finns på flera platser, men du hittar de flesta 
i Alnarp, Uppsala och Umeå. Vi har också skogsmästarutbild-
ningen i Skinnskatteberg och hippologutbildningen på Flyinge, 
Strömsholm och Wången. 

Beroende på vilken utbildning du är intresserad av läser du 
oftast på ett av våra campus, men det finns goda möjligheter att 
läsa kurser på andra platser än där ditt program huvudsakligen 
ges. Som student hos oss har du möjlighet att prova studier och 
studentliv på flera platser både i Sverige och utomlands, men på 
ett och samma universitet.

Orterna

slu.se/campus

Sju campus i Sverige

4 Strömsholm

5 Wången

3 Skinnskatteberg

2 Flyinge

1 Alnarp

6 Umeå

7 Uppsala

1
2

3
4

5

7

6
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 Det bästa med att 
studera på Alnarp är 

miljön. Campuset är så 
mysigt med alla växter 

och äldre byggnader. 
Man blir lika inspirerad varje 
gång man tar en promenad.

Emma



Lomma    3
55     Köpenhamn

11   Malmö

Lund   13
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Alnarp

SLU Alnarp är beläget i Lomma kom-
mun, ett stenkast från havet, nära 
Malmö och Lund och  storstadslivet 
i Köpenhamn. I Alnarp utbildas cirka 
1 100 studenter och det är en arbets-
plats för ungefär 430 personer.

Alnarpsgården är en samlingspunkt mitt i Alnarp med 
aula, bibliotek, reception och t.ex. studievägledning. På 
campus finns också tillgång till restaurang, café och 
datorsalar.

På campus finns runt 150 studentbostäder och det 
är även möjligt att bosätta sig i närliggande Lund eller 
i Malmö. Det finns flera bostadsköer som du kan ställa 
dig i och på slu.se finns en guide för hur du gör.

Alnarp är ett universitetsområde med en av Sveriges 
artrikaste parker, landskaps- och trädgårdslaboratorier, 
rehabiliteringsträdgård och klassisk arkitektur. Särskilt 
Alnarps slott, som ligger mitt i parken, och är en självklar 
symbol för campus.

Det finns ett stort motions-, nöjes- och kulturutbud 

på nära håll. Goda buss- och tågförbindelser finns till 
Lund och Malmö, båda städerna ligger cirka en mil från 
Alnarp. Till Köpenhamn tar du dig enkelt med tåg över 
Öresundsbron. I närbelägna Lomma finns badstrand, 
badhus, motionsanläggning, flera olika sportklubbar och 
restauranger. 

Studentlivet i Alnarp, Lund och Malmö är fantastiskt. 
Det finns två studentkårer i Alnarp och båda är aktiva 
med att till exempel bevaka utbildningskvaliteten tillsam-
mans med SLU. 

De har även många fina traditioner och olika utskott 
där du kan vara med i allt från körer och spex till stu-
dentcafé och festfixning. Vill du så kan du även haka på 
studentlivet i både Lund och Malmö.

www.slu.se/campus-alnarp



ALNARP 
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Flyinge, Strömsholm och Wången

På Sveriges tre riksanläggningar för hästverksam-
het, Flyinge, Strömsholm och Wången, har hästar 
och hästverksamhet funnits i flera hundra år. På 
Flyinge och Strömsholm finns totalt 400 hästar och 
på Wången 60, och de flesta används i utbildningen.

De tre anläggningarna som har knutit till sig lärarkom-
petens av yppersta klass är moderna och har allt som 
behövs för att bedriva undervisning av hög kvalitet. De 
studerande möter dagligen framstående professionella 
inom hästsektorn, både forskare och tränare. Det finns 
flera andra utbildningar på orterna vilket ger stora möj-
ligheter till erfarenhetsutbyte.

