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I  Examensdelar och examens uppbyggnad 
 
 

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE INOM SKOGSBRUK 
 

Obligatorisk examensdel 
1. Skötsel av ekonomiskogar 

 

Kompetensområdet för företagande inom 
skogsbruk 

Kompetensområdet för företagande inom 
skogstjänster 

Kompetensområdets obligatoriska examensdelar 
2. Planering av skogsbruk 
3. Virkesaffärer 

Kompetensområdets obligatoriska examensdelar 
4. Planering av affärsverksamhet inom 

skogstjänster 
5. Produktion av skogstjänster 

 

Valbara examensdelar, av vilka examinanden väljer en 
6. Drivning 

7. Värdering av skogsfastigheter och förberedelse av affärer 
8. Vidareförädling av virke 

9. Krävande borttagning av träd 
10. Skogsplanering 

11. Skogsförbättringsarbeten 
12. Produktion av natur- och landskapstjänster 

13. Skötsel av tätortsskogar 
14. Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen 

 

 
Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk består av två kompetensområden. Examen är uppbyggd 
av en obligatorisk examensdel, av kompetensområdets obligatoriska examensdelar och av en valbar 
examensdel. Som valbar examensdel kan man också välja en av de examensdelar som är obligatoriska i 
det andra kompetensområdet. 
 
Examensbenämningen för kompetensområdet för företagsverksamhet inom skogsbruk är företagare 
inom skogsbruk och för kompetensområdet för företagsverksamhet inom skogstjänster företagare 
inom skogstjänster. 
 

 
II  Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande  
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen anger vad examinanderna ska kunna vid avläggande av 
examensdelen. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanderna ska påvisa sin 
yrkesskicklighet. Yrkesskickligheten som ska visas vid examenstillfällena bedöms enligt kriterier för 
godkänd prestation. Examinandernas yrkesskicklighet bedöms av personer som representerar 
arbetsgivarna, arbetstagarna och undervisningssektorn och som har tillräcklig yrkesskicklighet inom det 
område som examen gäller och är tillräckligt insatta i bedömning och i grunderna för den examen som 
avläggs. 
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1  Skötsel av ekonomiskogar 

 
Krav på yrkesskicklighet  

 

Examinanden kan 

 fastställa mål för användningen av skogsegendom 

 beskriva särdragen hos ett skogsbestånd och fastställa de viktigaste karakteristika för ett 
skogsbestånd 

 besluta om odlingssätt för en ekonomiskog 

 sköta ekonomiskogar 

 genomföra naturvård i ekonomiskogar 

 bedöma kvaliteten på arbete. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att fatta beslut om odlingssätt 
för ekonomiskogar som hör till en skogsfastighet, genom att sköta skogsbestånd som befinner sig i 
olika utvecklingsstadier enligt principen om odling av likåldriga träd eller av olikåldriga träd och genom 
att bedöma vilka spår skogsvårdsarbeten lämnar. Examinande visar sin yrkesskicklighet i naturvård i 
ekonomiskogar genom att med godkänt resultat avlägga provet för naturvårdskortet eller något 
motsvarande. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska 
arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på något annat sätt så att det kunnande 
som anges i examensdelens krav på yrkesskicklighet blir påvisat i enlighet med kriterierna. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden fastställer mål för användningen av skogsegendom. 

 
Beslut om mål för 
skogsanvändning och  
 skogsvård 
 
 
 

Examinanden  

 väljer utifrån skogsägarens värderingar och mål hur skogen ska 
skötas och behandlas 

 bedömer förutsättningarna för en hållbar virkesproduktion sett ur 
ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv 

 bedömer effekterna av skogscertifiering på skötseln och 
användningen av skogarna i skogsfastigheter 

 bedömer tyngdpunktsområdena för skogens olika  
användningsformer samt bedömer hur dessa kan kombineras 

 utnyttjar på fastigheten skogsvårdsrekommendationerna som 
hjälpmedel vid beslutsfattande eller vid planering och produktion 
av skogstjänster  

 

Främjande av skogsbrukets 
lönsamhet 
 

 bedömer det ekonomiska värdet av skogsfastighetens produkter  

 bedömer realistiskt på grundval av fastighetens skogsbruksplan 
förslagen till åtgärder på beståndsfigurer för att främja skogsbrukets 
lönsamhet 

 bedömer i vilken ordning skötseln och avverkningen ska göras och 
tidpunkterna för åtgärderna 
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 planerar den långsiktiga användningen av fastighetens skogar som 
en del av skogsägarens totala ekonomi.  

 
Examinanden beskriver särdragen hos ett skogsbestånd och fastställer de viktigaste 
karakteristika för ett skogsbestånd. 
 

 
Identifiering av ståndortstyper 
 
 

Examinanden 

 identifierar skogstypernas indikatorväxter och använder vid 
bestämning av skogsmarkernas ståndortstyper klassificering av 
skogstyper baserad på markvegetationen   

 identifierar en grupp eller grupper av mineraljordarter i objektet  

 identifierar med hjälp av trädbeståndet och markvegetationen 
ståndortstyperna på en torvmo och använder dem som 
utgångspunkt för beslut om skogsvård  
 

Fastställande av 
utvecklingsklasser 

 identifierar och fastställer skogsbeståndets utvecklingsstadium och 
livscykel utifrån karakteristika för trädbeståndet 

 fastställer trädbeståndets kvalitet med avseende på 
virkesproduktion. 
 

 
Examinanden beslutar om odlingssätt för en ekonomiskog. 

