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Yrkesval  
skogen 
Det är lätt att hitta intressanta jobb 
inom skogsindustrin om man är 
duktig och välutbildad. Hos oss får du 
arbeta i ett starkt bolag med sunda 
värderingar som står för långsik-
tighet,  kvalitet och ett starkt fokus 
på miljön. Med rätt motivation och 
intresse kan du växa vidare hos oss. 

www.vida.se
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Sundahls Maskinaffär på väg in i en ny era!

Sundahls Maskinaffär på väg in i en ny era!
Sundahls Maskinaffär kan stolt presentera  

Sundahls Maskinaffär kan stolt presentera  nya traktormodeller.
nya traktormodeller.Välkomna att följa med oss in i framtiden!

Välkomna att följa med oss in i framtiden!

www.sundahls.sewww.sundahls.se

MODERN  
UTBILDNING  
I FIN MILJÖ
Blekinge Naturbruksgymnasium är en liten skola med stor gemenskap. För oss är eleverna 

viktigast och vi vill ge alla möjlighet att utvecklas i en nära och trivsam miljö, med moderna och 

gedigna utbildningar.

Vi är inbäddade i en liten dalsänka bland ekar och björkar i Bräkne-Hoby mitt i Blekinge. Skolan 

grundades redan 1887 men finns i nuvarande läge sedan 1953. Till historien hör också är att vi 

är pionjärer inom ekologiskt jordbruk.

Här råder en familjär stämning, och våra elever får mycket hjälp av våra duktiga lärare och 

instruktörer. På skolan arbetar 40 engagerade medarbetare, som anstränger sig för att se varje 

elev, varje dag. Vi har moderna lokaler och ett internat där du kan bo om du har lång resväg. I 

matsalen serverar vi god och varierande mat, som tillagas här på skolan.

På samtliga inriktningar kan du välja kurser som ger dig möjlighet att läsa vidare på högskola.

Välkommen till en miljö med möjligheter!



SKOGSBRUK
GILLAR DU ATT VARA UTE I SKOG OCH MARK OCH/ELLER ÄR INTRESSERAD AV MASKINER? DÅ ÄR DET HÄR EN UT-

BILDNING FÖR DIG. DU FÅR LÄRA DIG SKOGSSKÖTSEL, ATT HANTERA MOTORSÅG, RÖJSÅG, SKOTARE OCH SKÖRDA-

RE SAMT OM INTRESSE FINNS LÄRA DIG MER OM VILTVÅRD OCH JAKT.

Maskinförare
En utbildning för dig som är speciellt intresserad av skogs-

maskiner. Här arbetar vi främst med skotare och skördare 

men också motormanuellt. Du har möjlighet att välja till jakt- 

och viltvårdkurs och jägarexamen erbjuds på kvällstid.

Skogsvårdare
Utbildningen för dig som är intresserad av skogsskötsel, från 

traditionell barrskogsskötsel till den speciella skötseln av 

lövskog. Även här ges möjlighet att välja till jakt- och viltvård-

kurs och jägarexamen erbjuds på kvällstid.

Högskoleförberedande skogsbruk
är ett spår där du kan välja kompletterande kurser som ger dig 

möjlighet till fortsatta studier på högskola eller universitet. Väl-

jer du detta spår, kan du bland annat läsa vidare till skogsmäs-

tare men även andra högskolestudier är såklart möjliga.

Vi har stora resurser
Skolan har tillgång till kommunens produktionsskogar på  

1 600 ha och förnyar ständigt sin maskinpark, som består av 

skördare, skotare med kranspetsstyrning och simulatorer. 

Du får möjlighet att ta ADR-bevis, certifikat för heta arbeten, 

motorsågskörkort, röjsågskörkort, natur- och kulturmiljökort 

och guldkort. I utbildningen ingår 15 veckor arbetsplatsför-

lagt lärande, APL, på olika skogsföretag. Det skapar kontak-

ter som ofta leder till arbete efter utbildningen.

Vad kan du jobba med?
När du är klar med din utbildning kan du direkt arbeta som 

maskinförare eller som skogsvårdare. 



LANTBRUK 
– Lantbruksdjur, Växtodling, Gräv eller Högskoleförberedande lantbruk
LANTBRUKSINRIKTNINGEN GER DIG EN ROLIG, VARIERANDE OCH BRED YRKESUTBILDNING INOM VÄXTODLING, 

DJURSKÖTSEL, MASKINER, TEKNIK OCH ENTREPRENÖRSKAP. TEORI VARVAS MED PRAKTIK. DET ARBETSPLATSFÖR-

LAGDA LÄRANDET (APL) SKER FÖRSTA ÅRET PÅ VÅRT SKOLJORDBRUK, SEDAN PÅ OLIKA LANTBRUKSFÖRETAG.