Under din studietid har du möjlighet att bo i omgiv-
ningarna kring Flyinge, Strömsholm och Wången. Det 
finns till exempel bostäder att hyra i flerfamiljshus, eller 
så kan du hyra ett litet hus tillsammans med andra stu-
denter. Det finns dock inga särskilda studentbostäder 
på anläggningarna.

För många är det viktigt att kunna ta med sig egen 
häst. Kring anläggningarna finns gott om möjligheter till 
uppstallning, ibland även med bostad i anslutning. Det 
finns också en viss möjlighet till uppstallning på själva 
anläggningarna. Här sker även mängder av olika eve-
nemang och aktiviteter, bland annat tävlingar på elitnivå 
och möjlighet att träna för mycket kompetenta lärare. 

Vill du göra något annat kan du söka dig till de när-
belägna samhällena där du har tillgång till bland annat 
träning, kultur och nöjen. 

Flyinge, Strömsholm och Wången har alla buss- och 
tåg förbindelser med större orter. Om du bor i Flyinge 
ligger den närmaste tågstationen i Lund. Du som bor i 
Strömsholm kan ta tåget i Kolbäck och bor du i Wången 
kan du kliva av eller på tåget i Krokom.



FLYINGE, STRÖMSHOLM & W
ÅNGEN 
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Skinnskatteberg

Skinnskatteberg ligger vackert beläget mellan sjö-
arna Övre och Nedre Vättern. Kommunen är stor till 
ytan men har bara 4 800 invånare, vilket ger goda 
möjligheter till ett aktivt friluftsliv.

Här i Skinnskatteberg bedriver vi en modern utbildning 
i historisk miljö. Undervisningshuset är Skinnskatte-
bergs herrgård från 1700-talet. På campus finns vårt 
”learning centre” och bibliotek integrerat. Det innebär 
att vi erbjuder dig en givande studiemiljö med bibliotek, 
datasalar och studieplatser. Ett litet campus innebär 
också korta informationsvägar och ett gott samarbete 
mellan studenter, lärare och administration. 

Studentkåren på Skogsmästarskolan är aktiv 
och arbetar för att alla studenter ska trivas. Varje år 
anordnas aktiviteter då även studenter från våra andra 
campus bjuds in. Studentkåren arrangerar dessutom 
olika idrottsaktiviteter, bland annat genom att boka tider 
i idrottshall och på gym som är avsatta speciellt för dig 
som student. 

Kåren arbetar aktivt tillsammans med SLU för att 
kunna hålla en god utbildningskvalitet genom represen-
tation i olika nämnder och organ. Kåren tillgodoser att 
ett studentperspektiv alltid finns med i frågor som rör 
utbildningsprogrammet. Som student i Skinnskatteberg 
kan du välja mellan många olika sätt att bo – från ett 
enkelt studentrum till att dela villa med några kurskam-
rater. I jämförelse med de större utbildningsorterna är 
det lätt att hitta bostad här. 

Skinnskattebergs kommun ligger centralt i Sverige. 
För att ta dig hit kan du kliva på tåget som går mellan 
Örebro och Krylbo alternativt ta dig hit med buss. 

slu.se/skogsmastare  •  slu.se/campus-skinnskatteberg
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Umeå

Välkommen till Umeå! Med två uni-
versitet och cirka 30 000 studenter 
tar Umeå väl hand om dig som 
student. Här hittar du utbildningar 
i världsklass och ett stort utbud av 
fritidsaktiviteter. 

SLU i Umeå delar campusområde med Umeå universi-
tet. Här läser du bland annat till skogsvetare. Den skog-
liga forskningen hos oss i Umeå har en stor spännvidd, 
från molekylär nivå till landskapsperspektiv. 

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande 
blandning av avancerad forskning, en mångfald av ut-
bildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentför-
eningar – och är ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. 

På campus finns Nordens största motionsanläggning, 
IKSU (Idrottsklubben Studenterna i Umeå) med 25 000 
besökare i veckan. Med mindre än en timmes bilfärd når 
du flera bra skidanläggningar och fjällvärlden ligger bara 
fyra timmar bort. 

