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Ljus framtid för årets skogsstudenter
”Arbetsgivare ringer oss och jagar folk”

Vårterminen närmar sig sitt slut
och gymnasieelever som studerat naturbruksprogrammet med
skogsinriktning väntar på att ta
steget ut i arbetslivet. Och
framtiden ser ljus ut.

Ulrik Svensson, verksamhetschef för
Stora Segerstad naturbrukscentrum,
ser en positiv trend.
– Det finns efterfrågan på de kompetenser vi utbildar för. Arbetsgivare
ringer oss och jagar folk.
Han får medhåll av Andreas Gradén,
lärare på naturbruksprogrammet

med inriktning skog i Svenljunga.
– De flesta som vill jobba i skogen får
chans att prova på branschen. Vi har
absolut en positiv bild av arbetsmarknaden för våra elever, säger han.
Många av de nyutexaminerade eleverna arbetar som maskinförare eller
med olika slags röjning.
– Det är inte alltid de arbetar inom
skogsnäringen, våra elever är attraktiva för att de kan hantera tunga maskiner och de kan också få jobb med att
köra grävmaskin, säger Andreas
Gradén.
I år är det 20 elever som går ut na-

turbruksprogrammet med inriktning
skog i Svenljunga, två av dem är tjejer.
Av eleverna i årskurs två är tre tjejer, i
ettan är de fem.
Allt fler tjejer
– Den är inte stark, men vi ser en positiv utveckling med fler tjejer som söker
vår utbildning med inriktning skog,
säger Andreas Gradén.
Svenljunga har 35–40 elever i årskurs ett och två på naturbruksprogrammet med inriktning skog, också

det en ökning jämfört med de 20 elever
som går i årskurs tre.
– Utbildningen med storskaliga maskiner ligger på samma nivå som tidigare. Det som har ökat är elevantalet
på maskinservice och jakt. På vår
jaktutbildning läser eleverna mycket
skog, det ger dem större möjlighet att
söka jobb inom både jakt- och skogs
sektorn, säger Andreas Gradén.

Har lyckats bra
På Vretagymnasiet har man 25 elever, varav en tjej, i avgångsklassen på
naturbruksprogrammet med inriktning skog.
– Trenden har varit att de som vill
ha skogsjobb har lyckats bra. De får

ofta jobba med att
köra skogsmaskiner,
röja eller göra andra
så kallade motor
manuella arbeten, säger Anders Larsson,
enhetschef för skog på
Vretagymnasiet.
Anders

Larsson

”De vi har får jobb”
Om andra skolor har en ökning av antalet skogselever så har Vreta haft ett
minskat elevintag de senaste åren. På
Vreta har man 18 elever i årskurs två
och 15 i årskurs ett.
Tre av dem är tjejer, två går i tvåan
och en i ettan.
– Det är svårt att säga vad det beror

på men vi har ingen ökning av antalet elever. Men de vi har får jobb. De
flesta väljer att börja arbeta direkt efter utbildningen, men ett par elever
per årskurs läser vidare, säger Anders
Larsson.
På Kalix naturbruksgymnasium har
man också goda erfarenheter av att
skogseleverna får jobb.

Andra maskinjobb
– Vi har statistik på att över 90 procent av eleverna i årskurs tre får arbete
efter utbildningen. Men det är inte
alltid de kör skogsmaskin, de kan lika gärna få arbete som maskinförare i
tunga maskiner, säger rektor Anders
Resin.

Praktiktiden under utbildningen är
viktig för att hitta jobb.
– Det är då de knyter kontakter.
Våra elever har bra kompetens. Det är
få elever som startar eget efter utbildningen, det är ett stort steg med stora
investeringar. Det vanligaste är att de
får anställning hos någon entreprenör,
säger Anders Resin.
Ungdomar som studerat i Kalix får
ofta jobb som skogsmaskinförare, men
även trä- och sågindustrin i Luleå, Piteå och Kalix fångar upp eleverna. De
behöver sällan flytta långt för att hitta
jobb utan blir kvar i hemkommunen
eller i Norrbottens län.
Johanna Mörtberg
red@landlantbruk.se

n Har du fått jobb nu efter utbildningen?
Linnea Wester
berg, 19, skogs
maskinförare,
Vretagymna
siet:
– Nej, jag
har inget
klart än
men
jag har sökt jobb. Jag
vill helst arbeta med
röjning och jag tror
att det finns bra
chanser till det.

