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NATURTURISM

VILL DU VETA MER?

BOKA IN BESÖK,
KOM PÅ PRAKTIK 
ELLER KIKA IN PÅ
VÅRA ÖPPNA HUS
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PRAKTISKT ARBETE I SKOG OCH MARK 
Det här är utbildningen där du får lära dig allt om jakt och viltvård, turism och företagande. 
Du provar många olika jaktmetoder, får utbildning i praktiskt skytte, styckning och utom-
husmatlagning. På schemat finns bland annat fyrhjulskörning i terräng, natur-
guidning och motor- och röjsåg. Det ingår också spännande utbildningsresor.

JAKT + SKOG = FRAMTID
I takt med jaktbranschens utveckling blir du efter dina tre år på skolan redo för en  
framtidsbransch. Under utbildningen jobbar du med bland annat jaktarrangemang,  
fågeluppfödning eller skogsbruksarbete. I det ordinarie programmet ingår också de
kurser du behöver för grundläggande behörighet till vidarestudier på högskola.

NÄRA SAMVERKAN MED JAKTBRANSCHEN 
Vår utbildning är från starten utformad i samråd med jaktbranschen. Efter 20 år har vi väl 
etablerade relationer med många av de ledande aktörerna. Detta ger oss ett stort och bra 
nätverk av praktikplatser samt en verklighetsnära utbildning. 
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LIVET PÅ VILTVÅRDSGYMNASIET

GÖR VERKLIGHET AV DRÖMMEN 
Drömmer du om jakten som yrke? Då är det här rätt 
skola och utbildning att starta med!  

- Vår målsättning är att du ska lyckas uppnå dina drömmar 
om att bli yrkesjägare, säger Gustav Carlander, program-
ansvarig på Viltvårdsprogrammet. 

- Allt vi gör under teori och praktik ska hänga 
ihop. Jakten och viltvården är vår röda tråd  
och branschen är med och tycker till om 
hur utbildningen ska se ut. Det gör att du 
får rätt redskap för att vara redo när du 
kommer ut i yrkeslivet.

                   Jägarexamen,   
    terrängförarbevis,  fångstkort  
  för bäverfälla,  fina jaktmarker,   
     skyttesimulator, guidningar,
vildmarksliv, älgjakt, fjällvandring, 
            fågeluppfödning m.m.

STOR VARIATION & FINA JAKTMARKER
Under dina tre år provar du jaktmetoder efter olika slags vilt: 
älg, rådjur, vildsvin, räv, hjort, hare, gås och mycket mer.
  

Du får också utbildning i praktiskt skytte, motor- och röjsåg, 
fyrhjulingskörning samt får kunskaper om styckning och 
matlagning i fält. 
 

Småviltsjakten och viltvårdsundervisningen sker på skolans 
hemmamarker som är varierade och viltrika, med allt från 
skogar och myrar till jordbrukslandskap. Här trivs såväl gäss 
som skogshare, tjäder och rådjur.

PÅ RIKTIGT MED FINA RESURSER
- Allt som kan praktiskt ska göras praktiskt. Vi gör det 

på riktigt! Jakt och viltvård lär man sig i  
skogen och på åkern och skytte med bössan i 
hand, säger läraren Andreas Eriksson.

Sedan hösten 2019 har eleverna möjlighet att  
ta del av ett förmånligt utrustningspaket som  
innehåller elektronisk hörselskydd med med-
hörning, en komradio samt en avståndsmätare. 

Skolan har även satsat på en toppmodern 
skyttesimulator för att eleverna ska få bra och kvali-

tativ mängdträning i sitt skytte. Inom kort står också 
vår helt nybyggda vilthanteringsanläggning färdig.

LÄR KÄNNA BRANSCHEN 

Även om det är mycket praktiskt arbete i skolan känns det 
kanske ännu mer utvecklande att komma ut på praktik (APL). 

Under 15 veckor har elever möjlighet att lära känna jakt-
branschen utanför skolan och många söker sig till spännande 
företag, platser och länder. Under de senaste åren har t.ex. 
flera elever åkt på praktikperioder till Sydafrika och Kanada, 
något som många jägare drömmer om.

SKOLINSPEKTIONENS SKOLENKÄT VÅREN 2022
ForshagaAkademins resultat ligger över, eller mycket över, riksgenomsnittet på  
samtliga frågeområden. Våra elever: 

...känner sig trygga på skolan och känner de har inflytande. 

...tycker att vi lyckas anpassa undervisningen efter deras behov.

...anser att vi har en tillit till elevernas förmågor och samtidigt ger dem goda utmaningar.

