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Vil du gerne have berøring med alle aspekter af skov-
bruget, og opleve skovdrift under alle typer af dyrk-
ningsforhold, så er en praktikplads hos Skovdyrkerne 
Midt netop det du søger. 
 
Gennem mange år har vi haft fornøjelsen af at være prak-
tikvært for 3. dels studerende. Dette har været til stor gen-
sidig glæde, og vi vil derfor også gerne tilbyde en praktik-
plads til hold 21. 
 
Som elev vil du blive inddraget i den dagligdag, der er i 
foreningen og på skovparten. Vi lægger vægt på, at du får 
en bred skovbrugsfaglig erfaring under dit ophold og at du 
får indblik i skovdyrkerforeningens opbygning og virkemåde 
på alle niveauer. Flere tidligere elever er nu ansat hos 
Skovdyrkerne.  
 
 
I dit daglige virke vil du bl.a. komme til at arbejde med: 

• Rådgivning af foreningens medlemmer, om emner 
som skovdyrkning, jagt, juletræer og klippegrønt  
og pleje af ejendomsværdi m.m. 

• Planlægning, igangsætning og opfølgning på 
skovningsentrepriser 

• Planlægge og udføre plantningsprojekter 
• Handel og afsætning af råtræ, flis og andre af sko-

vens produkter 
• Planlægning og afvikling af juletræs- og pynte-

grøntsæsonen 
• … og meget mere. 

 
Vi kan tilbyde: 

• En attraktiv elevplads hvor du indgår i et tæt sam-
arbejde med de ansatte, som alle rådgiver et antal 
medlemmer, men også har et fagspeciale. Du vil 

således få mulighed for fagligt at blive klædt rigtigt 
godt på 

• Muligheden for at se mange forskellige ejendom-
me med stort set ligeså mange forskellige drifts-
formål 

• En høj grad af frihed til selv at præge arbejdsom-
råder i forhold til interesse.  

• En hverdag med frisk luft og forskeligartede opga-
ver.  

 
Vi forventer: 

• At du er engageret 
• At du falder ind i og tager del i den arbejdsrytme, 

der er i virksomheden 
• At du er ligefrem, ærlig og loyal 
• At du kan bo hensigtsmæssigt i forhold til forenin-

gens geografiske område 
 
Øvrige oplysninger: 
KM-penge efter gældende satser og andre vilkår efter afta-
le. Det er nødvendigt, at du råder over en bil. Der stilles ikke 
bolig til rådighed, men foreningen kan være behjælpelig 
med boligsøgning. 
 
Du vil under opholdet være tilknyttet praktikvært skovfoged 
Simon Kortnum Fabricius, hvor der også er skovpartskon-
tor. 
Yderligere spørgsmål kan rettes til Simon på e-mail: 
skf@skovdyrkerne.dk eller tlf 31153305. 
 
Ref. tidligere elever: 
Hold 20: Maja Thuren Jørgensen tlf. 26 19 36 94 
Hold 19: Søren Børsting tlf. 28 79 15 87 
Hold 18: Maria Michelsen tlf. 25 38 20 22 
Hold 17: Tanja Sparrewath tlf: 61 20 66 20 

 

 

S t i l l i n g s o p s l a g  -  P r a k t i k p l a d s  

Skovdyrkerne Midt  

Praktikplads hos Skovdyrkerne Midt 
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SLING-elev til 

Skovdyrkerforeningen 

Nord-Østjylland 

 
Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland betjener medlemmer og eksterne kunder 

fra Skagen til Aarhus, og fra Grenå til Hanstholm. 

 

Skovdyrkernes vigtigste ydelse er rådgivning til foreningens medlemmer. En 

forudsætning for dette er høj faglig kompetence – fagligheden er derfor i højsædet 

hos os. 

 

Er du interesseret i praktisk skovdrift og har du lyst til at være elev i Danmarks 

største medlemsejede skovbrugsvirksomhed, er her en enestående mulighed. Vi 

søger en elev fra hold 2021, der skal indgå i vores team af skovfogeder i driftsåret 

2019-20. 

 

Som elev vil dine opgaver være mange og varierede: 

- Rådgivning om drift af skov- og naturområder 

- Arbejdsledelse af underentreprenører 

- Salg af produkter fra skoven (nåletræ, løvtræ, flis, juletræer, klippegrønt mm.) 

- Planlægning og korttegning 

 

Vi sammensætter er individuelt forløb sammen med den nye elev. Dette sikrer at du 

kommer rundt i hele foreningens geografi og alle driftsområder. 

 

Vi forventer at du: 

- Arbejder systematisk og med stort overblik 

- Er interesseret i praktisk skovbrug og har en god grundviden 

- Har egen bil til rådighed i hele perioden 

 

Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side! 

 

Du kan læse mere om Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland og Skovdyrkerne 

på www.skovdyrkerne.dk. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland har kontor i 

Randers. 