 
Beslut om skogsbruksåtgärder 

Examinanden  

 planerar för skogsfastigheten åtgärder som främjar skogsbrukets 
lönsamhet 

 väljer odlingssätt för ekonomiskogen i en skogsfastighet på grundval 
av ståndort, trädslagens egenskaper och trädbeståndets struktur  

 använder skogarnas naturliga kretslopp av trädslag som 
utgångspunkt för planeringen av åtgärder 

 styr genom val av odlingssätt utvecklingen av trädbeståndets struktur i 
riktning mot målen 

 beaktar lagstiftningen om skogsbruk samt eventuella andra 
faktorer som begränsar skogs- och markanvändningen 
 

Minskning av risken för 
skogsskador 

• skiljer i entydiga fall mellan skador orsakade av den icke-levande 
naturen och skador orsakade av den levande naturen  

• bestämmer de viktigaste skadeinsekterna och -svamparna i 
ekonomiskogar på grundval av symtom och andra kännetecken 

• bedömer de viktigaste riskerna för skador i samband med 
skogsvård och drivning 

• förutser och främjar genom sina åtgärder trädbeståndets välmåga 
och undviker själv att orsaka eller förvärra skador  

• följer den gällande lagstiftningen om skogsskador. 
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Examinanden sköter ekonomiskogar.  

 
 

Examinanden 

 bedömer skogsbeståndets behov av förnyelse och skötsel på 
grundval av trädbeståndets karakteristika och skogsägarens mål 

 väljer ett förnyelse- och skötselsätt som är lämpligt för ståndorten  

 väljer ett trädslag som är lämpligt för förnyelseobjektet 

 planerar åtgärder i enlighet med skogsägarens mål och gällande 
skogsvårdsrekommendationer 

 utför arbetena vid rätt tidpunkt och med ändamålsenliga verktyg 
och maskiner 

 följer skogsvårdsrekommendationerna  

 arbetar ergonomiskt och säkert. 
 

 
Examinanden genomför naturvård i ekonomiskogar.  

 
Skydd av den biologiska 
mångfalden i skogar 
 
 
 
 

Examinanden  

 sammanjämkar ekologiska, ekonomiska och sociokulturella 
synvinklar vid behandling av skogar 

 tryggar skogarnas biologiska mångfald vid behandling av dem och 
sörjer för att arternas levnadsmöjligheter bevaras 

 iakttar den nivå på naturvården som krävs i skogs- och 
miljölagstiftningen och skogscertifieringen 

 identifierar särskilt viktiga livsmiljöer med hjälp av indikatorarter 
och särdrag och beaktar dessa i sitt arbete 
 

Vattenskydd 
 

 identifierar objekt som är viktiga med tanke på planeringen och 
genomförandet av vattenskyddet och beaktar skyddsvärdet i sitt 
arbete 

 minimerar urlakningen av fasta ämnen och näringsämnen genom 
åtgärder och metoder som konstaterats vara bra 

 begränsar behandlingen av markytan och kemikalieanvändningen i 
närheten av grundvattenförekomster  
 

Vård av skogslandskap  identifierar objekt som är värdefulla med tanke på landskapet och 
sörjer för att de bevaras 

 lindrar skogsbehandlingens effekter på landskapet  

 beslutar i samband med behandling av skogar vilka metoder som 
ska användas vid vård av landskapet  

 

Beaktande av fornminnen  identifierar de vanligaste fasta fornminnena i skogar på grundval av 
kännetecken och beaktar dem i sitt arbete 

 följer vid behandling av skogar lagen om fornminnen och 
myndigheternas anvisningar 
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Främjande av möjligheter till 
mångsidig användning av skog 

 beaktar i skogsvården och drivningen de mångbruksvärden som är 
kända 

 främjar möjligheterna till mångsidig användning av ekonomiskogar 
genom att kombinera olika former av användning och då använda 
lösningar baserade på skogsvårdsrekommendationerna 

 

Främjande av naturvård vid 
drivning av energivirke 

 känner till fördelarna, nackdelarna och riskerna förknippade med 
att tillvarata energived vid drivning  

 planerar naturvårdsåtgärder i samband med eventuell drivning av 
energivirke 

 följer rekommendationerna om drivning av energivirke. 
 

 
Examinanden bedömer kvaliteten på arbete. 

 
Bedömning av kvaliteten på 
arbetet vid behandling av 
ekonomiskogar 

Examinanden  

 sätter upp mål och kvalitetskriterier för specifika arbetsslag genom 
att sätta sig in i 
skogsvårdsrekommendationerna för odling och 
metodbeskrivningarna  

 utför aktivt kvalitetskontroll under arbetet och slutligen för hela 
verksamhetskedjan  

 utnyttjar blanketter och anvisningar för egenkontrollen 

 bedömer kvaliteten på arbetet och slutresultatet med avseende på 
målen och förväntningarna  
 

Bedömning av kvaliteten på 
naturvården i ekonomiskogar 

 gör en kvalitetsbedömning inriktad på bevarande av skogsnaturens 
mångfald  

 beaktar kraven på naturvård i ekonomiskogar 

 bedömer kvaliteten för att följa upp hur lagstiftningen, 
certifieringskriterierna och rekommendationerna för skogsvården 
har iakttagits. 
 

 
 
2  Planering av skogsbruk 

 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 fastställa skogsbrukets verksamhetsbetingelser 

 bedöma lönsamhet i skogsbruk 

 sköta en skogsfastighets bokföring och skatteärenden 

 uppdatera figurdata i en skogsbruksplan. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
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Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att med hjälp av 
skogsbruksplanen göra beräkningar som gäller fastighetens ekonomiska situation och genom att 
bedöma möjligheterna och begränsningarna i fråga om virkesproduktionen och skogsvården. 
Examinanden samlar data för skogsbruksplanen med hjälp av olika skogsfigurer. Examinanden sköter 
bokföring, skattedeklarationer och momsberäkningar för skogsbruket. Till de delar som den 
yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av 
yrkesskickligheten på något annat sätt så att det kunnande som anges i kraven på yrkesskicklighet i 
examensdelen blir påvisat i enlighet med kriterierna. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden fastställer skogsbrukets verksamhetsbetingelser.  

 
 

Examinanden  

 tar reda på de viktigaste myndigheterna, rådgivningsorganisationerna, 
virkesinköparna och skogstjänsteleverantörerna inom sitt 
verksamhetsområde för att kunna planera sin verksamhet 

 beaktar inverkan av lagstiftningen och andra bestämmelser på skogsbruket  

 tar reda på skogscertifieringens inverkan på bedrivandet av skogsbruk 

 tar reda på planläggningens inverkan på bedrivandet av skogsbruk 

 bedömer skogsfastighetens ekonomiska möjligheter med hjälp av 
skogsbruksplanen 

 bedömer sina egna möjligheter att bedriva skogsbruk med tanke på 
tidsanvändning och kompetens 

 sörjer för att försäkringsskyddet är tillräckligt. 
 

