
 
 
Feriejobb - Botanikkunnig fältassistent 
vid Grimsö forskningsstation 
 
Vid institutionen för ekologi (SLU) bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, 
organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets 
ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om 
biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.  
 
Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, där Örebro, Västmanlands och Kopparbergs 
län möts. Forskningsstationen grundades 1974 som en ekologisk forsknings-station med Naturvårdsverket som 
huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet. Grimsö utgör 
avdelningen Viltekologi inom Institutionen för Ekologi. På Grimsö finns också Viltskadecenter som utbildar och 
informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem. 
 
Arbetsuppgifter: Som fältassistent kommer du att vara verksam inom ett projekt kring vildsvinets ekologi och 
förvaltning. Arbetsuppgifterna innefattar en ca 4 veckor lång vegetationsinventering samt visst efterarbete kring 
datahantering mm, främst inom Grimsös forskningsområde. Fältarbetet består huvudsakligen av inventeringar av 
flora. Du ansvarar för att ta emot, sammanställa, lagra och registrera såväl fältdata som ev prover. Utöver detta 
kommer du även att utföra enklare arbetsuppgifter som att registrera inventeringsresultatet digitalt i lämpligt 
filformat. 
 
Kvalifikationer: Du har fältvana och erfarenhet av datainsamling och fältinventering, där kunskap om skogliga 
faktorer, växter och djur är en förutsättning för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt. Ytterligare krav är 
dokumenterad erfarenhet och kunskaper i floristik (särskilt kärlväxter). Du kan lära dig hantera en GPS, känner till 
och kan läsa kartor och platsangivelser. Körkort för personbil är krav. 
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