SKOLJORDBRUKET HAR EKOLOGISK INRIKTNING PÅ VÄXTODLING OCH MJÖLKPRODUKTION OCH VI ÄR ANSLUTNA 

TILL KRAV. HÄR ODLAS VALL, SPANNMÅL, ÄRTER, HÖSTRAPS OCH POTATIS. GRÖDORNA FRÅN ÅKERMARKEN ODLAS 

I HUVUDSAK TILL FODER FÖR SKOLANS MJÖLKKOBESÄTTNING.

Våra djur
Besättningen består av 80 mjölkkor, 50 kvigor och 50 kalvar 

i ett lösdriftsstall. Mjölkningen sker i två robotar som installe-

rades våren 2019.

Från en konventionell smågrisproduktion har vi gått över till 

en mindre besättning utegrisar med helintegrerad produk-

tion av slaktsvin. Vi vill att våra grisar ska få leva ett naturligt 

liv, som bl. a innebär att de kan böka i jorden.

Skolan har också en mindre fårbesättning med 20 tackor av 

den svenska lantrasen Värmlandsfår. Arten är utrotningsho-

tad och är en del av den levande genbanken i Föreningen 

Svenska Allmogefår.

Våra maskiner
Vi har autostyrning på de flesta av våra maskiner, som bl.a. 

omfattar såmaskin och hövändare. I kostallet sker mjölk-

ningen med hjälp av två robotar. I utbildningen använder vi 

också vår mjölkgrop.

Vad kan du jobba med?
När du är klar med din utbildning kan du direkt arbeta som 

maskinförare eller som djurskötare inom lantbruket. Om du 

valt högskoleförberedande kurser, kan du även läsa vidare 

till lantmästare eller en mängd andra yrken.



HÄSTHÅLLNING
Ridning och körning
En yrkesutbildning som hästskötare med många timmar i 

stallet, där du får kunskaper inom både ridning och körning. 

Du kan också välja att komplettera med kurser som ger 

högskolebehörighet.

Lärarna och instruktörerna är välutbildade och har  

långyrkeserfarenhet. Vi har hästar på olika utbildnings- 

nivåer och i olika åldrar för att kunna ge en bred utbildning. 

På skolansanläggning finns både gräs- och grusbanor samt 

en underbar natur att rida och köra i. Vårt stora ridhus kan 

användas även till körning. I samarbete med ridklubben 

Sporren har vi byggt en terrängbana med olika hindertyper. 

Det finns möjlighet att ta med egen häst till skolan.

Hästhållning med naturvetenskap-
liga kurser 
Detta är ett bra val för dig som vill kombinera ett intresse för 

hästar och natur med naturvetenskapliga kurser. NA-behö-

righeten har vi utformat för att vara en bra språngbräda till 

universitetens naturvetenskapliga utbildningar. Du läser fär-

re yrkeskurser och i stället kurser i matematik, fysik och kemi.

Vad kan du jobba med?
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som hästskötare, på 

ridskola, i tävlingsstall, hos uppfödare eller travtränare. Det 

finns en stor arbetsmarknad för hästskötare både i Sverige 

och utomlands. Du kan också välja att arbeta i ridsportbuti-

ker, inom hästturism eller starta eget företag.

Om du väljer högskoleförberedande kurser, så kan du utbil-

da dig till en mängd av yrken.



Länsförsäkringar bank växer så det knakar och har de mest 
nöjda kunderna. Inom lantbruksförsäkringar är vi störst 
och har därför även särskilda bankrådgivare med full koll 
på lantbruksekonomi. Dessutom har vi utökat vårt bank-
kontor i Ronneby med fler duktiga rådgivare.

Banken för
livet på landet

Lantbruksrådgivarna Linda
och Caroline på kundbesök.

DJURVÅRD 
Hund och hundsport
Inriktningen ger dig en grundläggande utbildning i skötsel, 

hantering och träning av hund. Utöver teoretiska studier 

ingår olika hundsporter, såsom lydnad, agility, nosework, 

freestyle, spår, sök och rallylydnad. Under arbetsplatsförlagt 

lärande, APL, i 15 veckor praktiserar du på t.ex. hundpensio-

nat, veterinärklinik, hundtrim eller zooaffär.

Du får ha med dig egen hund till skolan. Skolan har ett 

hundstall samt inomhushall för hundträning, en utomhusba-

na och nära till skogen. Du kan också ta med dig din hund till 

vårt internatboende.