 
Examinanden bedömer lönsamhet i skogsbruk. 

 
 

Examinanden  

 gör med hjälp av skogsbruksplanen en skogsbruksberäkning, av vilken 
framgår inkomster och utgifter samt det egna arbetets inverkan på dessa 

 gör figurvisa jämförande beräkningar för olika behandlingsalternativ för att 
kunna välja de ekonomiskt bästa alternativen  

 gör jämförande beräkningar av kostnaderna för skogsvårdsarbeten för att 
kunna bedöma det egna arbetets lönsamhet 

 gör jämförande beräkningar för olika typer av virkesaffärer för att ta reda 
på vilket alternativ som är ekonomiskt bäst. 
 

 
Examinanden sköter en skogsfastighets bokföring och skatteärenden. 

 
 

Examinanden  

 gör bokföringen och skatteanteckningarna i enlighet med 
skatteanvisningarna 

 särskiljer mervärdesskatten från övriga verksamhetens  inkomster och 
utgifter och beaktar  de olika skattesatserna 

 utnyttjar möjligheterna till skattelättnader  
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 utarbetar skattedeklarationen och momsdeklarationen på basis av 
skatteanteckningarna. 
 
 

 
Examinanden uppdaterar figurdata i en skogsbruksplan. 
 

 
 

Examinanden  

 jämför och bedömer i terrängen om det finns behov av att ändra figurdata 
som rör jordmån och trädbestånd 

 samlar in de karakteristika som krävs i skogsbruksplanen i olika 
beståndsfigurer 

 uppdaterar figurdata i skogsbruksplanen i fråga om åtgärdsförslag och 
utförda åtgärder 

 inför uppgifter om trädbeståndet och jordmånen i skogsplanen eller i ett 
informationssystem för att få en uppdaterad skogsbruksplan. 
 

 
 
 
3 Virkesaffärer 

 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utarbeta en plan för virkesförsäljning och en anmälan om skogsanvändning 

 sköta anbuds- och kontraktsfrågor 

 övervaka drivning och mätning 

 mäta virke 

 utföra åtgärderna i samband med slutförandet av en virkesaffär. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att utarbeta en plan för 
virkesförsäljning, en anmälan om skogsanvändning, en anbudsförfrågan, en jämförelse av anbud och en 
virkesaffärshandling. Examinanden övervakar drivning, gör upp de rapporter som behövs och mäter 
virke. Examinanden gör de slututredningar som behövs i samband med virkesförsäljning. Till de delar 
som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras 
påvisandet av yrkesskickligheten på något annat sätt så att det kunnande som anges i kraven på 
yrkesskicklighet i examensdelen blir påvisat i enlighet med kriterierna. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden utarbetar en plan för virkesförsäljning och en anmälan om skogsanvändning. 
 

 
 

Examinanden  

 sätter upp mål för virkesförsäljningen utifrån ekonomiska faktorer och 
skogsvårdsfaktorer  
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 väljer beståndsfigurerna för planen för virkesförsäljning och utnyttjar då 
skogsbruksplanen 

 anger i planen för virkesförsäljning de frågor som är väsentliga med tanke 
på virkesförsäljningen och beaktar även tekniska aspekter som gäller 
affären och drivningen  

 bestämmer de karakteristiska för trädbeståndet och terrängen och de 
åtgärder som behövs på det sätt som anmälan om skogsanvändning kräver  

 utarbetar anmälan om skogsanvändning enligt skogslagen. 
  

 
Examinanden sköter anbuds- och kontraktsfrågor.  

 
 

Examinanden  

 utarbetar en anbudsförfrågan med uppgifter om när anbudet ska vara 
inlämnat, skogsägarens kontaktuppgifter samt uppgifter om 
virkesförsäljningsplatsen, fastigheten, stämplingsposten och sättet att 
genomföra virkesaffären 

 jämför villkoren i anbuden med varandra och gör sitt val utifrån 
jämförelsen 

 väljer det anbud som är lämpligast och totalt sett mest fördelaktigt och 
beaktar då skillnaderna mellan köparna i fråga om virkessortimentens 
kvalitets- och storleksklasser och priser 

 gör upp virkesaffärshandlingarna i enlighet med köplagen och villkoren i 
virkesaffärskontraktet 

 utnyttjar allmänna mallar för virkesaffärskontrakt. 
 

 
Examinanden övervakar drivning och mätning. 
 

 
 

Examinanden  

 mäter genom stickprov mängden skador i terrängen och trädbeståndet  

 mäter genom stickprov volymen av det trädbestånd som lämnar kvar i 
skogen  

 bestämmer det genomsnittliga avståndet mellan körstråken genom 
stickprovsmätningar  

 bedömer virkessortimentens mått och kvalitet  

 gör en kontrollmätning av en mätning med en avverkningsmaskin eller 
kontrollerar genomförandet av kontrollmätningar och resultaten i 
dokument 

 jämför mätresultat med de villkor som man kommit överens om i 
virkesaffären och med skogsvårdsrekommendationerna. 
 

 
Examinanden mäter virke. 

 
 

Examinanden  

 väljer ändamålsenlig mätmetod genom att beakta drivningsmetoden 

 mäter virke med en metod som överensstämmer med den gällande lagen 
om mätning av virke 
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 beräknar mätresultatet på ett sätt som överensstämmer med den gällande 
lagen om mätning av virke. 
 

 
Examinanden utför åtgärderna i samband med slutförandet av en virkesaffär. 
 

