
Vi utbildar
FRAMTIDENS  

KLÖVVÅRDARE

BYS – Biologiska  
Yrkeshögskolan i Skara

Naturbruk.nu Västra Götalands- 
regionens naturbruksskolor

Naturbruks-
förvaltningen

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Vill du driva ett eget företag och jobba med kor? Vi 
erbjuder Sveriges enda yrkeshögskoleutbildning 
för blivande klövvårdare.

90%
får jobb eller startat eget  
efter avslutad utbildning

Bli eftertraktad på arbets- 
marknaden! 90 procent av 
våra studenter har fått jobb 
eller startat eget efter avslutad 
utbildning.

MÖJLIGHETER

LIA
ger trygghet

Teori varvas med praktik 
genom LIA (Lärande i  
arbetslivet), som ger dig 
ökad arbetslivserfarenhet 
och nya kontakter redan 
under studietiden.

VERKLIGHETEN

Yrkeshögskola är en efter-
gymnasial utbildningsform 
som erbjuder efterfrågade 
utbildningar i nära samarbete 
med näringslivet. 

RÄTT I TIDEN

av bransch

inom de gröna näringarna

Sveriges största yrkeshögskola



KOMPETENS
Designad

FRAMTIDENS
KLÖVVÅRDARE
Som professionell klövvårdare blir du efter-
traktad då behovet av yrkesutövare är stort, 
speciellt i vissa delar av landet. Förutom att 
klövvård är en viktig faktor för god djurom-
sorg poängterar branschen att god klövvård 
är en förutsättning för god lönsamhet i 
mjölkproduktionen. I Landsbygdsprogrammet 
vill man satsa extra på djurvälfärd och har 
tagit fram en klövpeng, där du som klövvår-
dare spelar en stor roll. På BYS i Skara finns 
landets första och enda längre klövvårdar- 
utbildning.

Du får lära dig om allt från kons anatomi och 
fysiologi, djurstallar och utfordring till ergo-
nomi, entreprenörskap, ekonomi och förstås 
– klövvård! Du får också lära dig att verka grisar 
och får, samt driva ditt eget klövvårdsföretag. 

Under 20 veckor får du tillämpa teorin i 
praktiken då du får göra LIA (Lärande i  
arbetslivet)  hos verksamma klövvårdare. 

på bys.nu
Läs mer om alla våra utbildningar

KURSER
• Djurstallar

• Examination

• Foder och utfodring

• Anatomi och fysiologi

• LIA 1

• LIA 2

• LIA 3

• Ekonomi och Entreprenörskap

• Klövvård

• Ergonomi och arbetsmiljö

• Kommunikation