 

Send en ansøgning til os senest den 1. marts 2019. Ansøgningerne behandles 

løbende – tør du vente? 

 

Har du spørgsmål eller har du lyst til at komme på besøg, så kontakt  

Skovrider Jakob McCarthy Tune (40 86 73 17, jst@skovdyrkerne.dk) eller 

Skovfoged Michael Rasmussen (40 11 73 17, mir@skovdyrkerne.dk)  

 
 
 
 

Skovdyrkerforeningen Nord-Øst  
Marsvej 3, Paderup  
8960 Randers SØ  
Tlf: +45 8644 7317 

 
Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland har næsten 700 medlemmer med over 13.000 hektar skov-, juletræs- og naturarealer. 

Foreningen har kontor i Randers, p.t.10 ansatte og en omsætning på 55-60 mio. kr. Foreningen er en del af Skovdyrkerne, som 

er Danmarks største medlemsejede skovbrugsvirksomhed med ca. 5.000 skovejere. Samlet omsætter Skovdyrkerne for over 

500 mio. kr. Skovdyrkernes strategi tager afsæt i medlemmernes behov og et stærkt samarbejde mellem foreningerne. 

http://www.skovdyrkerne.dk/
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Virksomhedspraktik i Skovdyrkerforeningen Øerne 

Skovdyrkerforeningen Øerne søger to Skov- og landskabsingeniør studerende til 

virksomhedspraktik på Fyn og Sjælland. 

Vi tilbyder dig: 

Et godt uddannelsessted i en moderne skovadministration med fingeren på pulsen inden for alle 

felter med tilknytning til skovbrug og ejendomsværdipleje. 

Under praktikken kommer du til at samarbejde med en række dygtige skovfogeder med 

forskellige faglige specialer. Afdelingen på Fyn har kontor i Centrovice ved Vissenbjerg, og på 

Sjælland har vi kontor i Gefion ved Sorø. 

Vi sammensætter et specifikt forløb: 

Skovdyrkerforeningen Øerne har en meget bred portefølje, og vi sammensætter et forløb som 

matcher dine interesser indenfor: 

• Rådgivning og træproduktion. 

• Produktion af pyntegrønt og juletræer. 

• Rådgivning om skovrejsning, biotopplaner, jagt, læhegn, grønne driftsplaner, offentlige skove 

m.v. 

• Afholdelse af kurser og temadage i tilknytning til ovenstående. 

• Handel med råtræ, flis, juletræer og pyntegrønt, herunder betydelig eksport af pyntegrønt og 

juletræer. 

• Handel med planter, hegn, net og andre skovbrugsrelaterede materialer. 

• Styring af entreprenøropgaver. 

• Natur-og landskabspleje 

Alt sammen med fokus og hovedvægt på høj kvalitet og effektiv eksekvering. 

Forventninger til dig: 

Vi forventer, at du er energisk og har et åbent sind samt en god portion nysgerrighed. Du er 

ambitiøs og vægter faglig stolthed højt. Dertil forventes det, at du stiller egen bil til rådighed. 

I øvrigt foretrækker vi at: 

• Du arbejder systematisk og med blik for uddelegering. 

• Du er nem at omgås samtidig med, at du har dine meningers mod. 

• Du er rettidig, omhyggelig og har overblik, hvilket vil blive udviklet under praktikforløbet. 

• Du har humor, er robust og kan fungere i perioder med højt tempo. 

• Du kan samarbejde med medlemmer, kunder og kollegaer. 

• Du kan løse selvstændige opgaver efter temperament og eget initiativ. 

• Du har gode referencer fra tidligere praktik og Skovskolen. 

Interesseret? 

Så send et par ord om dig selv til 

faglig leder Rasmus Larsen 

rla@skovdyrkerne.dk eller ring med 

spørgsmål på 22 32 95 30. 

Skovdyrkerforeningen Øerne er en rådgivnings- og handelsvirksomhed med fokus på forvaltning af skoven og det åbne land. Vores 

udgangspunkt er et konstruktivt og langvarigt samarbejde med vore medlemmer. Vi har ca. 1.200 medlemmer, og vi lægger stor 

vægt på individuelle løsninger til fordel for det enkelte medlem. I Øerne er vi 4 administrative medarbejdere og 17 forstlige 

medarbejdere. Skovdyrkerforeningen Øerne er en del af De Danske Skovdyrkerforeninger som isamarbejde med mere end 5.000 

skovejere passer 1/3 af det private skovareal i Danmark. Se meget mere på www.skovdyrkerne.dk.  



 
 

 

 

Skovdyrkerne Syd søger skovbrugsinteresseret SLING-

praktikant 

Skovdyrkerene Syd ønsker at bidrage til, at der også i fremtiden uddannes forstfolk med forstand på skovdyrkning og 

udførelse af opgaveløsning i praksis. Kunne du tænke dig at komme i praktik, i en organisation med landets dygtigste 

skovfogeder og lærer om moderne skovdrift, økonomi og ledelse - så er muligheden her. 