 
 

Examinanden  

 kontrollerar att uppgifterna i mätintyget motsvarar uppgifterna i 
virkesaffärskontraktet 

 kontrollerar att de uppmätta virkesvolymerna är rätt angivna i mätintyget 

 bedömer med hjälp av inspektions- och mätrapporter för drivningen om 
virkesaffären genomförts enligt kontraktet 

 verifierar att processen för virkesaffären genomförts genom att foga 
mätintygen till virkesaffärshandlingarna samt inspektionsrapporterna över 
drivningen och mätningen. 
 

 
 
 
4  Planering av affärsverksamhet inom skogstjänster 

 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 
 

 planera affärsverksamhet inom skogstjänster 

 planera ett företags ekonomiska administration 

 ta fram ett tjänstepaket för en skogstjänst 

 planera försäljning och marknadsföring av en skogstjänst 

 dimensionera resurser och planera personalfrågor. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att utarbeta eller utveckla en 
affärsplan samt eventuellt genom att starta ett företag eller utveckla företagsverksamhet. Examinanden 
planerar och prissätter minst en skogstjänst och tar fram minst ett tjänstepaket. Examinanden gör en 
plan för marknadsföring och försäljning av en skogstjänst. Till de delar som den yrkesskicklighet som 
krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på 
något annat sätt så att det kunnande som anges i kraven på yrkesskicklighet i examensdelen blir påvisat i 
enlighet med kriterierna. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden planerar företagsverksamhet inom skogstjänster. 

 Examinanden  

 analyserar riskerna och möjligheterna i samband med företagsverksamhet 
med avseende på hur verksamhetsmiljön kan utvecklas, vilka värderingar 
och behov kunderna har och vilka de egna tjänsteprodukterna är 

 bedömer konkurrensfaktorer i fråga om tjänsterna  

 bestämmer potentiella kunder  

 bedömer realistiskt sina förutsättningar att driva ett företag inom branschen 

 utvecklar kundorienterat företagets koncept för tjänster 

 bestämmer vilka åtgärder som behövs när företaget startas eller utvecklas 

 tar reda på var experthjälp kan sökas 

 utarbetar eller uppdaterar en affärsplan med hjälp av analyser av 
verksamhetsmiljön 

 utnyttjar befintliga företagsstöd enligt behov 

 bedömer om den egna arbetsinsatsen är tillräcklig och om det eventuellt 
behövs ytterligare arbetskraft i form av anställda eller partnerföretag  

 bedömer fördelarna och lönsamheten med nätverkande 

 gör prioriteringar och delegerar aktiviteter om det behövs. 

 
Examinanden planerar ett företags ekonomiska administration.  

 Examinanden  

 tar reda på vilka resurser som behövs för företagets ekonomiska 
administration 

 planerar lönsamheten i affärsverksamheten genom att utarbeta en realistisk 
budget och investeringskalkyl  

 sköter bokföringen och bedömer bokföringens rapporter och nyckeltal 

 sköter åtgärderna i anslutning till inköps- och försäljningsreskontra 

 bedömer företagets lönsamhet, likviditet och soliditet med hjälp av 
befintliga nyckeltal 

 planerar de åtgärder som behövs med hjälp av nyckeltal i resultaträkningen 
och balansräkningen.  
 

 
Examinanden tar fram ett tjänstepaket för en skogstjänst. 

 Examinanden  

 prissätter en skogstjänst på grundval av rörliga och fasta kostnader och 
marknadssituationen  

 beaktar vid prissättningen kraven på arbetsproduktiviteten, faktorer som 
hänför sig till arbetets svårighet och efterfrågesituationen 

 beaktar i planeringen arbetarskyddsbestämmelserna samt arbetsgivarens och 
uppdragsgivarens skyldigheter  
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 inkluderar utöver bastjänsten även extra- eller stödtjänster i tjänstepaketet. 

 
Examinanden planerar försäljning och marknadsföring av en skogstjänst. 
 

 
 

Examinanden  

 planerar försäljningen och marknadsföringen av en skogstjänst samt gör upp 
en budget genom att beakta efterfrågan och säsongvariationer 

 fastställer målgrupper för marknadsföringen och försäljningen 

 fastställer marknadsföringsmetoder och -kanaler kundorienterat.    
 

 
Examinanden dimensionerar resurser och planerar personalfrågor. 

 
 

Examinanden  

 beräknar med hjälp av uppskattningar av utbytet hur många dagsverken 
skogstjänsterna kräver per månad  

 beräknar med hjälp av uppskattningar av utbytet hur många 
maskinarbetsdagar skogstjänsterna kräver per månad  

 beaktar säsongvariationerna vid beräkningarna  

 skapar en struktur för en lönsam tjänst som fungerar året runt  

 planerar rekrytering och väljer lämpligt anställningssätt   

 iakttar de skyldigheter som arbetsgivare har inom branschen 

 följer lagstiftningen och föreskrifterna om arbetarskydd 

 bedömer vilken utbildning som behövs för att utveckla företaget. 
 

 
 
 
5  Produktion av skogstjänster 

 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 göra upp ett anbud och ett kontrakt för en skogstjänst 

 utarbeta en arbetsplan 

 genomföra en skogstjänst 

 utarbeta de dokument som behövs för dokumentationen och slutrapporteringen av en 
skogstjänst. 

 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att planera och genomföra 
minst en skogstjänst, som kan bestå av skogsförnyelse, vård av plantbestånd, vård av ungskog, tjänster i 
samband med virkesaffärer, drivning eller något motsvarande.  Till de delar som den yrkesskicklighet 
som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten 
på något annat sätt så att det kunnande som anges i kraven på yrkesskicklighet i examensdelen blir 
påvisat i enlighet med kriterierna. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden gör upp ett anbud och ett kontrakt för en skogstjänst. 

 
 

Examinanden  

 gör upp ett lönsamt anbud och bifogar de uppgifter som begärs i 
anbudsförfrågan  

 gör upp anbudet enligt allmänt accepterade regler och enligt lagstiftningen  

 interagerar med kunden 

 gör upp kontraktsdokumentet enligt allmänt accepterade regler och enligt 
lagstiftningen  

 bestämmer vilka ändamålsenliga villkor som ska ingå i kontraktet för att 
säkerställa att genomförandet blir realistiskt. 
 