Johan Fredriksson, 19, skogsmaskinförare, Stora Segerstad naturbrukscentrum:
– Ja, jag har troligtvis jobb på en maskinstation där jag gjorde min praktik. Det här är en
bred praktisk utbildning så man måste inte arbeta i skogsbranschen, det finns många
andra möjligheter.

Martin Petterson
Helbro, 18, skogsmaskinförare,
Vretagymnasiet.
– Ja, jag har fått
heltidsjobb. Jag ska
köra skogsmaskin
och fälla träd. Det
ska bli riktigt kul, jag
ser fram emot att börja jobba. Kombinationen med att köra maskin och använda
motorsåg känns extra rolig.

Philip Lord, 19, skogsmaskinförare, Stora Segerstad naturbrukscentrum.
– Ja, jag har fått ett fast heltidsjobb. Jag ska arbeta med röjning och motorsågsarbete.
Det känns helt fantastiskt att ha det löst redan innan jag slutar skolan. Det ska bli roligt
att komma ut i arbetslivet och tjäna pengar men jag kommer att sakna skolan och
gemenskapen.

Martin Rihkrand, 19, skogsmaskinförare, Svenljunga naturbruksskola:
– Ja, jag har fått jobb hos en entreprenör
där jag ska köra skotare. Jag har redan
arbetat lite under loven. Det ska bli roligt
att börja jobba på riktigt.

Sanna Drugge, 19, skogsmaskinförare,
Kalix naturbruksgymnasium:
– Ja, jag har fått sommarjobb som
maskinförare på SSAB i Luleå. Det finns
också möjlighet till förlängning.

Rikard Nordmark, 19, skogsmaskin
förare, Kalix naturbruksgymnasium:
– Ja, jag kommer att arbeta med röjningsarbete och planering.

Tobias Gustafsson, 19, skogsmaskinförare, Svenljunga naturbruksskola:
– Jag har sökt jobb som maskinförare och virkesmätare. Arbetsgivarna ska höra av sig
när det finns plats, men jag har inte fått något besked än. Får jag inte jobb får jag väl
starta eget så länge.

Okända
insekter
i brandens
Västmanland
Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 ödelade 13 800
hektar skog. Men livet går
vidare.
Nu dyker det upp insekter,
både sådana som förväntas
dyka upp efter branden som
sotsvart praktbagge och mer
sällsynta som smal skuggbagge.
– Skogsbranden var en tragedi för
många men från biologisk synpunkt är det fantastiskt spännande
och det är en ynnest att få vara med
om detta, säger Ylva Norén, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i
Västmanland.
Det pågår flera olika forskningsprojekt inom brandområdet som
fokuserar på just insekter efter branden.
Inventeringar pågår och vad
man hittills sett är bland annat den
sotsvarta praktbaggen.
Den skalbaggen har infraröds
känsliga receptorer som gör att den
kan upptäcka en skogsbrand på fem
mils avstånd.
I det området får den sedan lugn
och ro, alla fiender är borta, att lägga
ägg och föröka sig. En mer okänd
art som upptäckts är smal skuggbagge.
– Det är det första fyndet på över
50 år på fastlandet och det var väldigt roligt. Den är mycket ovanlig,
säger Ylva Norén.
”Jättehäftigt att se”
Den större märgborren finns i stor
mängd i området och det har fått till
direkt följd att fåglar som spillkråkor, tretåig hackspett, mindre hackspett med flera har ökat markant.
– Det är jättehäftigt att se spåren efter hackspettarna, säger Ylva
Norén.
När livet börjar återvända på allvar till skogen, säg om fem år, så är
den inte intressant längre som livsmiljö för flera av de här arterna och
då riskerar de att försvinna igen.
Men Länsstyrelsen i Västmanland
har en plan för hur man ska kunna
behålla de brandgynnade arterna i
området.
– Vi är med i EU-projektet Taiga
och kommer att genomföra flera naturvårdsbränder på cirka 20 hektar
vardera i redan skyddade områden.
Förhoppningen är att de här arterna ska flytta dit. Anledningen till att
arterna är så sällsynta är ju att det
brinner extremt lite i våra svenska
skogar, säger Ylva Norén.
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