Umeå har 160 kilometer motionsspår och 180 kilo-
meter cykelväg, något som kan nyttjas både sommartid 
när Umeå ligger högt i solligan och vintertid då du kan 
räkna med rejäla vintrar och snö i skidspåren. 

Bostadssituationen i Umeå är som på de flesta 
universitetsorter, många önskar bostad samtidigt vid 
terminsstart. En bit in på terminen går det oftast att hitta 
en bostad som är på cykelavstånd till campus. Många 
studenter bor på Ålidhem, Mariehem och Nydalahöjd 
med gång- eller cykelavstånd till campus. Medelåldern 
är låg och Umeå är en av de städer som växer snabbast 
i landet. Umeå utmärker sig med ett stort nöjes- och 
kulturutbud med caféer, restauranger och ett aktivt 
scenliv.

Utbudet av livemusik är mycket bra med allt från 
större inomhusfestivaler till mindre klubbspelningar med 
såväl lokala som internationella artister. 

slu.se/campus-umea  •  slu.se/skogsvetare
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Uppsala

Det här är Uppsala – en levande 
studentstad och SLU:s största 
utbildningsplats. Vårt campus i  
Uppsala har genomgått en om-
fattande omvandling och erbjuder 
nya, fräscha undervisningslokaler.

Uppsala har mycket att erbjuda en student. Med två  
universitet i staden blir studentlivet mycket levande  
och 45 000 av Uppsalas drygt 220 000 invånare är 
studenter. Att få bostad här kräver en viss driftighet, 
men är inte omöjligt. Ställ dig i kö i god tid och var 
beredd på att ringa runt till bostadsbolagen. Det finns 
även studentbostäder på campus och i majoriteten av 
dessa är djur tillåtna.

Uppsala har ett mysigt sammanhållet centrum. Det 
finns många caféer, butiker, flera idrottsarenor och ett 
konserthus. Uppsala är en cykelstad och det är lätt att 
ta sig överallt till fots eller med cykel. Fyrisån rinner från 

norr till söder rakt genom centrum och ger en fast punkt 
att navigera efter.

För den som vill roa eller engagera sig finns två 
studentkårer på campus. De arrangerar fester, fika och 
har en mängd olika föreningar och utskott att engagera 
sig i.

När du vill variera dig finns studentnationerna, vilka 
är en viktig del av studentlivet i Uppsala. Studenterna 
i Uppsala har också en egen högtid, Valborg. Det är 
dagen när våren firas in och staden förvandlas till Sver-
iges största picknick. Campus Uppsala är friluftsvänligt 
med fotbollsplaner, beachvolleyplan, frisbeegolfbana, 
löparvänliga gång- och cykelbanor samt en motionsan-
läggning med gym och träningspass.

slu.se/campus-uppsala86
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För att få studera vid universitet eller högskola måste 
du uppfylla vissa förkunskapskrav. Oftast krävs både 
grundläggande och särskild behörighet för att du ska ha 
förutsättningar att klara en viss utbildning. Det vanlig- 
aste förkunskapskravet är utbildning på gymnasienivå, 
ibland kombinerat med yrkeslivserfarenhet eller färdig- 
hetsprov. 

Grundläggande behörighet krävs för att få läsa på 
universitet eller högskola. Det kan du få genom att bland 
annat läsa på gymnasiet, folkhögskola eller Komvux. Utöver 
den grundläggande behörigheten ställs ofta krav på särskild 
behörighet.

Särskild behörighet är krav på förkunskaper från spe-
cifika ämnen/kurser i gymnasieskolan, förkunskaper från 
kurser vid universitet/högskola, arbetslivserfarenhet eller 
färdighetsprov, som är nödvändiga för att du ska kunna följa 
en viss utbildning. För magisterprogram, masterprogram, 
påbyggnadsprogram och kursblock utgörs förkunskapskra-

ven av akademiska meriter. (Det vill säga tidigare studier på 
universitet eller högskola.) Det gäller också för många kurser. 

