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Vad finns idag?



Vad fanns tidigare 
på Ultuna?
Agronom Mark/växt, 
Agronom Teknik 
(Landskapsarkitekt):
• Markfysik, 6 poäng (6 veckor) (inkl. Landsk.ark.)

=> Markvetenskaplig grundkurs, 10p
• Agrohydrologi, 5p
• Dränering och bevattning, 5p
• Hydromekanik, 6p
• Huvudavvattning, 6p
• Hydroteknik i landskapsarkitektkurser, cirka 5p



Vad finns idag på SLU?
Agronom Mark/växt

Grundläggande nivå (årskurs 1-3)
- Geologi och hydrologi, 5hp (1 hp= 0.67 p)
- Markvetenskap, 15hp
- Växtproduktion, 20hp
- Självständigt arbete i Biologi,15hp

Avancerad nivå (årskurs 4-5)
- Marken i odlingen, 15hp
- Självständigt arbete i ämnet 

Biologi/Markvetenskap/Miljövetenskap, 30hp



Vad finns idag på SLU?

Grundläggande nivå (årskurs 1-3)
Kandidatprogrammet Biologi- och miljövetenskap
- Geologi och hydrologi, 5hp 
- Markvetenskap, 10/15hp
- Självständigt arbete i Biologi/Miljövetenskap,15hp

Avancerad nivå (årskurs 4-5)
Masterprogrammet Soil and Water Management
- Water and solute transport in the soil-plant-system, 10hp
- Watershed management with focus on eutrophication, 10hp
- Water management, soil conservation and land evaluation, 

10hp

- Självständigt arbete i ämnet Markvetenskap/Miljövetenskap, 
30hp



Vad finns idag på SLU?

Landskapsarkitekt

Grundläggande nivå (årskurs 1-3)

- Geologi och hydrologi, 5hp
- Markvetenskap och geoteknik, 10hp
- Markvetenskap – Växtnäring och växtbäddar, 3 hp

Avancerad nivå (årskurs 4-5)

- Tillämpad markvetenskap, 5 hp 
- (Självständigt arbete, 30hp)



Vad finns idag på SLU?

Civilingenjörprogrammet Miljö- och vattenteknik 

Grundläggande nivå (årskurs 1-3)
- Fluidmekanik, 5hp (Uppsala universitet, UU)
- Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15hp (UU)
- Markvetenskap för miljö och vatten, 15hp
- Självständigt arbete i Miljö- och vattenteknik,15hp (UU)

Avancerad nivå (årskurs 4-5) 
Ingår i Terminsblock Vattenresurser:
- Grundvatten 5hp, Avrinning 5hp, GIS för vattenresurser 5hp (UU)
- Vattenresursteknik, 5 hp
- Projekt vattenresurser, 10 hp

- Examensarbete i miljö- och vattenteknik, 30 hp (UU) 



Forskarnivå
- Forskarutbildning i           

Markvetenskap                               
med inriktning mot Hydroteknik,        
4 år

20. Ingrid Wesström      2002

21. Osvaldo Salazar       2009 

22. Örjan Berglund       2011



Vad finns idag på övriga 
högskolor?

Civilingenjörsprogrammet Väg- och 
vattenbyggnad

• Lund, LTH
• Göteborg, Chalmers
• Stockholm, KTH
• Luleå, LTU



Väg- och vattenbyggnad, 
Ex. V-programmet, LTH





Juridiska tillämpningar

Behörighet som sakkunnig i markavvattning
•Uppdrag av någon av landets fem 
miljödomstolar
•Jordbruksverkets vattenenhet tar beslut om 
vem som får behörighet att arbeta som 
sakkunnig i markavvattning.



Behörighet som sakkunnig i 
markavvattning

Vad krävs för att få behörighet?
•civilingenjörsexamen med 
vattenbyggnadsteknisk inriktning 
kompletterad med av Jordbruksverket 
godkänd agrar utbildning, eller
•agronomexamen med hydroteknisk 
inriktning, kompletterad med godkända 
studier i vattenbyggnadstekniska ämnen vid 
teknisk högskola.



Behörighet som sakkunnig i 
markavvattning

Du måste också få godkänt på 
Jordbruksverkets behörighetsutbildning.
•Behörighetsutbildningen är en kvalificerad 
utbildning inom ämnena hydraulik och 
vattenrätt. 
•Kursen är totalt två veckor. 
•Kursen genomförs normalt vart tredje år 
eller vart fjärde år.



Tack för visat intresse!


