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Studiets innhold;
Studiet består av 4 emner;
• Driftsledelse og økonomi.
• Fra idé til bedrift.
• Produksjon og salg av natur- og 

kulturbaserte tjenester og pro-
dukter.

• Tverrfaglig fordypningsoppgave.

Studiet retter seg mot
• Næringsdrivende/kommende 

næringsdrivende som ønsker 
høyere yrkesutdanning i entre-
prenørskap. 

• Rådgivere innenfor natur- og 
kulturbasert næringsutvikling.

• Fagarbeidere.

Bli agrotekniker innen

Natur- og kulturbasert 
entreprenørskap

KURSKODE FPS04N  NETTBASERT MED SAMLINGER

Mangesysleri er viktig på de norske byg-
dene og i grendene, ofte i kombinasjon 
med tradisjonell landbruksvirksomhet eller 
andre primærnæringer. I undesøkelsen 
Trender i Norsk landbruk (2014) oppgir 52 
prosent av norske gardbrukere at de driver 
en eller annen form for tilleggsnæring 
med utgangspunkt i garden sine ressur-
ser. I tillegg er det flere andre gründere 
på bygda som utvikler og driver næring 
basert på lokale natur- og kulturressurser. 
Vekst og gründerskap er derfor et sats-
ningsområde, slik det kommer til uttrykk 
bl.a gjennom Stortingsmelding  nr 31 
(2014-2015). Det er derfor viktig at hele 
spekteret av natur- og kulturressurser 
med tilhørende muligheter blir tatt i bruk 
for lokal og regional næringsutvikling. En 

agrotekniker innen natur- og kulturbasert 
entreprenørskap skal kunne bruke aktu-
elle verktøy for å utvikle og realisere en 
forretningside slik at denne bidrar positivt 
både for utvikling av egen bedrift og for 
samfunnet.

En høgere yrkesfaglig utdanning
Målet med  natur- og kulturbaserte entre-
prenørskap er å bidra til vekst og grün-
derskap basert på lokale og regionale 
ressurser. En agrotekniker innen natur- og 
kulturbasert entreprenørskap har etter 
endt utdanning spesialkompetanse innen 
grønt entreprenørskap og utvikling og drift 
av natur- og kulturbaserte næringer. Du vil 
ha i tillegg ha  kunnskap om å lede små og 
mellomstore bedrifter, samt innen salg og 
markedsføring. 

Opptakskrav
Grunnlaget for opptak er:
• Fullført og bestått utdanning fra natur-

bruksprogrammet
eller
• Realkompetanse med 5 års relevant yrke-

spraksis og/eller skolegang. 
Se nærmere opplysninger på skolens 
hjemmesider. 

Deltid
Utdanningen er ettårig, men strekker seg 
over to år med 10 samlinger pr. år.



Søknad
Ordinær søknadsfrist er 15.04 og elektro-
nisk søknad sendes til www.vigo.no. 
Søknad etter fristen sendes direkte til:

Hvam videregående skole, 
Hvamsallèen 30, 
2165 Hvam 
www.hvam.vgs.no

For spørsmål om opptakskrav, studiet, 
gjennomføring og søknad etter ordinær 
frist, ta kontakt med Hvam vgs.

Telefon: 63 91 21 00 
E-post: post@hvam.vgs.no

Stipend og lån
Som student ved Fagskolen Innlandet har 
du rett til stipend og lån ved Statens låne-
kasse for utdanning.

Om skolen
Hvam videregående skole ligger i Nes 
kommune, Akershus og har hatt utdanning 
i landbruk i mer enn 100 år. Vi tilbyr en 
framtidsrettet utdanning i et grønt miljø, 
med ulike utdanninger innen naturbruk, 
landbruk, fagskoleutdanning og kortere 
fagkurs.

Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet har over 40 års erfa-
ring med fagskoleutdanning og er den 
største fagskolen i Norge. Vi tilbyr nå flere 
utdanningsløp innen landbruk. 

Fagskolen Innlandet, 
Teknologiveien 12,
2815 Gjøvik.
Telefon: 61 14 54 00
www.fagskolen-innlandet.no
E-post: inntak@fagskolen-innlandet.no
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