Vi forventer at du: 

- har stor interesse i praktisk skovbrug, vildt- og naturforvaltning 

- vil videreudvikle dig og lære mere indenfor praktisk skovbrug og landskabsforvaltning 

- syntes godt om at være i kontakt med mange og forskellige typer af mennesker i løbet af en arbejdsdag 

- kan arbejde selvstændigt med opbakning fra praktikværten 

- syntes det er en udfordring at have mange bolde i luften og lande dem struktureret 

- tænker logisk og har flair for at samarbejde med kollegaer, entreprenører og skovejere 

 

I Syd arbejder en skovfoged med nedenstående emner, som du også vil få stor mulighed for at prøve kræfter med: 

- individuel rådgivning af medlemmerne med fokus på skovdrift og forvaltning af det åbne land 

- mennesker der har en forskellig baggrund med et differentieret mål 

- høst og salg af råtræ, produktion af flis, kulturetablering mv. 

- planlægning, styring og forhandling med entreprenører 

- udarbejdelse af faktura- og afregningsgrundlag 

- markedsføring og opsøgende arbejde 

- at inspirere til og udvikle foreningens medlemsydelser 

- sig selv og sine kollegaer for at styrke vores virksomhed 

 

Det forventes, at du har egen bil og bosætter dig i tilknytning til den skovpart, hvortil du vil blive tilknyttet. 

Skovdyrkerne kan evt. være behjælpelige med at finde bolig på en medlemsejendom. 

Tiltrædelse august 2019 eller efter aftale. Du kan få mere information om stillingen ved at kontakte skovfoged Jens 

Venø Kjellerup på 2422 9544 / jvk@skovdyrkerne.dk Du er også velkommen til at kontakte vores tidligere praktikanter 

Christopher Staghøj Larsen  på 2026 6213 eller Sigurd Ørting Jørgensen  2467 0186. 

Din ansøgning sendes til jvk@skovdyrkerne.dk Ansøgningerne behandles løbende. 

Skovdyrkerforeningen er en medlemsejet organisation, der på landsplan har ca. 5.000 medlemmer, der repræsenterer ca 1/3 af 

det danske skovareal. Skovdyrkerne SYD udgør ca. 1.500 skovejere (medlemmer) der i alt ejer 17.500 hektar skov. 

I SYD er vi 11 forstfaglige og 3 administrative medarbejdere. Foreningen har en årlig omsætning på 90 mio. kr. 

Se mere på www.skovdyrkerne.dk 
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SLING-elev til 
Skovdyrkerforeningen 
Vestjylland

Skovdyrkerne Vestjylland er en rådgivnings- og handelsvirksomhed med fokus på skovbrug og plantning i det åbne land. 
Vi er ejet af 564 lokale skovejere med til sammen mere end 20.000 ha skov. Vi er 12 skovbrugsfaglige og 3 administrative 
medarbejdere. Skovdyrkerne Vestjylland er en selvstændig del af Skovdyrkerne - landets største medlemsejede skovbrugs-
virksomhed. Se meget mere på www.skovdyrkerne.dk/vest..

I Skovdyrkerforeningen Vestjylland arbejder vi både med natur og 
mennesker. For at få arbejdet til at lykkes og få ting til at gro og trives 
på skarp jord, er det vigtigt at besidde en høj grad af faglighed, initiativ 
og opfindsomhed, samt være præcis i kommunikation og forventnings-
afstemning. 

Vi søger derfor en engageret elev på SLING Hold 2021, der kan arbejde 
systematisk og resultatorienteret med både det daglige arbejde og med 
studieaktiviteterne. 

Som elev kommer du til at: 
• Rådgive medlemmer om skovdyrkning m.m. 
• Tegne skovkort og hjælpe med at lave driftsplaner 
• Planlægge og udføre bl.a. plantnings- og skovningsprojekter 
• Få indsigt i hvordan flis håndteres i hele værdikæden 
• Afstemt efter dine kompetencer og interesser får du også mulighed 

for at arbejde med andre arbejdsområder. Vores fornemste opgave er 
at sikre dig en bred, skovbrugsfaglig udvikling. 

Vi tilbyder således en stilling, hvor du for alvor får indsigt i en
skovbrugsvirksomhed, hvor værdigrundlaget har medlemmerne i 
fokus og medarbejderne i centrum. 

Send os en motiveret ansøgning inden den 1. marts 2019. 

Du kan få mere at vide eller aftale et besøg hos os, ved at ringe eller 
skrive til:  

Skovrider Michael Gehlert 20 48 53 33 (mgh@skovdyrkerne.dk) eller 

TeamChef Anders Elmholdt på 51 55 72 11 (ake@skovdyrkerne.dk). 

Skovdyrkerforeningen Vestjylland
Nupark 49
7500 Holstebro
Tlf.: 96 10 10 96
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