Det finns inget krav på att du har en egen hund för att gå 

denna inriktning. Om du vill bredda dina möjligheter till vida-

re studier på högskola eller universitet, så väljer du högskole- 

förberedande kurser.

Vad kan du jobba med?
Utbildningen förbereder dig för arbete som djurvårdare, på 

kennel, som hundskötare, hundförare, uppfödare etc. Om du 

vill du läsa vidare efter gymnasiet med inriktning mot hundar, 

så finns yrken som väktare, hundförare inom polisen och 

tullen, hundtrim, hundfysioterapeut, veterinär, djursjukvårda-

re med mera.



Vill du också bli en  
Sydvedare?

Vill du jobba i en spännande framtidsbransch och på ett företag 
med hållbart skogsbruk i fokus? Kontakta gärna personalchef  
ann-carin.torkelsson@sydved.se

RONNEBY
MASKINAFFÄR

0457-272 60 | info@ronnebymaskin.se
www.ronnebymaskin.se

ELEVBOENDE MED 
MÅNGA AKTIVITETER
OM DU HAR EN LÅNG ELLER BESVÄRLIG RESVÄG, SÅ KAN DU BO PÅ BLEKINGE NATURBRUKSGYMNASIUMS ELEVBO-

ENDE. ELEVER SOM GÅR HUNDINRIKTNING FÅR TA MED SIN HUND! OM DU HAR EGEN HÄST, SÅ FINNS DET MÖJLIG-

HET ATT HYRA BOXPLATS PÅ SKOLAN.

”På skolans internat hittar vi på olika aktiviteter som passar 
allas intressen och vi jobbar alla tillsammans för att skapa 
en härlig gemenskap och god stämning. På internatet ska 
man känna sig som hemma, känna sig respekterad och 
kunna vara sig själv och såklart respektera andra. 

Internatet har fyra grundpelare. Nummer ett är såklart 
utbildningen men tätt därefter kommer gemenskap och 
glädje. Här kan man träffa vänner för livet. En aktiv fritid är 
också viktig för att kunna koppla av från studier. Sist men 
inte minst: eget boende och eget ansvar.  Man får som 
elev lära sig att ta ansvar för såväl skolgång, morgonruti-
ner samt att rummet hålls i ett städat och fint skick och att 
kläder tvättas.” 

Nicklas och Emelie - fritidsledare på internatet

Elevers tankar om internatet: 

”På Blekinge Naturbruksgymnasiums fyra olika internat 
finns det plats för alla oavsett behov. Jag är en person 
som inte är så social samt att jag gärna vill ha lugn och ro, 
därmed är de mindre internaten perfekta för mina behov. 
Men oavsett vilket internat man bor på så får man alltid 
möjligheten att hänga med på olika aktiviteter för att lära 
känna folk på andra internat. Enligt mig så är internatet 
inte bara ett boende för oss studerande, utan en gemen-
skap där alla känner sig förstådda samt hörda. Våra fritids-
ledare är väldigt måna om oss alla och ser till så vi har det 
bra med olika umgängesplatser, aktiviteter och sporter. 
Även om man är en person som gärna håller sig undan 
och är introvert så blir man aldrig bortglömd. Jag trivs här 
och rekommenderar verkligen internatet!”

”Att bo på internatet är kul och lärorikt. Vi har en bra 
gemenskap och blir som en ganska stor familj. Oavsett om 
vi sitter och pratar strunt med varandra i sofforna, spelar 
innebandy eller äter skräpmat så har vi kul tillsammans. 
Det är ett väldigt speciellt sätt att gå i skola och bo. Man lär 
sig att visa respekt mot varandra. Jag ångrar inte mitt val 
att bo på internat. ”



Är du vår nya 
medarbetare?
Södra är en skogsägarkoncern 
som alltid söker nya utmanare. 
Vill du bli en av oss?

Läs mer på: 

sodra.com/karriar

NUVARANDE ELEVER 
– vad är det bästa med Blekinge Naturbruksgymnasium?

Det bästa med Naturbruksgymnasiet är …

”…att det är en rätt liten skola och alla känner alla! Vi har väldigt bra ge-

menskap på skolan, vilket kanske också beror på att alla har lite samma 

intressen! Det är även en skola för dig som gillar det praktiska och inte 

bara att sitta vid skolbänkarna hela dagarna!”

”…att lärarna är bra och engagerade i det de lär ut! Man har väldigt mycket 

frihet på skolan som till exempel när man kör maskiner och är bland djur. 

Man har alltid roligt på skolan och på internatet och det är en väldigt fin 

skola. Jag skulle inte vilja säga att det finns något negativt med skolan!”