 
Examinanden utarbetar en arbetsplan. 

 Examinanden  

 bedömer vilka finansieringsmöjligheter det finns för arbetet 

 gör en ansökan om förhandsfinansiering i enlighet med vad som är möjligt 
i situationen 

 gör en plan för genomförande av en skogstjänst i enlighet med 
skogsvårdsrekommendationerna 

 iakttar arbetsgivarens och uppdragsgivarens skyldigheter i planen 

 beaktar arbetarskyddsföreskrifterna i planen 

 bedömer om resurserna är tillräckliga för arbetet. 
 

 
Examinanden genomför en skogstjänst. 

 Examinanden  

 följer skogsvårdsrekommendationerna 

 beaktar arbetsgivarens och uppdragsgivarens villkor  

 följer arbetarskyddsföreskrifterna 

 genomför skogstjänsten enligt kontraktet och planen 

 genomför skogstjänsten vid en ändamålsenlig tidpunkt  

 säkerställer kvaliteten på arbetet 

 genomför tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt 

 sörjer för ergonomin i arbetet 

 bedömer kvaliteten på arbetet genom att jämföra med målen i 
skogsvårdsrekommendationerna.  
 

 
Examinanden utarbetar de dokument som behövs för dokumentationen och 
slutrapporteringen av en skogstjänst. 
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 Examinanden  

 gör de anteckningar om och beräkningar för skogstjänsten som är 
väsentliga och som behövs vid fakturering och bokföring och som ska ges 
kunden 

 gör upp de dokument som krävs för att få stöd för skogsvårdsarbetet 

 rapporterar bedömningen av kvaliteten på skogstjänsten till kunden 

 samlar respons på tjänsten och bedömer utvecklingsbehoven. 
 

 

 
6  Drivning 

 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 planera stämplingsposter och drivning 

 genomföra drivning  

 bedöma kvaliteten på drivningsarbete. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att utarbeta en plan för 
drivning och genomföra drivningen manuellt eller maskinellt. Utöver de vanligaste virkestyperna kan 
det även ingå drivning av energivirke. Examinanden utför drivningen själv eller använder sig av en 
extern drivningstjänst. I drivningsarbetet ingår att fastställa kvaliteten på arbetet, kontrollera mätningen 
och beräkna kostnaderna för drivningen. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte 
framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på något annat 
sätt så att det kunnande som anges i kraven på yrkesskicklighet i examensdelen blir påvisat i enlighet 
med kriterierna. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden planerar stämplingsposter och drivning. 

 
 

Examinanden  

 begränsar stämplingsposten genom att beakta figurernas gränser och andra 
krav 

 fastställer behovet av förhandsröjning 

 fastställer lämplig tidpunkt för drivningen enligt terrängens bärighet och 
trädslagets krav 

 bedömer behovet av stubbehandling enligt årstid, områdets läge och 
trädslaget 

 bestämmer var virkesupplaget ska placeras och hur stor plats det kräver på 
grundval av mängden virke, kraven på virket, ägoförhållandena och 
körsträckan  

 optimerar transportsträckan i skogen genom att planera körstråken och 
beakta terrängen vid planeringen  
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 planerar frågor som rör arbetarskyddet. 
 
 
 
 

 
Examinanden genomför drivning. 

 
 

Examinanden  

 genomför drivning ergonomiskt korrekt och på ett säkert sätt i enlighet med 
arbetsplatsens instruktioner och skogsvårdsrekommendationerna 

 följer den lagstiftning och de instruktioner som gäller arbetet 

 maximerar utbytet av de mest värdefulla virkesslagen genom att beakta mått- 
och kvalitetskraven 

 bedömer kvaliteten på arbetet och anpassar sitt arbete om det behövs 

 bedömer om mått- och kvalitetskraven uppfylls 

 kontrollerar mätningarna på det sätt som mätmetoden kräver 

 beräknar kostnaderna för drivning. 
 

 
Examinanden bedömer kvaliteten på drivningsarbete. 

 
 

Examinanden  

 mäter med vald metod volymen av det trädbestånd som lämnar kvar 

 mäter avståndet mellan körstråken och deras bredd 

 bedömer de skador som drivningen orsakat  

 bedömer om miljöfrågorna beaktats  

 bedömer behärskandet av arbetsmetoden 

 kontrollerar genom mätning att kraven på stockarnas och 
massavedsstockarnas mått och kvalitet uppfylls, apteringen av stockar, 
kapnoggrannheten samt storleken på stubbar och trädkronor som blir kvar i 
skogen 

 gör en kontrollmätning enligt mätmetoden med hjälp av datorprogram. 
 

 
 
 
7  Värdering av skogsfastigheter och förberedelse av affärer 

 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 bestämma värdet på en skogsfastighet 

 utföra de grundläggande utredningarna i samband med en affär 

 förbereda en affär som gäller en skogsfastighet eller ett annat ägarbyte. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att göra en 
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fastighetsvärdering och bestämma fastighetens värde. Dessutom gör examinanden förberedelser inför 
en affär som gäller en skogsfastighet. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte 
framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på något annat 
sätt så att det kunnande som anges i kraven på yrkesskicklighet i examensdelen blir påvisat i enlighet 
med kriterierna. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden bestämmer värdet på en skogsfastighet. 
 

 
 

Examinanden 

 samlar in de uppgifter som behövs om trädbeståndet och marken på 
skogsfastigheten 

 bestämmer värdet på en enskild skogsfastighet med en allmänt använd 
värderingsmetod  

 beaktar värdet på marken och plantbeståndet samt trädbeståndets 
avverkningsvärde och förväntade värde  

 beaktar andra faktorer som påverkar värdet 

 gör värderingen av en enskild skogsfastighet med hjälp av en gällande 
skogsbruksplan. 
 

 
Examinanden utför de grundläggande utredningarna i samband med en affär. 
 