Den särskilda behörigheten till program på grundnivå 
kallas för områdesbehörighet. Vilken områdesbehörighet 
som krävs för program vid SLU kan du läsa om på respekti-
ve programs webbsida. 

Ersättningsmöjligheter för biologi och naturkunskap 
Du kan ha fått kunskaper i biologi och naturkunskap genom 
andra gymnasiekurser, exempelvis genom naturbrukspro-
grammet. På sidan www.slu.se/ersattningsmojligheter 
hittar du olika ersättningsmöjligheter.

Bedömning av reell kompetens 
Om du saknar formell behörighet, till exempel om du saknar 
slutbetyg från gymnasiet, kan du ansöka om bedömning av 
reell kompetens. Då får du prövat om du har kunskaper som 
på annat sätt kan ge dig behörighet. 
Läs mer om vad reell kompetens är och hur du ansöker på 
slu.se/reell-kompetens

Behörigheter & urval



 Jag älskar fokuset på 
hållbar utveckling här på SLU. 
Det är en viktig fråga i dagens 
samhälle, i alla dess aspekter. 
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Naturvetenskaplig bastermin i Uppsala
Saknar du behörighet? Basterminen är en möjlighet för dig 
som saknar naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund från 
gymnasiet eller motsvarande. 

Du kan komplettera dina kunskaper inom ämnena biologi, 
kemi, matematik och fysik och på det viset bli behörig – och  
i vissa fall till och med få en garantiplats. 

Grundläggande naturvetenskapliga områden och fenomen 
inom biologi, kemi, matematik och fysik studeras praktiskt i 
fält och genom laborationer. Hållbar utveckling är ett centralt 
begrepp inom basterminen och praktiska exempel tas från 
vatten, mark, skogsbruk, jordbruk, livsmedelsområdet och 
naturvetenskap i resursflöden. Basterminen ges under vår-
terminen och höstterminen 2021.
 
Behörighetskrav:
Förutom grundläggande högskolebehörighet krävs särskild 
behörighet i följande ämnen: Nk2 • Ma3b alt. Ma3c eller 
motsvarande. Anmälan: Sen anmälan fram till kursstart.  
Antal studieplatser: 40
Anmälan görs på: www.antagning.se

Bastermin, platsgaranti för vissa program 
Platsgaranti innebär att den som antagits till och genomgått 
basterminen med godkänt resultat senast sista dag för kom-
plettering, har en garanterad plats på ett visst program med 
start efterföljande termin. 

På följande kandidatprogram reserveras utbildnings- 
platser för studenter som genomfört basterminen:
– Biologi och miljövetenskap
– Livsmedelsprogrammet
– Växtodlingsprogrammet 
 
Till följande kandidatprogram gör basterminen dig  
behörig. Men du måste söka och antas i konkurrens 
med andra behöriga sökanden:
– Djur och hållbarhet
– Etologi och djurskydd 

Basår och bastermin
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Skogligt basår
Det finns gott om skog i Sverige – och visst är det fantas-
tiskt att vi har denna härliga miljö och naturtillgång, som kan 
förnyas om och om igen! Vi behöver ta hand om och utveck-
la skogen, eftersom den är en viktig pusselbit när det gäller 
att ersätta fossila produkter med förnyelsebara. 

 För dig som vill gå skogsmästarprogrammet, men saknar 
behörighet, finns möjligheten att läsa skogligt basår; det ger  
både behörighet och platsgaranti till programmet. Under det 
skogliga basåret lär du dig om förvaltning och skötsel av 
skog – från att skapa ny skog, och vårda och sköta den, till 
att slutligen föryngringsavverka. Det ingår även praktik under 
halva kurstiden, som du har möjlighet att genomföra på olika 
skogsägarföreningar, skogsbolag, virkesmätningsföreningar, 
kommuner eller hos någon skogsentreprenör. Du har själv 
möjlighet att påverka din praktik och kan t.ex. genomföra den 
på din hemort eller någon annan plats än utbildningsorten.

