
Trives du med 
sand under sålerne 
og granduft i lungerne?

Skovdyrkerne Vestjylland



Vestjylland er store plantager, udfor-
drende vækstvilkår og højt til himlen.
Det er afsættet for vores godt 600  
skovejende medlemmer. Hver især 
ejer de skov, med afsæt i individuelle 
motiver og interesser. 
Som Danmarks største medlems-
ejede skovbrugsvirksomhed, er det  
vores fornemste opgave at rådgive 
medlemmerne i forhold til deres for-
mål med driften - uanset om det er et 
spørgsmål om at optimere kronvildt, 
kubikmetre eller bundlinie.

Skovdyrkerne i Vestjylland
... Skovbrug med sand under sålerne!

• Skovdyrkerne er en landsdæk-
kende organisation med mere 
end 70 faglige medarbejdere. 
Tilsammen har vi en omfattende 
viden og erfaring inden for ker-
neområderne; skovdyrkning, 
vildt- og naturforvaltning samt 
produktion af juletræer og pyn-
tegrønt.

• Som elev får du rig mulighed for 
faglig og personlig udvikling – og 
din første stilling hos Skovdyr-
kerne behøver ikke at blive den 
sidste!

Du kan her se hvad vi kan tilbyde 
dig som elev ved Skovdyrkerne 
Vestjylland... og hvad vi forventer 
af dig. 



I Skovdyrkerforeningen Vestjylland arbejder vi både med natur og menne-
sker. For at få arbejdet til at lykkedes og få tingene til at gro og trives på skarp 
jord, er det vigtigt at besidde en høj grad af faglighed, initiativ og opfindsom-
hed, samt være præcis i kommunikation og forventningsafstemning.

Vi søger derfor en engageret og velfunderet elev på SLing Hold 2020, der kan 
arbejde systematisk og resultatorienteret i forbindelse med både det daglige 
arbejde og med studieaktiviteterne.

Som elev vil du komme til at:

• Rådgive medlemmer om skovdyrkning m.m.

• Indgå i en pyntegrøntssæson med tryk på

• Tegne skovkort og hjælpe med at lave grønne driftsplaner

• Planlægge og udføre b.la. 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 skovbrugsvirk-
somhed, hvor værdigrundlaget har medlemmerne i fokus og medarbejderne 
i centrum.

Send os en motiveret ansøgning inden den 1. marts 2018.

- Så er du måske vores næste skovbrugselev

Vil du være Skovdyrker i Vestjylland?

Hvis du vil vide mere ...
Du kan få mere at vide om elevstillingen eller aftale et besøg ved os, ved at ringe 
eller skrive til:
Skovrider Michael Gehlert 20 48 53 33 (mgh@skovdyrkerne.dk)  
eller skovfoged Anders Elmholdt på 51 55 72 11 (ake@skovdyrkerne.dk). 



Skovdyrkerne Vestjylland
Nupark 49 , 7500 Holstebro
Tlf.: 96 10 10 96 
skovdyrkerne.dk/vest 
vest@skovdyrkerne.dk

”At være elev hos Skovdyrkerne i Vestjylland er 
spændende. Geografien er stor og varieret så jeg får 

mulighed for at prøve kræfter med alt fra næringsfattig 
sandbund på hedesletten til tung lerjord ved Limfjorden.   
Min arbejdsdag er meget varieret  og jeg indgår som en 

ligeværdig del af teamet”

Emil Marcus Pedersen, Sling hold ‘16,        
Tidligere elev ved Skovdyrkerne Vestjylland   

 “Som praktikvært, er min rolle at give vores elev et godt 
billede af livet som skovfoged i det private skovbrug. 

Ved at give eleven en høj grad af ansvar er jeg med til at 
styrke hans/hendes faglighed.”

Anders Elmholdt, Skovfoged og praktikvært

”Min praktik ved Skovdyrkerne er uvurderlig for mit 
videre uddannelsesforløb. Jeg har fået en god forståelse 
for og indsigt i de praktiske overvejelser, der ligger forud 

for entrepriser såsom skovning og plantning.  
... og ikke mindst har jeg lært at god rådgivning tager 

afsæt i skovejerens ønsker og skovens muligheder”

Jakob Møller Nielsen, Sling hold ‘17,        
Tidligere elev ved Skovdyrkerne Vestjylland   

“Elevtiden hos Skovdyrkerne er lærerig og afvekslende. 
Min arbejdsdag varierer fra konsulentbesøg, tilskuds-
ansøgninger og beplantningsplaner til planlægning af 

skovningsopgaver og tilsyn i skoven. Hele teamet er 
behjælpelige med løsning af opgaverne, og det er et 

godt sted at hente erfaringer fra ”virkeligheden”. Jeg får 
selvstændige opgaver, hvilket styrker min faglighed.”

Kristian Bøge Andersen, Sling hold ‘18,        
Elev ved Skovdyrkerne Vestjylland   