”…att det är en bra gemenskap som gör att alla känner alla, lärare som 

elever. Djur, äldre som nyfödda. RIKTIGT bra mat. Bra lärare och bra stöd.”

”…gemenskapen som skolan har, alla delar någon typ av intresse. Det är 

en liten och familjär skola där alla känner alla. Riktigt grymma lärare som 

man skapar starka band med.”



Rådgivning för dig 
som lantbrukare
Vi är experter inom ekonomi, juridik, skatt, 

fastighetsförmedling och a� ärsrådgivning.

Välkommen att kontakta oss, vi finns på 

130 orter över hela landet!

ludvig.se

TIDIGARE ELEVER

”Kunskaperna som jag fick från NB gjorde det möjligt för mig att läsa vidare 

inom hästnäringen och har idag resulterat i att jag jobbar heltid med det 

jag älskar, hästar. Det bästa med NB är gemenskapen, både till lärarna och 

till alla elever oavsett klass.”

Agnes, Häst

”Det bästa med skolan är att den inte är alltför stor, alla känner alla.  Som 

elev får man bra kontakt med lärarna och det blir en fin gemenskap. 

Man lär sig det man ska och lite till om skogen och vill du lära dig mer så 

får du möjlighet till det. På Blekinge Naturbruksgymnasium lärde jag mig 

att köra maskin, såga motorsåg och röja och jag fick alla behörigheter som 

behövs för att kunna bli anställningsbar i skogen. Skolan ger eleven bra 

kunskap och erfarenhet för yrkeslivet. Direkt efter skolan är du ’kapabel’ till 

jobbet du har utbildat dig för.”

Emil, Skog 

”På Blekinge Naturbruksgymnasium finns en god gemenskap. Skolan har 

ny teknik på traktorer och maskiner, och det är en bred utbildning inom de 

gröna näringarna och entreprenadbiten.”  

Henrik, Lantbruk



Med IBC blir kranstyrningen 
exakt, snabb och enkel

MODERNA MASKINER 
OCH STORA YTOR
En modern och bra utbildning bygger på att man har 

tillgång till den senaste tekniken för att kunna utbilda rätt. 

Blekinge Naturbruksgymnasium är skolan som satsar på att 

ha den senaste tekniken. Som exempel har vi nu i ett flertal 

år använt oss av autotrac eller GPS i traktorer i utbildningen. 

För ett par år sedan byggde vi om i kostallet till robotmjölk-

ning som kombineras med mjölkning i mjölkgrop med 

gemensam IT-plattform.

Här arbetar vi med nya skotare och skördare med den 

senaste datastyrningen, som t.ex. kranspetsstyrning IBC och 

det GPS-styrda kartprogrammet TimberMatic. De är också 

utrustade med roterande och nivellerbar hytt, för en ergono-

misk och bra förarmiljö.

Övriga resurser är en terrängbana för häst, ett ridhus av in-

ternationella mått samt en paddock stor som en fotbollsplan 

och utrustad med belysning. Vi har även en stor inomhushall 

för hundträning samt stora gräsytor och skogen inpå knuten.
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www.klsugglarps.se

Hör av dig till våra annonskonsulter på 
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Detta kunde varit 
ditt budskap...

Blekinge Naturbruksgymnasium

Gamla Riksvägen 61

372 62 Bräkne-Hoby

0457-61 74 40

0457-61 80 00

naturbruk@edu.ronneby.se

www.blekingenaturbruksgymnasium.se

www.ronneby.se/sidowebbplatser/ble-

kinge-naturbruksgymnasium/skolan.html

Följ oss på våra sociala medier!

Elevkåren 
”Här ska du såklart studera om du brinner för djur, 
natur och maskiner. Vi är en liten skola med stor ge-
menskap där vi har en familjär stämning. Här varvas 
teori med praktik. En stor del av din studietid är prak-
tisk där får du den utbildning som du själv valt och 
den hjälp du behöver just tack vare vi är en sådan 
liten skola. Skolan har trevlig och skicklig personal 
och det är många lärare per elev. Skolan och perso-
nalen ger eleverna en bred utbildning i en grön och 
skön miljö. Vill du läsa högskoleförberedande eller 
läsa extra kurser är det inga problem, skolan tillgodo-
ser elevernas önskemål. Vi har även en aktiv elevkår 
där eleverna arbetar för elever. Vi vill 
jobba för elevernas bästa, både 
gällande utbildningen och elev-
ernas fritid på internatet. Alla 
ska känna sig sedda. Kom som 
du är, bli vad du vill!”

John Abrahamsson
Ordförande, Elevkåren