Du kan läsa skogligt basår vid Jällagymnasiet i Uppsala 
och Stora Segerstad i Värnamo.

Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet: 
Ma2a, Ma2b alt Ma2c, Nk2, Sh1b alt Sh1a1. 

Anmälan: senast 15 april 2021 på www.antagning.se
Godkänt basår ger platsgaranti till Skogsmästarprogrammet 
180 hp, i Skinnskatteberg 2022.

Läs mer på www.slu.se/basar för ersättningskombinationer 
från äldre gymnasieutbildning. 
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NORDEN OCH BALTIKUM
(NOVA /BOVA Nordplus)
Detta är de nordiska och baltiska ländernas nätverk som 
du kan söka kurser eller utbyte inom. Nätverket erbjuder 
stipendier till deltagare. 

EUROPA (Erasmus+)
Som SLU-student har du möjlighet att söka utbytesplats 
för att studera vid ett annat europeiskt universitet mellan tre 
och tolv månader. Du betalar inga terminsavgifter och ett 
stipendium följer med Erasmusplatsen. 

EUROPA (ELLS – Euroleague for Life Sciences)
ELLS är ett nätverk bestående av sju europeiska life science 
universitet samt fyra utomeuropeiska partners. Inom ELLS 
ges ett tiotal sommarkurser, gemensamma masterprogram 
och årligen hålls en studentkonferens. Nätverket har specifi-
ka stipendier knutna till de olika aktiviteterna.

UTANFÖR EUROPA
SLU erbjuder utbyten på många spännande universitet i 
världen, bland annat USA, Australien, Taiwan, Kanada och 
Chile. Du som blir uttagen studerar en eller två terminer vid 
ett välkänt universitet och tillgodoräknar dig dina studier när 
du kommer hem.

SOMMAR- och INTENSIVKURSER
Tillsammans med internationella partneruniversitet arrangerar 
SLU sommarkurser som oftast ges på andra inspirerande 
platser i världen. Du kan söka stipendium för att delta på  
korta intensivkurser (minst en vecka) som ordnas 
fortlöpande inom aktuella ämnen. 

MFS – Minor Field Studies
Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium finansierat av 
Sida. Du samlar material till din uppsats för en kandidat- 
eller masterexamen på plats i ett utvecklingsland under minst 
åtta veckor.

www.slu.se/studerautomlands

Stora möjligheter till utlandsstudier 
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 Till dig som 
funderar på att söka 

säger jag SÖK, det är en 
fantastisk upplevelse att 

komma ut i världen och se 
hur andra lärosäten fungerar. 

Dessutom är det fantastiskt 
att komma ut på äventyr!

Signe



Mer information
Många olika frågor kan uppstå under studietiden. Hos oss finns det alltid någon du kan vända dig till.

Studie- och karriärvägledning
Om du har funderingar kring studier och karriärval kan du all-
tid vända dig till någon av våra studie- och karriärvägledare. 
www.slu.se/stod-kontakt 
Eller via epost: studievagledning@slu.se

Antagning
Om du har frågor som rör antagning eller behörighet och 
urval, kontakta antagning@slu.se

Studenthälsa
Studenthälsan erbjuder studierelaterad hälsovård. Mer infor-
mation om Studenthälsan hittar du på slu.se/studenthalsa

Universitetskyrkan
Universitetskyrkan erbjuder bland annat samtal, 
sorgegrupper och krisstöd. Mer information finns på: 
student.slu.se/studieservice