Detta är vi stolta och glada över! Enkätresultaten i sin helhet hittar du på vår hemsida.
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FRAMTID:  
FRÅN DRÖM TILL YRKE

JESPER (F.D. ELEV PÅ UTBILDNINGEN):  
FRÅN AKADEMIN TILL EGNA FÖRETAG! 

- Jag har sedan barnsben varit jakttokig och tillbringat den största 
delen av mitt liv i skogen. När jag skulle söka till gymnasiet så var 
det självklart för mig att välja jaktinriktning, säger Jesper Karlsson. 
- Gymnasietiden var fruktansvärt rolig. Vi hade riktigt bra gemenskap 
blandat med lärorika stunder i skolbänken. Efter studenten startade jag 
enskild firma och arbetade med jaktplanering på en gård, berättar Jesper. 

Därefter följde jobb på olika företag inom jakthandel och evenemang 
såsom skytteanläggning, konferens och jaktevent. Men längtan efter ett 
eget företag var stor. 
- Jag ville bygga något eget av all kunskap jag samlat på mig genom 
åren så jag startade JK Hunting som är en jaktbutik i Norrköping. Tre år 
har gått sedan dess och det är fortfarande lika kul att vara en del av 
branschen och att arbeta med det jag brinner för, avslutar Jesper. 

“Skulle jag inte gått på skolan så skulle jag aldrig  
stått där jag gör i dagsläget. Tack ForshagaAkademin!  

Du som är ny elev - njut av skoltiden!”

JOHANNA (F.D. ELEV PÅ UTBILDNINGEN):  
JOBBAR SOM JAKTELEV PÅ GODS
- Jag älskade att läsa på ForshagaAkademin! Det var kul med så  
mycket praktiskt men även det teoretiska var bra. Jag tycker skolan 
jobbar väldigt kreativt och gör så att det blir roligt att läsa, säger 
Johanna Forsby som tog studenten 2019. 
   

- Mina favoritkurser var Jakt & viltvård, Entreprenörskap och Marken & 
växternas biologi. Jakt & viltvård var den bredaste kursen och vi fick lära 
oss allt från styckning, passröjning och viltsjukdomar till att planera och 
genomföra jakter. I Entreprenörskapen fick vi lära oss hur man driver ett 
företag inom jakten. Alla dessa kurser har gett mig kunskap som gjort mitt 
jobb lättare att utföra, berättar Johanna. 

“I framtiden vill jag starta eget företag inom jakt 
med inriktning mot fåglar och klövvilt.” 

- Man fick en väldigt bra kontakt med både andra elever och lärare på 
skolan, samt mycket bra kontakter inom branschen! Jag har också fått  
en bra grund att stå på som jag har stor nytta av i mitt jobb som jag har 
idag, avslutar Johanna. 

I Sverige ingår jakt och viltvård som en integrerad och väsentlig del av  
naturvården. Jakten är och skall vara ett klokt och långsiktigt nyttjande av 
den förnyelsebara naturresursen vilt. Intresset för jakt är stort i Sverige,  
det finns nästan 300 000 jägare.  
 

Det finns ett bra underlag för jakturism i Sverige. Personer från södra  
Sverige eller Europa söker sig norrut för att få jaga ripa eller skogsfågel.  
Jägare från norr åker söderut på jakt efter exempelvis dov- och kronhjort 
eller vildsvin. Källa: jagareforbundet.se

Direkt efter gymnasiet kan du jobba som t.ex: jaktelev, butiksförsäljare  
av vapen- och jaktartiklar, egenföretagare och med skogsröjning.  
 
Exempel på andra branschjobb är jaktguide, eftersöksjägare och skytteinstruktör.

Universitetsstudier: Om du läser komplett program och ev. studiespår får 
du behöriget att söka till t.ex. skogligt basår, naturvetenskapligt basår, polis-
högskolan, olika beteendevetenskapliga samt pedagogiska utbildningar.  
Efter utbildning som jaktelev kan man också söka vidare till viltmästare.  



DINA ÅR PÅ VILTVÅRDSGYMNASIET

RIKSINTAG
Som friskola har vi riksintag och på skolan finns elever  
från  hela Sverige och övriga Norden. På skolan finns även  
en  Yrkeshögskoleutbildning för fiske- och jaktguider.

BOENDE
Skolan hjälper nya elever att ordna boende vid skolstart.   
Elever kan söka inackorderingstillägg från CSN eller erhålla   
ett boendestipendium. Stipendiet garanteras alla som inte  har  
rätt till inackorderingstillägg från CSN.

