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Sändlista

Plan för skogligt basår för blivande skogsmästare
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa reviderad plan för skogligt basår för blivande skogsmästare enligt
bilaga,
att denna plan gäller från och med läsåret 2018/19.

Ärendet
Bakgrund
Enligt regleringsbrevet har SLU sedan flera år i uppdrag att erbjuda det så kallade
skogliga basåret, som är en behörighetsgivande förutbildning med platsgaranti till
skogsmästarprogrammet. Förordningen om behörighetsgivande förutbildning vid
universitet och högskolor (SFS 2007:432) medger att universitet eller högskola får
meddela föreskrifter om en plan för förutbildningen och att föreskrifterna ska
innehålla uppgift om utbildningens namn, utbildningens huvudsakliga innehåll
samt en redovisning av de krav på särskild behörighet för tillträde till förutbildningen eller den efterföljande högskoleutbildningen som kan vara föreskrivna.
Universitet och högskolor får meddela ytterligare föreskrifter avseende planens
innehåll (SFS 2014:1094).
Motiv till beslutet
Nuvarande plan för skogligt basår är i behov av revidering för att stämma överens
med gymnasieskolans skogliga kurser inom naturbruksprogrammet med inriktning
skog och med utbildningsplanen för skogsmästarprogrammet och dess förkunskapskrav.
SLU har inte upprättat och fastställt särskilda föreskrifter för planer för förutbildning. Planen för det skogliga basåret är därför baserad på SLU:s mall för utbildningsplaner, med hänsyn tagen till de krav som förordningen (SFS 2014:1094)
ställer på vad en plan för förutbildning ska innehålla och med utgångspunkt i att
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den ska förmedla tydlig information till såväl presumtiva studenter och
studievägledare som till andra utbildningsaktörer.
Kurserna som ingår i planen för skogligt basår är uppdaterade utifrån Skolverkets
föreskrifter rörande skogliga grundkurser på gymnasienivå. Praktikperioden är
uppdelad i flera kurser för ökad flexibilitet och möjliggörande av olika slags lösningar vad gäller genomförandet. Det förenklar också redovisningen av avklarade
poäng, då kurserna kan inrapporteras succesivt under läsåret efter varje avklarad
kurs.

Beslut har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av PN-ordförande
Anders Alanärä. I ärendets beredning har även utbildningshandläggare Maria
Sterner medverkat.

Karin Holmgren
Anders Alanärä

Bilaga
Plan för skogligt basår för blivande skogsmästare, 40 veckor
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FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR
För att bli antagen till Skogligt basår krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild
behörighet enligt tidigare områdesbehörighet 15:
• Matematik B
• Naturkunskap B
• Samhällskunskap A
Eller särskild behörighet enligt områdesbehörig A14 (generellt undantag gäller från kravet på
Samhällskunskap 1a2):
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1 eller Biologi 1, Fysik 1b1+1b2,
Kemi 1.
Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från naturbruksprogrammet
• Naturkunskap 1a1 och
• dessutom ett av följande alternativ
- Djuren i naturbruket och Djurhållning eller
- Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller
- Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller
- Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske
och vattenvård 1
Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.
Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande
kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också
uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
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MÅL
Allmänna mål
Utbildningen ger de grundläggande gymnasiala skogliga kunskaperna inom skogsteknik,
arbete med röj- och motorsåg, skogsproduktion, virkesbehandling och transport samt
naturvård samt skoglig yrkeserfarenhet genom praktik motsvarande 6 månader på heltid.
Utbildningen syftar till
Det skogliga basåret syftar till att uppnå de särskilda förkunskapskrav som ställs för
behörighet till skogsmästarprogrammet. Det skogliga basåret, 40 veckor, ger garantiplats på
Skogsmästarprogrammet 180 högskolepoäng under förutsättning att samtliga delar är
godkända.
Examination
I varje kurs ingår ett eller flera provmoment. Betyg sätt på kurser med godkänt och
underkänt. Betyget godkänt förutsätter att studenten blivit godkänd på samtliga delprov
inom kursen.

INNEHÅLL OCH STRUKTUR
Beskrivning av programmet
Utbildningen består av tio olika kurser omfattande fyra (4) veckor vardera. Programmet
innehåller fem kurser ingående i gymnasieskolans Naturbruksprogram samt fem kurser med
verksamhetsförlagda utbildningsmoment i form av praktik.
Programmet genomförs vid någon av SLU samarbetspartners.
Kurser i programmet
Motor- och röjmotorsåg 1 - 4 veckor
4 veckor
Skogsskötsel 1 - 4 veckor
Skogsskötsel 1 - 6 veckor.
Virkeslära --46veckor
veckor.
Terrängtransporter
veckor.
Terrängtransporter --46veckor
Virkestransport med skotare - 6 hp
Virkestransport med skotare - 4 veckor
Praktik i programmet
Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 1 - 4 veckor
Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 2 - 4 veckor
Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 3 - 4 veckor
Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 4 - 4 veckor
Tillämpade yrkesfärdigheter, verksamhetsförlagd praktikkurs 5 - 4 veckor

För varje kurs i finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen dessa
återfinns i sin helhet på www.skolverket.se. Detaljerad information om när kurserna ges finns
på SLU:s studentwebb.
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ÖVRIGA FÖRESKRIFTER
Kurserna motsvarar gymnasiala kunskaper och kan inte ingå i en examen från
högskola/universitet.
Platsgaranti till skogsmästarprogrammet gäller endast en gång, nästföljande läsår efter
antagning till basåret. Studenten måste själv ansöka till skogsmsätarprogrammet.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Allmänna bestämmelser
Information om terminstider, programtillfällen, examination och antagning finns på SLU:s
studentwebb.
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