Om du har en funktionsnedsättning
Har du en funktionsnedsättning som påverkar studierna 
kan du få pedagogiskt stöd. Det gäller studenter med 
olika fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, dys-
lexi, neuropsykiatriska diagnoser eller kroniska sjukdomar. 
Stödet kan till exempel vara kurslitteratur i talboksformat, 
anteckningsstöd eller anpassad examination. Vänd dig gärna 
till våra samordnare redan i samband med din anmälan, om 
du är i behov av stöd:
E-post: funka@slu.se

Lika villkor
SLU ska präglas av en öppen attityd och respekt för männ-
iskors olikheter och lika värde. Alla studenter ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid SLU oavsett kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder.
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Digitala verktyg för distansstudier
Som student på SLU har du tillgång till flera digitala verktyg; Zoom, 
Skype, Office 365 och lärplattformen Canvas, för att nämna några. 
Med hjälp av dessa kan du plugga och ha kontakt med andra studenter 
och din lärare oavsett var du befinner dig. Vår egen IT-support hjälper 
dig att komma igång. Läs mer om det digitala stödet på student- 
webben: student.slu.se

Så här används dina uppgifter
Uppgifterna från din anmälan och dina studieresultat dataregistreras. 
Vissa uppgifter lämnas vidare till Statistiska centralbyrån (SCB), Uni-
versitets- och högskolerådet (UHR), Utbildningsdepartementet samt 
Centrala studiestödsnämnden (CSN). Bestämmelser hur registret ska 
föras finns i förordningen om redovisning av studier mm. vid universitet 
och högskolor (SFS 1993:1153). Rätten till registerutdrag regleras i 
artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679).

slu.se/stod-kontakt 95



Antagningsstatistik år 2020

Programnamn BF BI BII HP

Agrar ekonomi ° ° ° °

Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram x x x x

Civilingenjör – energisystem - 18,28 18,65 1,25***

Civilingenjör – miljö och vattenteknik - 17,86 18,96 1,15***

Djur och hållbarhet ° ° ° °

Djursjukskötarprogrammet 4,00 19,79 20,52 1,30

Ekonomi – hållbar utveckling - x x x

Etologi och djurskydd – kandidatprogram 4,00 15,26 16,65 0,85

Forest and Landscape ° ° ° °

x Alla behöriga sökanden i urvalsgruppen antagna     
- Inga i urvalsgruppen antagna    
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov    
** Urval genom antagningsprov    
*** HPK75 Högskoleprov viktat resultat kvantitativ del 75, verbal del 25
° Programmet är nyinrättat och statistik finns inte. 
BF Betygsgrupp 4 (folkhögskolebetyg), maxvärde 4 • BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5   
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5 • HP Högskoleprov, maxvärde 2,0    
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Programnamn BF BI BII HP

Hippolog – islandshäst -* x* -* x*

Hippolog – ridhäst -* x* x* x*

Hippolog – travhäst -* x* -* -*

Landskapsarkitektprogrammet – Alnarp 4,00 18,13 18,89 1,05

Landskapsarkitektprogrammet – Uppsala 3,00 18,78 19,25 1,10

Landskapsingenjörsprogrammet – Alnarp 3,00 x 14,75 x

Landskapsingenjörsprogrammet – Uppsala 4,00 15,70 17,24 0,80

Lantmästare – kandidatprogram - x x x

Livsmedelsprogrammet ° ° ° °

Politices kandidat – hållbar utveckling ° ° ° °

Samhällsutveckling – landsbygd ° ° ° °

Skogsekonomi ° ° ° °

Skogsmästarprogrammet - x x x

Skogsvetare ° ° ° °

Trädgårdsingenjör – design ** ** ** **

Trädgårdsingenjör – odling 3,00 15,45 17,02 0,60

Veterinärprogrammet 4,00 20,90 21,25 1,55

Växtodlingsprogrammet ° ° ° °
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Chatta med våra 
internationella
studenter!
slu.se/unibuddy



Chatta med våra 
internationella
studenter!
slu.se/unibuddy
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