BRA ATT KÄNNA TILL:

VILTVÅRDSGYMNASIET I SAMARBETE MED:

ÅRSKURS 1 
Under ditt första år på utbildningen ligger fokus  på 
kunskap om djur, natur och viltvård. Du tar också jägar-
examen. Vi jobbar i fält med viltvård, inventeringar och 
fällfångst och vi åker på flera spännande utbildningsresor 
som t.ex. fjällhajk under vårvintern. Skolans skyttesimulator 
ger också bra möjligheter till mängdträning i skytte. 

ÅRSKURS 2 
Nu börjar vi äntligen jaga på skoltid. Under hösten jagas rådjur, 
duvor, gäss, älg, räv m.m. Den praktiska undervisningen 
fokuserar på jaktmetodik och tillvaratagande av vilt. 
Givetvis jobbar vi vidare med viltvård såsom predatorjakt, 
viltåkrar och viltvårdsplaner. Under våren planerar och 
genomför vi vårt mässdeltagande på Elmia Game Fair 
alternativt Swedish Game Fair. 

ÅRSKURS 3
Nu ligger tyngdpunkten på de färdigheter som krävs  för jakten 
som yrke. Du planerar och genomför jaktarrangemang för
externa gäster.  Givetvis jagar vi också, då med fokus på 
hjort, vildsvin och älg. Inom individuella valet fortsätter du 
att fördjupa dig i ”Inriktningsspåret” med fokus på jakt och 
t.ex styckning. Under ditt tredje år driver du även eget
företag inom ramen för Ung Företagsamhet. 

PRAKTIK /APL OCH CERTIFIERINGAR
Under dina tre år på utbildningen ingår 15 veckors APL  (arbetsplatsförlagt 
lärande). I åk 1 gör du praktik på företag inom skogsbruket med fokus på  
plantering och röjning av skog. Din praktik i åk 2 är inriktad mot jaktförberedelser 
och fågeljakter. Elever i åk 3 har en praktikperiod under sommaren med fokus 
fågeluppfödning, butik och forskning samt en period under hösten med inriktning 
mot klövviltsjakt och slakteri. I din APL ingår också planering och arbete vid 
stora branschmässor.

Certifikat och intyg som ingår i utbildningen: Möjlighet till följande kurser/cert: 
l   A- och B-kort för motor- och röjmotorsåg l   Skytteinstruktör 
l   ATV-kort     l   Fångstkort Conibear 
l   Jägarexamen     l   Viltundersökare
l   Jaktledarutbildning

HÄLSA, ELEVVÅRD OCH STUDIESTÖD
På skolan finns kurator, skolläkare, psykolog och skolsköterska. 
Här finns även vår stödverksamhet Portalen med specialpedagog 
och resurslärare som erbjuder elever  stöd kring studierna. Utöver 
enskilt studiestöd tillämpar skolan tvålärarstöd i flera ämnen.

PLUGGA VIDARE EFTER GYMNASIET
På samtliga utbildningar på ForshagaAkademin ingår de kurser 
som krävs för att uppnå grundläggande behörighet til högskole- 
utbildning. Elever har rätt att välja bort dessa (* i kursplanen).

KURSPLAN          2800 p
Gymnasiegemensamma kurser   900 p
Engelska 5      100
Engelska 6*   100
Historia 1a1        50
Idrott & Hälsa 1      100
Matematik 1a       100
Religionskunskap 1    50
Samhällskunskap 1a1    50
Svenska 1   100
Svenska 2*   100
Svenska 3*   100
Naturkunskap 1a1    50

Programgemensamma kurser     400 p
Biologi 1    100
Entreprenörskap   100
Naturbruk    200

Inriktningskurser            600 p
Marken och växternas biologi  100
Motor- och röjmotorsåg  100
Naturturism 1   100
Naturturism 2   100 
Mångbruk av skog  100
Terrängtransporter  100

Programfördjupning            600 p  
Jakt och viltvård 1  100
Jakt och viltvård 2  200
Jakt och viltvård specialisering 100
Naturturism 3   100
Entreprenörskap och företagande 100               

Gymnasiearbete           100 p

Individuellt val                      200 p

   Alternativ 1) Inriktningsspåret          200 p  
        Biologi naturbruk specialisering 100
        Jakt och viltvård specialisering 2 100

   Alternativ 2) Studiespåret                 200 p
        Matematik 2a                                 100
        Samhällskunskap 1a2    50
        Historia 1a2     50

*Möjlighet finns att välja bort denna kurs 
som krävs för grundläggande behörighet.


