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verket förstå att jakt och viltvård på 
olika sätt faktiskt kan vara ett yrke. 
De tycker nog bara att jakt är en sko
jig hobby, fortsätter Per bekymrat.

– Skolverket har tagit bort flera 
av de valbara kurser som vi i dag sät
ter ihop en komplett utbildning av.

Om den nya reformen går ige
nom kommer det inte att vara 
möj ligt att erbjuda en kvalitativ 
utbild ning med inriktning åt det 
jaktliga. Representanter från sko
lorna Forshaga, Ryssby, Burträsk, 
Svenljunga, Osby och Ökna har 
samverkat och några av dem träf
fades för en tid sedan för att med 
gemensam kraft försöka påtala det 
olyckliga i den nya reformen. 

Satsning på skogsutbildning
– Tänker man det minsta i konspi
ratoriska termer undrar man om 
inte de skogliga lobbyisterna lyckats 

landets naturbruksgymnasier 
kommer eleverna efter reformen 
att utbildas inom områden 

Lant  bruk, Trädgård, Djur och Skog. 
Signalerna från Skolverket har hela 
tiden varit att man inom inrikt
ningen skog kommer att kunna 
välja en jaktlig profil. Genom den 
föreslagna nya gymnasiereformen 

väldigt väl, berättar Per. I de nya 
planerna framgår med all tydlighet 
att man vill att vi satsar på den bi
ten mer. Kanske vill skogsnäring
en tillse att det finns mer kraft till 
att möta de stora personalbehoven 
från skogen i framtiden, suckar Per.

Saknar behörighet?
– Dessutom kommer den nya re
formen, som förslaget nu ser ut, 
att innebära att våra elever inte får 
full NVbehörighet (naturveten
skaplig) när de går ut, menar Per.

 – Det går stick i stäv med de 
direktiv som Skolverket fått från 
Utbildningsdepartementet. Vi har 
faktiskt en ganska stor andel elever 
som kanske i stället för den prak
tiska banan väljer högre studier till 
skogsmästare och jägmästare, häv
dar Per Fermvik.•

blir möjligheten att erbjuda en seriös, 
yrkesmässig jakt och viltvårdsut
bildning ytterst begränsad.

Skolverket nonchalerar
Per Fermvik som är programrektor 
på Öknaskolan är djupt bekymrad.

– Trots flera påstötningar och all 
information de fått tycks inte Skol

UTBILDNING

I

Ny gymNasie reform 
hotar jaktutbildning!
I den nya gymnasiereformen 
GY 2011 har man slagit undan 
fötterna för jakt och viltvård-
utbildningarna som bedrivs på 
en handfull gymnasieskolor i 
landet. 
 Den skogliga delen i utbild-
ningen kommer att ta över helt 
om inga nya beslut fattas.

På trappan framför Öknaskolans pampiga kanslibyggnad, Viktor Ånöstam, Jessica Horvat, Isak Persson och läraren Leif Carlström.

”På Öknaskolan är oron stor!”

Per Fermvik.

KORTINTERVJU:

Viktor Ånöstam
3:e årskursen

– Vi behöver alla en bra bas med 
många möjligheter att stå på. Därför 
är det viktigt med naturvetenskap
liga ämnen kombinerat med jakt och 
viltvård. När man väljer gymnasielinje 
är det inte säkert att man vet till 100 
procent vad man vill.

Jessica Horvat
3:e årskursen

– Det är inte alltid alla förstår 
att jakten faktisk kan vara ett yrke.        
Det finns jättemånga som jobbar 
med turism, guidning, kötthantering 
och annat som kanske inte är så där         
jättekänt. Det är långt ifrån själva 
”pangandet” det handlar om.

Största försämringen du ser med den nya skolreformen?

Jessica Horvat.

Viktor Ånöstam.
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...Ny gymnasiereform hotar jaktutbildning!

Isak Persson
3:e årskursen

– Allt arbete i skogen och på 
gårdar har på ett eller annat sätt med 
jakt och viltvård att göra. Det spelar 
ingen roll om vi talar om röjning, 
plantering eller att minska viltskador. 
Kan man inte det jaktliga och vilt
vården är man snart fel ute. 

– Om man tar bort vår utbildning 
kommer i stället de som vill jobba 
med jakt att gå den skogliga grenen 
eftersom den kommer att ligga när
mast kompetensmässigt.

Ulf Sterler
Skolchef 
Öster Malma

– Jag är tvivelsutan oroad, om inte 
mer därtill. Varifrån ska vi och andra 
inom viltvården få påfyllning av 
kompetenta personer?

– Det finns ett stort behov av 
kunnigt folk på många ställen inom 
samhället. Dessutom är detta en 
kunskap man inte bara ”läser” sig till. 
Det handlar mycket om att skolas av 
personer som Leif Carlström. 

Jakt och viltvård handlar om en 
insikt och kompetens för något som 
inte är helt självskrivet.

Leif Carlström
Utbildningsansvarig 
för Jakt & Viltvård 
på Öknaskolan 
Under 20 år ansvarig för viltmästar- 
utbildningen på Öster Malma.

– Basutbildningen kommer att försvinna 
och vi kommer att tappa enormt mycket 
kunskap. På många jaktligt viktiga positioner 
sitter det i dag personer som gått på något 
av naturbruksgymnasierna. De är med och 
skapar vår jaktliga framtid.

– Under alla år på Öster Malma vågar jag 
nog påstå att 98 procent av viltmästarna hade 
bakgrund från Naturbruksgymnasiet. Vad som 
ska hända nu skrämmer mig lite. 

– Jägarförbundet kommer att tappa ”rejält”, 
avslutar Leif.

ANNONSANNONS

Största försämringen 
du ser med den nya 
skolreformen?

Isak Persson.

Ulf Sterler.
Leif Carlström.