 
 

Examinanden 

 kontrollerar med hjälp av lagfartsbeviset vem som senast har registrerats 
som ägare av skogsfastigheten 

 tar med hjälp av gravitationsbeviset reda på vilka servitut som belastar 
fastigheten 

 kontrollerar servituten och rättigheterna med hjälp av utdraget ur 
fastighetsregistret 

 tar reda på om det finns oavslutade virkesaffärer och förnyelseskyldigheter 
samt andra särskilda skyldigheter som gäller fastigheten. 
 

 
Examinanden förbereder en affär som gäller en skogsfastighet eller ett annat ägarbyte. 
 

 
 

Examinanden 

 väljer lämpligt sätt att genomföra ägarbytet och beaktar lagstiftningen och 
särdragen i samband med en affär som gäller en skogsfastighet 

 bedömer vilka konsekvenser ägarbytet kommer att ha på skatten 

 tar för affären reda på marknadssituationen inom sitt område 

 antecknar i utkastet till köpebrev de viktigaste frågorna som ska beaktas i 
kontraktet om ägarbyte  

 bedömer vilka åtgärder som behövs efter ägarbytet. 
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8  Vidareförädling av virke 

 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 planera produktion av förädlade produkter 

 skaffa råvaror för produkter  

 tillverka förädlade produkter  

 lagra och leverera produkter. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetslivssituationer genom att planera och genomföra 
vidareförädling av skogsnyttigheter. Det kan vara frågan om timmerkonstruktioner, sågade och hyvlade 
varor eller en annan produkt som förädlas av råvirke. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs 
inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på något 
annat sätt så att det kunnande som anges i kraven på yrkesskicklighet i examensdelen blir påvisat i 
enlighet med kriterierna. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden planerar produktion av förädlade produkter. 

 
 

Examinanden 

 tar fram idéer till vidareförädlade produkter genom att beakta 
marknadsläget 

 utarbetar utifrån idén en produktionsplan 

 gör råvaru- och produktionsberäkningar 

 prissätter produkterna 

 planerar marknadsföringen av produkterna. 
 

 
Examinanden skaffar råvaror för produkter. 

 Examinanden 

 tar reda på förhållandena på virkesmarknaden    

 väljer träd som lämpar sig som råvara för förädlingen  

 kontrollerar råvarans kvalitet 

 gör upp virkesaffärshandlingen i enlighet med köplagen och allmänna 
kontraktsmallar  

 tillämpar allmänna villkor för virkesaffärskontrakt 

 utarbetar en ekonomiskt lönsam och realistisk virkesanskaffningsplan  

 ser till att råvaran förbehandlas på det sätt som vidareförädlingen kräver 

 beräknar kostnaderna för virkesanskaffningen i hela logistikkedjan på ett 
realistiskt sätt. 
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Examinanden tillverkar förädlade produkter. 

 Examinanden 

 installerar, använder och underhåller produktionsmedel på ett 
ändamålsenligt och säkert sätt 

 utarbetar produktspecifika konstruktionsritningar och andra ritningar 

 tillverkar förädlade produkter med hjälp av produktspecifika 
konstruktionsritningar och andra ritningar 

 väljer råvarustycken som är lämpliga för produkten  

 tillverkar produkterna med säkra arbetsmetoder  

 tillverkar produkterna i enlighet med CE-märkningen, certifikat och 
kvalitetskrav 

 optimerar mängden tillverkade produkter i enlighet med kraven på 
produkterna 

 sorterar trävarustyckena i kvalitetskategorier enligt produkten. 
 

 
Examinanden lagrar och levererar produkter. 

 Examinanden 

 bestämmer vilka metoder som ska användas vid lagring och torkning för 
att säkerställa vidareförädlingen och kvaliteten 

 sörjer för att biprodukterna används på ett totalekonomiskt fördelaktigt 
sätt 

 sköter förpackning och leverans av produkterna till kunderna på ett 
ekonomiskt och transporttekniskt optimalt sätt 

 säkerställer att produkterna bevarar sin kvalitet under transporten. 
 

 
 
 
9  Krävande borttagning av träd  
 
Samma examensdel som i yrkesexamen för arborist. 
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10  Skogsplanering 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 dra nytta av befintliga data vid utarbetande av en skogsbruksplan 

 samla in uppgifter i terrängen för en skogsbruksplan  

 lagra uppgifter i informationssystem för utarbetande eller uppdatering av en skogsbruksplan  

 utarbeta eller uppdatera en skogsbruksplan. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att för sitt arbetsobjekt eller 
det område som planeras samla in och lagra de data om terrängen och trädbeståndet som behövs för att 
uppdatera en skogsbruksplan eller utarbeta en ny plan. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs 
inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på något 
annat sätt så att det kunnande som anges i kraven på yrkesskicklighet i examensdelen blir påvisat i 
enlighet med kriterierna. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden drar nytta av befintliga data vid utarbetande av en skogsbruksplan. 

 
 

Examinanden 

 använder lämpliga kartor, fjärranalysmaterial och data om skogstillgångar 
och naturen vid planering av skogsanvändningen 

 tillämpar den befintliga skogsvårdsplanen vid utarbetande av en ny plan  

 använder sakkunnigt termer och begrepp som ingår i skogsvårdsplanen 

 arbetar kundorienterat. 
 

 
Examinanden samlar in uppgifter i terrängen för en skogsbruksplan. 

 
 

Examinanden 

 mäter och bestämmer karakteristika för trädbestånd och annat med 
ändamålsenliga verktyg 

 utnyttjar fjärranalysmaterial enligt behovet 

 använder datainsamlingsutrustning eller samlar data på en terrängblankett 
på det sätt som är nödvändigt när en skogsbruksplan utarbetas 

 preciserar bildandet av figurer genom att använda lokaliseringsutrustning 

 erbjuder skogsägaren möjlighet att delta  

 föreslår åtgärder som arbetsslaget kräver i enlighet med 
skogsvårdsrekommendationerna och anvisningarna för arbetsslaget 

 identifierar behoven av skogsförbättringsarbeten i terrängen  

 identifierar i terrängen eventuella livsmiljöer som är viktiga för den 
biologiska mångfalden och möjligheterna att genomföra åtgärder i dem  

 bedömer i sitt åtgärdsförslag om det finns möjligheter till finansieringsstöd 
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för skogsförbättring och för mångfaldsobjekt. 

