Fakta om landbruk og landbruksutdanning
Landbruksutdanning er utdanning for framtida. Noreg og verda treng mange fleire
som vel landbruksutdanning. Vi treng både dei som ønskjer ei praktisk yrkesutdanning
for å jobbe som bønder eller tilsette i landbruket og dei som ønskjer høgare
utdanning for å møte framtidas behov innan rådgjeving, undervisning, forsking og
forvalting.
Alle et mat og alle har difor eit forhold til landbruket, men korleis kan man bidra til
at det blir meir og betre mat når vi blir 9 milliardar menneske om 40 år?
Vel ei framtid i landbruket fordi:
➢ Landbruk er framtidsretta, klima- og miljøvennleg
➢ Landbruk er mat, dyrehelse og omsorg for levende vesen
➢ Landbruk er høgteknologi som er i stadig utvikling
➢ Landbruk er fotosyntese, biologi, fysikk og kjemi sett inn i
ei praktisk samanheng
➢ Landbrukskompetanse er ettertrakta over heile verda
➢ Landbruk er spennande og mangfaldig
➢ Bioøkonomi er framtidas utfordring
Landbruk og busetting, næringsutvikling og sysselsetting
✓ Landbruket bidrar til å sysselsette ulike yrkesgrupper som veterinærar,
handverkarar, maskinleverandørar og rådgivarar innan ulike fagfelt
✓ Landbruket er grunnlaget for næringsmiddelindustrien, som er Noregs største
landbaserte industri med bedrifter i mange lokalsamfunn
✓ Landbruket pleiar kulturlandskapet og har stor betyding for turistnæringa
✓ Et aktivt landbruk er avgjærande for å oppretthalde infrastruktur og servicetilbod
rundt omkring i landet, som samferdsel, skoler, butikkar og helsetenester
Landbruk og arbeidsmoglegheiter
Landbrukskompetansen er internasjonal
✓ Arbeidsmoglegheitene spenner over eit vidt spekter innan privat og offentleg sektor
✓ Bachelor- eller mastergradar i dei tradisjonelle landbruksfaga er ettertrakta hos
mange arbeidsgjevarar innan landbruk, privat næringsliv og offentleg forvalting
✓ Turisme, jakt og fiske, lokal og regional matkultur, tenester som snørydding,
energiproduksjon og tilrettelegging av naturopplevingar er aktuelle arbeidsområdar
✓ Noen blir bønder, og mange blir noko heilt anna – både ministar, direktør og
avløysar!
Landbruk og kultur
✓ Landbruket tar vare på og fornyar nasjonale tradisjonar som produksjonsmetodar,
mattradisjonar, byggeskikk, handverk og kulturuttrykk, og bidrar direkte og
indirekte til å halde liv i et mangfaldig og folkeleg kulturliv landet rundt.

Utdanningstilbod
Naturbruk i vidaregåande skule
• Fins over heile landet
• Mange av skulane har internat
• Gir fagutdanning (agronom eller gartnar) og/eller generell studiekompetanse
• Med generell studiekompetanse kjem du inn på 80 % av alle studiar i Noreg
• Mange skolar legg til rette for elevar som ønskjer spesiell studiekompetanse
• Naturbruk kan passe for alle
• For å få gode karakterar må ein være flink både praktisk og teoretisk
• Naturbruk er den beste bakgrunnen for høgare utdanning innan landbruk
• Vegen til landbruksutdanning:
o Vg1 Naturbruk
o Vg2 Landbruk og gartnarnæring
o Vg3 Landbruk / Vg3 Gartnarnæring (yrkesutdanning)
Vg3 Studieforberedande naturbruk
o Alle har rett til studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning
o Studieforberedande innan naturbruk gir eit halvt realfagspoeng ekstra
Fagskular som tilbyr utdanningar innan landbruk og landbrukstilknytte næringar
• Fagskolen Innlandet i samarbeid med Hvam, Nome avdeling Søve, Storsteigen, Ål
avdeling Fjellandbruksskolen
• Chr. Thams fagskule i samarbeid med Skjetlein grønt kompetansesenter
• Vea – Statens fagskule for gartnarar og blomsterdekoratørar
• Bergen tekniske fagskule i samarbeid med Hjeltnes
• Norsk Hestesenter
Høgare landbruksutdanning
• Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU)
• Nord Universitet
• Høgskulen i Innlandet
• Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Andre høgskuler kan også ha enkelte landbruksretta fag.

Meir informasjon
Informasjon om landbruksutdanning fin på nettsida landbruksutdanning.no.
Der fin og informasjonsmateriell til nedlasting og lenkar til meir informasjon.
Følg også Velg Landbruk på Facebook.

