
 

 

 

 

 

Bevis på efteruddannelsen i Grøn driftsteknik er et krav for maskinfører, som 

arbejder i Skov- og Naturstyrelsens skove 

 
Hvis dit firma har indgået en kontrakt med Skov- og Naturstyrelsen, har det også  forpligtet sig til, 

at sikre, at har uddannelsen Grøn driftsteknik eller tilsvarende, som giver dig forudsætningerne for 

at forstå hvad naturnært skovbrug er, og samtidig stiller skarpt på de krav til driften som det 

medfører, at arbejde i en certificeret skov. 

 

Afhængig af om du er fører af en skovningsmaskine/en fælde-bunkelægger (maskiner der foretager 

udvælgelse af træer til skovning) eller du er fører af en udkørselsmaskinen eller en 

flishugger/frakører, variere længden af den uddannelse du er forpligtet til at tage. Uddannelsen 

afsluttes med en prøve, som skal være bestået.  

 

I Danmark er det pt. kun Skovskolen i Nødebo, der udbyder uddannelse der er godkendt af Skov- 

og Naturstyrelsen. Visse udenlandske uddannelser kan også godkendes, efter forelæggelse for 

Skov- og Naturstyrelsen. 

 

Du skal være opmærksom på, at du ikke må arbejde på Skov- og Naturstyrelsens arealer, før 

uddannelsen er gennemført, eller at du er i gang med denne (Skovskolen udbyder kun kurser et par 

gange om året, derfor betragter SNS dig som i gang med uddannelsen, når du er skrevet op til det 

næste kursus).  

 

Det er således en forudsætning for, at du kan arbejde på Skov- og Naturstyrelsens arealer, at kurset 

er bestået, i gang eller du er på venteliste til næstkommende kursus, som udbydes af Skovskolen, 

eller anden skole med tilsvarende uddannelse.  

 

Er der på nogen måde tvivl om ovenstående, eller spørgsmål hertil i øvrigt, så er det din pligt, at 

henvende dig til den lokale maskinstationsleder, og få afklaret disse. 

 

Bevidst omgåelse af ovenstående kan medføre, at du og/eller din arbejdsgiver bliver bortvist, eller 

ikke igen kan deltage i udbud om opgaver på Skov- og Naturstyrelsens arealer. 