 
Examinanden lagrar uppgifter i informationssystem för utarbetande eller uppdatering av en 
skogsbruksplan.  
 

 
 

Examinanden 

 lagrar data i ett informationssystem på det sätt som systemet kräver 

 använder elutrustning smidigt i sitt arbete 

 sörjer för att data är korrekta. 
 

 
Examinanden utarbetar eller uppdaterar en skogsbruksplan. 
 

 
 

Examinanden 

 utarbetar de dokument som krävs för planen 

 bifogar kartor, tabeller och rapporter till dokumenten 

 utarbetar eller uppdaterar skogsvårdsplanen på basis av uppgifterna och 
med det program som används för skogsbruksplanen. 
 

 
 
 
11  Skogsförbättringsarbeten  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utarbeta en skogsförbättringsplan 

 genomföra skogsförbättringsarbeten 

 utvärdera utfört arbete. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att utarbeta en 
skogsförbättringsplan som omfattar anläggande av en skogsbilväg, skogsdikning eller skogsgödsling. 
Examinanden utför ett skogsförbättringsarbete, utvärderar arbetet och utarbetar de dokument som 
anknyter till arbetet. I objekt som lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk tillämpas på gör 
examinanden en ansökan om finansiering och en anmälan om verkställande. Till de delar som den 
yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av 
yrkesskickligheten på något annat sätt så att det kunnande som anges i kraven på yrkesskicklighet i 
examensdelen blir påvisat i enlighet med kriterierna. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden gör upp en skogsförbättringsplan.  

 
 

Examinanden  

 utarbetar för ett förbättringsobjekt plan som är ändamålsenlig med 
avseende på skogsvården och ekonomiska faktorer  

 beaktar miljöaspekterna i planen  

 gör upp finansieringsplanen och -ansökan enligt lagen om finansiering 

 gör de behövliga tillståndsansökningarna och utredningarna enligt 
myndigheternas krav. 
 

 
Examinanden genomför skogsförbättringsarbeten. 

 
 

Examinanden  

 gör upp en genomförbar tidsplan 

 utreder realistiskt och kostnadseffektivt vilka resurser som behövs  

 väljer ändamålsenliga maskiner och utrustningar 

 gör en anmälan om verkställande i samband med arbeten enligt 
finansieringslagen  

 ansöker om finansiering enligt finansieringslagen  

 övervakar genomförandet av skogsförbättringsarbetet enligt lagstiftning 
och rekommendationer 

 sköter betalningar som gäller arbeten, finansieringsstöd och kunder inom 
överenskommen tid.  
 

 
Examinanden utvärderar utfört arbete. 

 
 

Examinanden  

 kontrollerar utfört arbete och jämför det med planen 

 bedömer om arbetsinstruktionerna och rekommendationerna har följts 

 utvärderar utfört arbete med avseende på villkoren i finansieringslagen 

 rapporterar på överenskommet sätt utvärderingen av utfört arbete. 
 

 
 
12  Produktion av natur- och landskapstjänster 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 
 

 göra upp ett anbud och ett kontrakt som gäller en natur- eller landskapstjänst 

 utarbeta en arbetsplan som gäller en natur- eller landskapstjänst 
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 genomföra en natur- eller landskapstjänst 

 utarbeta de dokument som behövs för dokumentationen och slutrapporteringen av en natur- eller 
landskapstjänst. 

 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i verkliga arbetssituationer genom att planera och genomföra 
minst en tjänst, som kan bestå av iståndsättning och vård av en vårdbiotop eller ett byggt 
kulturlandskap, vård av en strand och en strandäng, naturvård i en skog eller ett kärr, en 
vägdisponenttjänst, vård av ett grönområde i en trafikmiljö, landskapsarkitektur, anläggning, vård eller 
iståndsättnig av ett utflykts- och rekreationsobjekt eller någon motsvarande tjänst. Examinanden 
utarbetar de dokument som behövs för tjänsten, ansökningar om eventuella stöd, fakturor och 
rapporter till kunden. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska 
arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av yrkesskickligheten på något annat sätt så att det kunnande 
som anges i kraven på yrkesskicklighet i examensdelen blir påvisat i enlighet med kriterierna. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden gör upp ett anbud och ett kontrakt som gäller en natur- eller landskapstjänst. 

 

 
 

Examinanden  

 gör upp ett anbud och kontraktsdokument som gäller tjänsten på ett 
allmänt godtagbart sätt  

 utarbetar dokument enligt lagar och föreskrifter 

 interagerar med skogsägaren 

 bifogar ändamålsenliga uppgifter till anbudet enligt anbudsförfrågan 

 antecknar i kontraktet ändamålsenliga villkor för att säkerställa att 
genomförandet blir realistiskt. 
 

 
Examinanden utarbetar en arbetsplan som gäller en natur- eller landskapstjänst. 

 

 
 

Examinanden  

 bedömer vilka finansieringsmöjligheter det finns för arbetet 

 gör en ansökan om förhandsfinansiering om det behövs 

 utarbetar en realistisk plan för tjänsten 

 utarbetar planen enligt arbetarskyddsbestämmelserna samt arbetsgivarens 
och uppdragsgivarens skyldigheter 

 reserverar ändamålsenliga resurser för genomförande av arbetet 

 gör upp en realistisk tidsplan för genomförandet av tjänsten. 
 

 
Examinanden genomför en natur- eller landskapstjänst. 

 

 Examinanden  

 genomför tjänsten ergonomiskt korrekt och enligt 
arbetarskyddsbestämmelserna 

 sörjer för arbetsgivarens och uppdragsgivarens skyldigheter 
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 genomför tjänsten enligt kontraktet och planen 

 genomför tjänsten vid en ändamålsenlig tidpunkt  

 säkerställer kvaliteten på arbetet och kostnadseffektiviteten 

 bedömer kvaliteten på arbetet genom att jämföra med kriterier och mål.  

 
Examinanden utarbetar de dokument som behövs för dokumentationen och 
slutrapporteringen av en natur- eller landskapstjänst. 

