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BACHELOR I
NATURRESSOURCER
På den 3-årige bacheloruddannelse i naturressourcer fokuserer du
på, hvordan vi bedst arbejder i og med naturen. Du beskæftiger dig
med landbrug, planter, fødevarer, miljø, økologi, biodiversitet og bæredygtighed. Samtidig lærer du, hvordan teori går hånd i hånd med
praksis, og du arbejder med at finde løsninger på konkrete problemer. Uddannelsen er naturvidenskabelig, men rummer samfundsvidenskabelige elementer.

UDDANNELSENS OPBYGNING
På første studieår bliver du gennem et grundforløb introduceret
til emner som jord, planter, naturforvaltning og biodiversitet. Efter
første studieår skal du vælge én af fire specialiseringer:
På plantevidenskab arbejder du med planteproduktion i land-, skovog havebrug. Du bliver ekspert i hvordan jord-, vand- og planteressourcer bruges bedst.
På miljøvidenskab ser du på naturen i stor og lille skala. Du lærer fx
at lave løsninger der sikrer bæredygtig produktion og rent grundvand.
På miljøøkonomi lærer du via økonomiske metoder at regne på
samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i fx miljølovgivning.
Du ser på, om det bedst kan betale sig at benytte et skovområde til
skovdrift eller gåture.
På naturforvaltning får du viden om de love og regler, der skal
beskytte naturen, og om menneskets brug af naturen. Du lærer fx at
se på, om vi skal have nationalparker eller landbrug.

JOB & KARRIERE
En bachelor i naturressourcer giver adgang til at læse videre på en
kandidatuddannelse i Environmental and Natural Resource Economics,
Environmental Science, Forest and Nature Management samt Agriculture. Med en kandidatgrad kan du fx arbejde med udvikling og forskning i landbrugssektoren, fødevareindustrien eller inden for forædling. Kandidatgraden giver også mulighed for at arbejde som rådgiver
inden for landbrug, miljøplanlægning eller planteavl, ligesom du kan
blive underviser på universiteter og erhvervsskoler. Andre kandidater
arbejder som konsulenter i regioner, ministerier og styrelser.

OPTAGELSE
Klik ind på www.studier.ku.dk for en mere detaljeret beskrivelse af
uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget mere.

Vil du være
agronom eller
landbrugskonsulent
- bliv bachelor i
naturressourcer!

På naturressourcer beskæftiger vi os med sammenspillet mellem naturen
og samfundet. Det, der er unikt ved uddannelsen, er, at man både arbejder
naturvidenskabeligt, hvor vi prøver at forstå forskellige kemiske og biologiske
processor, samtidig med at dette sættes i en samfundsmæssig kontekst. Jeg
håber i fremtiden at kunne være med til at løse nogle af de miljøproblemer,
vi står over for i dag.

Oskar Munk Kronik
læser på naturressourcer

Oplev naturressourcer
Bliv studerende for en dag, kom til åbent hus eller gå i studiepraktik på
naturressourcer. Se hvordan på

science.ku.dk/oplev-science

Se film om uddannelsen

studier.ku.dk/bachelor/
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