Yrkeshögskolan:

Fiske- och Jaktguide
Yrkeshögskoleutbildningen för jakt- och sportfiskenäringen är en utbildning
för dig som vill arbeta med turism och företagande med inriktning
mot antingen jakt eller sportfiske.
Utbildningen är en del av ForshagaAkademin där SportfiskeAkademin
och Viltvårdsgymnasiet ingår. Utbildningens innehåll har utformats i
samarbete med skolans yrkesråd och baseras på de kunskapskrav som
respektive bransch ställer på sina kommande medarbetare.
Aktiv fritid och upplevelseturism växer stadigt både i Sverige och övriga
världen. Vår utbildning täcker ett dokumenterat behov i branschen av
framförallt professionellt utbildade guider samt fiske- och jaktarrangörer
med kunskaper i företagsekonomi, paketering av arrangemang m.m.

ForshagaAkademins yrkeshögskoleutbildning är en del av den nationella yrkeshögskolan.
Utbildningen står under kontroll och granskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Utbildningen är den enda i sitt slag i såväl Sverige som Europa. På skolan finns studenter
från Sverige, Norden och övriga Europa.
Utbildningen är avgiftsfri.
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Yh Fiske- & Jaktguide
Fiske- och Jaktguide är utbildningen för dig som vill förverkliga drömmen om att jobba
inom den naturbaserade upplevelsenäringen.
Behovet av kvalificerad, utbildad arbetskraft anses stort och ökande. Skolan har ett nära
samarbete med många företag och organisationer inom sportfiske- och jaktområdet. Detta säkerställer
att studenterna får en utbildning med bra branschförankring och god möjlighet till nätverksbyggande.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Guidekunskap - god kunskap om
förekommande arbete på en camp;
guidning, försäljning, matlagning etc.
Entreprenörskap - kunna identifiera
och tillvarata näringens möjligheter.
Företagsekonomiskt kunnande att ha insikt i vad som krävs för att
skapa ett lönsamt företag.

UTBILDNINGSINFO

EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen är tvåårig och omfattar
400 yrkeshögskolepoäng.
I utbildningen ingår LIA (Lärande i
arbete) på totalt 23 veckor. LIA görs
på t.ex. fiske- eller jaktcamper och i
redskapsbutiker.

Du kan jobba som fiskeguide eller jaktguide, beroende på vald yrkesutgång.
Du kan också jobba inom redskapshandeln samt med eget företagande.
Sportfiske- och jaktturismen ökar, både
i Sverige och utomlands, så det finns
goda möjligheter att starta eget företag.

OBS! Alla läser en gemensam kursplan med inslag av både fiske och jakt.
Utöver den gemensamma kursplanen
väljer studenten sedan en fördjupning
som riktar sig mot en yrkesutgång:
fiske eller jakt.

Turismkunskap - ha kunskap om
faktorer som styr turismströmningar
och paketeringar av arrangemang.
Fiske- och jaktkunnande - få bred
kunskap inom området. 
Fisk- och viltbiologi - ha en god 
vetenskaplig kunskapsbas för ett 
yrkesmässigt nyttjande av naturen.

FINANSIERING

BEHÖRIGHET

Finansiering sker genom ansökan
om studiemedel hos CSN.

Information om behörighetskrav finns
på hemsidan.

ANSÖKAN & KURSSTART
Aktuella datum för ansökningsperiod
och kursstart finns på:
forshagaakademin.se

EXAMEN

Säkerhet och ansvar - kunskap om
arrangörens ansvar/omhändertagande.

Det finns också arbetstillfällen inom
fiske- och vattenvård samt viltvård och
viltförvaltning.

Efter godkänd utbildning erhålles
Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

På utbildningen finns 25 platser.

FISKE- & JAKTGUIDE: KURSPLAN 400 Yh-POÄNG
GEMENSAMMA KURSER
w

Engelska			

w

Professionell jakt- och fiskeguide 45 p

w

Säkerhet inom guideyrket

5p

w

Jakt- och sportfisketurism

25 p

w

Maskiner och redskap		

10 p

w

Företagande inom
naturbaserad turism		

40 p

w

Personal branding		

5p

w

Grundläggande jakt- och
sportfiskemetoder		

w

Säljteknik och produktkunskap

w

Utelivsteknik inom
naturbaserad turism		

10 p

w

Examensarbete			

25 p

w

w

20 p

YRKESUTGÅNG: FISKE

YRKESUTGÅNG: JAKT		

w

Sportfiskemetoder - påbyggnad

15 p

w

Jaktmetoder - påbyggnad

15 p

10 p

w

Fiskbiologi och fiskevård		

30 p

w

Vapenteknik			

15 p

15 p

w

Underhåll och

w

Skytte				

5p

5p

w

Viltbiologi			

30 p

Fartygsbefäl VIII		

25 p

w

Kötthantering			

10 p

LIA				

115 p

w

LIA				

115 p

handhavande av båt

Läs gärna mer på forshagaakademin.se
Eller kontakta oss på 010-15 16 200 och info@forshagaakademin.se