 

 Examinanden  

 gör de anteckningar om och beräkningar för tjänsten som är väsentliga och 
som behövs vid fakturering och bokföring och som ska ges kunden 

 gör upp de dokument som krävs i samband med eventuella stöd för 
tjänsten 

 rapporterar bedömningen av kvaliteten på tjänsten till kunden 

 samlar in respons på tjänsten och bedömer utvecklingsbehoven. 
 

 
 
 
 
13  Skötsel av tätortsskogar 
 
Samma examensdel som i yrkesexamen för arborist. 
  
 
 
 
14  Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen 
 
I yrkesexamen för företagare inom skogsbruk kan en examensdel väljas från en annan yrkesexamen 
eller en specialyrkesexamen. Intyget över denna examensdel ges av den examenskommission som 
ansvarar för examen i fråga, och den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen för företagare 
inom skogsbruk erkänner på basis av intyget examensdelen som en del av yrkesexamen för företagare 
inom skogsbruk. I examensbetyget benämns examensdelen på samma sätt som i den examen från 
vilken den valts. 
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Bilaga. Beskrivning av examen (ingår inte i föreskriften) 
 
Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk 
Examensgrunderna träder i kraft 1.2.2016 (68/011/2015) 
 
Uppbyggnaden av examen 
 
Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk består av två kompetensområden: kompetensområdet för 
företagande inom skogsbruk och kompetensområdet för företagande inom skogstjänster. Yrkesexamen 
för företagare inom skogsbruk består av en obligatorisk examensdel, två examensdelar som är 
obligatoriska inom det valda kompetensområdet och en valbar examensdel. Den obligatoriska 
examensdelen är Skötsel av ekonomiskogar. De obligatoriska examensdelarna inom kompetensområdet för 
företagande inom skogsbruk är Planering av skogsbruk och Virkesaffärer. De obligatoriska examensdelarna 
inom kompetensområdet för företagande inom skogstjänster är Planering av affärsverksamhet inom 
skogsbruk och Produktion av skogstjänster. De valbara examensdelarna är Drivning, Värdering av 
skogsfastigheter och förberedelse av affärer, Vidareförädling av virke, Krävande borttagning av träd, Skogsplanering, 
Skogsförbättringsarbeten, Produktion av natur- och landskapstjänster ochSkötsel av tätortsskogar. Det är också 
möjligt att som valbar examensdel avlägga en av de obligatoriska examensdelarna i det andra 
kompetensområdet eller en examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.  
 
Examensbenämningen för kompetensområdet för företagsverksamhet inom skogsbruk är företagare 
inom skogsbruk och för kompetensområdet för företagsverksamhet inom skogstjänster företagare 
inom skogstjänster. 
 
Kunnande hos personer som avlagt denna examen 
 
De som har avlagt yrkesexamen för företagare inom skogsbruk har ett brett kunnande inom 
skogsbranschen. De är insatta i skogslagen, skogsvårdsrekommendationerna och skogscertifieringen 
och kan tillämpa dessa i olika arbeten inom skogsbranschen.  
 
De som avlagt kompetensområdet för företagande inom skogsvård kan sköta skogar planmässigt och 
ekonomiskt. De kan beakta möjligheterna och begränsningarna i verksamhetsmiljön. De kan utarbeta 
förhandsplaner för virkesförsäljning, göra virkesaffärer och utföra de åtgärder som behövs vid 
slutförande av affärerna.  
 
De som avlagt kompetensområdet för företagande inom skogstjänster kan planera och genomföra ett 
skogstjänstföretags ekonomi, försäljning, marknadsföring och resursbehov. De kan ta fram ett 
fungerande tjänstepaket, genomföra skogstjänster och sköta dokumenteringen i samband med 
tjänsterna.  
 
Beroende på vilka examensdelar de har valt kan de planera och genomföra drivning, göra värderingar 
av fastigheter, förbereda ägarbyte för en skogsfastighet, planera och genomföra vidareförädling av 
virke, ta bort träd på krävande platser, utföra skogsplanering, planera och genomföra 
skogsförbättringsarbeten eller natur- eller landskapsvård eller sköta en tätortsskog. 
 
Arbetsuppgifter som kan utföras av personer som avlagt denna examen 
 
De som i yrkesexamen för företagare inom skogsbruk har avlagt kompetensområdet för företagande 
inom skogsvård kan fungera som planerare av verksamhet och genomförare av praktiska arbeten i egen 
eller samägd skog. De som har avlagt kompetensområdet för företagande inom skogstjänster kan 
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fungera som skogstjänstföretagare i olika uppgifter inom skogsbruk. De kan erbjuda sina tjänster direkt 
till en skogsägare eller till andra företag, kommuner, föreningar eller andra sammanslutningar. 
Examinanden kan genomföra tjänster i vilka ingår skogsvård, virkesaffärer, drivning, skogsplanering, 
natur- eller landskapsvård, krävande borttagning av träd, vidareförädling av virke, värderingar av 
skogsfastigheter, skogsförbättringsarbeten och skötsel av tätortsskogar. 
 
Namn och status på den inrättning som utfärdat slutbetyget 
  
Slutbetyget utfärdas av en examenskommission som utsetts av Utbildningsstyrelsen. 
 
Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt slutbetyget 
  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet 
 
Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning) 
  
ISCED 3 
 
Betygsskala/krav för godkännande 
  
Godkänd/underkänd 
 
Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå 
  
Denna examen ger tillträde till högskolestudier. 
 
Rättslig grund 
  
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
812/1998 
 
Officiellt erkända sätt för erhållande av slutbetyget 
  
Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar sin yrkesskicklighet. De nationella 
examensfordringarna har definierats i examensgrunder som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid 
behov anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den 
personliga tillämpningen vid ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för 
examen, vid avläggande av examen och vid förvärvande av behövlig yrkesskicklighet. 
 
Krav på grundutbildning 
  
Examen kan avläggas oavsett hur den påvisade yrkesskickligheten har förvärvats. På dem som deltar i 
examen ställs inga formella utbildningskrav. 
 


