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Uddannelse til

SKOV- OG  
LANDSKABSINGENIØR
Som skov- og  landskabsingeniør får du efter-
tragtede kompetencer inden for skov, landskab, 
økologi, ledelse, teknik, økonomi og jura.



SKOV- OG 
LANDSKABSINGENIØR

Hvis du interesserer dig for bæredygtig skovdrift, naturforvaltning 
og udvikling af rekreative områder, har du gode karriere muligheder 
med en uddannelse som skov- og landskabsingeniør. Hvordan pro-
ducerer vi økonomisk og økologisk bæredygtigt løv- og nåletræ til 
træ industrien? Hvad skal der til for at genoprette naturområder? Og 
hvordan skal vi planlægge naturen, så vi får det bedste friluftsliv? Som 
skov- og landskabsingeniør skaber du helhedsorienterede  løsninger 
afbalanceret mellem økonomi, naturværdier og sociale behov for at 
fremtidssikre vores fælles, grønne arv.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen tager fire år og foregår på Skovskolen, enten i Nordsjæl-
land eller på Djursland. Det betyder, at du i det daglige bruger meget 
undervisningstid udendørs. Undervisningen veksler mellem indendørs 
forelæsninger og praktiske opgaver i naturen.

Du udvikler din faglige profil inden for skovdyrkning og naturfor-
valtning og ved at følge en række valgfag. Under det obligatoriske 
praktikforløb bliver du udfordret på din viden, og du får joberfaring, 

Naturen har altid været en del af mit liv, derfor var det 
oplagt at jeg skulle læse skov- og landskabsingeniør. Her 
lærer jeg en masse om, hvordan vi kan pleje, beskytte og 
vedligeholde naturen. Efter jeg er startet på studiet, er det 
en helt anden oplevelse at være i naturen.

Laura Bjerre Jordans
læser til skov- og landskabsingeniør
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som er et godt kort i din senere jobsøgning. Praktikken foregår i en 
offentlig eller privat virksomhed, organisation eller lignende inden 
for skov- og landskabsområdet – enten i Danmark eller i udlandet.

JOB & KARRIERE
Som skov- og landskabsingeniør kan du fx komme til at arbejde 
med produktion af løv- og nåletræ, naturforvaltning af vandløb, 
moser og hedeområder og vildtforvaltning. Eller du kan stå for fri-
luftsliv i  skove, parker eller i større naturområder. Du kan også blive 
skov foged i et skovbrug, entreprenør i anlægs- og servicevirksom-
heder eller selvstændig erhvervsdrivende. Og du får jobmuligheder 
inden for rådgivning, formidling og undervisning. Endelig giver 
 uddannelsen dig adgang til en række kandidatuddannelser.

MERE INFO
Du kan læse meget mere om uddannelsen til skov- og landskabs-
ingeniør på studier.ku.dk/skov-og-landskab, fx om uddannelsens 
opbygning med kurser, studiemiljø, adgangskrav og optagelse.



@SKOVSKOLEN_KU
Vores instagramprofil @skovskolen_ku bliver løbende 
overtaget af studerende, som giver dig et aktuelt 
indblik i deres studieliv.

SKOVSKOLENKU 
På facebooksiden SkovskolenKU får du et unikt indtryk 
af vores uddannelser og livet som studerende.

STUDIER.KU.DK/SKOV-OG-LANDSKAB
På studier.ku.dk/skov-og-landskab finder du information 
om  uddannelsen – læs om  uddannelsens opbygning, 
 undervisning,  ansøgning, studiemiljø og se film m.m.

OPLEV SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR 
Bliv studerende for en dag, kom til åbent hus eller gå i 
 studiepraktik på skov- og landskabsingeniør. Se hvordan på

science.ku.dk/oplev-science


