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Det kan bli skikkelig stilig!

Velg Landbruk
Synes du det er vanskelig å velge utdanningsretning? Lurer du på hva du “skal bli”?
Vil du kanskje bli oppfinner, sjef, økonom eller lærer? Vil du redde verden fra sult- og
miljøkatastrofer? Vil du ha et yrke i kontakt med naturen? Da bør du lese videre.
• Landbruk er fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig
• Landbruk er mat, dyrehelse og omsorg for levende
vesener
• Moderne landbruk benytter høyteknologi og er i stadig
utvikling
• Landbruk er fotosyntese, biologi, fysikk og kjemi satt inn
i en praktisk sammenheng
• Landbruk er spennende og mangfoldig
• Landbrukskompetanse er ettertraktet over hele verden

Et viktig, nasjonalt prosjekt
Landbruksnæringa har et stort ansvar for å være med og
synliggjøre og fremme utdannings- og jobbmuligheter
innen egne sektorer. Prosjektet “Velg Landbruk” er
landbrukets rekrutteringsprosjekt.
Velg Landbruk jobber overordnet og nasjonalt, og skal
stimulere til arbeid lokalt; blant annet med å sette
landbruksorganisasjonene i kontakt med utdanningsinstitusjonene. Velg Landbruk er finansiert gjennom
jordbruksavtalen 2010. Prosjektet er treårig og ble starta
opp i mai 2011.

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Landbruksfaglig kompetanse
Vi tilbyr studier innen:
•
•
•
•
•
•

Plantevitenskap
Husdyrvitenskap
Miljø og naturressurser
Skogfag
Fornybar energi
Hestefag

• Agroecology
• Animal Breeding and
Genetics
• Aquaculture
• Feed Manufacturing
Technology

umb.no

Du kan bli sivilagronom i Husdyr eller Plantevitenskap

Verden trenger deg
Det er i dag et stort behov for økt rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå.

En allsidig grunnkompetanse innen landbruk er nyttig
både for deg som har lyst til å bli bonde og for de som
ønsker å jobbe med dyr eller innen “grønne fag”.
Det er også helt nødvendig med økt rekruttering til høyere
landbruksutdanning, for å møte framtidas behov innen
rådgiving, undervisning, forskning og forvaltning.
Alle spiser mat, og alle har derfor et forhold til landbruket,
men hvordan kan man bidra til at det blir mer og bedre mat
når vi blir 9 milliarder mennesker om 40 år?
Prosjektet Velg Landbruk er et landsomfattende prosjekt
som eies av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og Landbruks- og Matdepartementet.

Tar ansvar for fremtiden
Visste du at verden trenger 70 % mer mat innen 2050?
For å innfri dette målet kreves økt kunnskap. Anja og Margit er to av årets Yara-stipendiater og
mottok 50 000 kroner hver for sitt arbeid med sine masteroppgaver ved UMB. Landbruksrettet
utdanning i skjæringspunktet mellom biologi, teknologi og økonomi vil kunne bli framtidas mest
etterspurte kompetanse. Et viktig og trygt valg.

Yara leverer løsninger for bærekraftig landbruk og for miljøet. Våre gjødslingskonsepter og gjødslingsprogrammer hjelper til å produsere mat for verdens voksende befolkning. Våre industriprodukter og
-løsninger reduserer utslipp, bedrer luftkvaliteten og gir en sikker og effektiv drift. Yara ble stiftet i Norge
i 1905, og er nå tilstede over hele verden med salg til 150 land. Sikkerhet er alltid vår viktigste prioritet.

yara.no

Knowledge grows

Storbyjenter velger karriere i åkeren

AV HÅVARD SIMONSEN

De har vokst opp på Grorud i Oslo og Danmarks Plass i Bergen, men kan mer om bladflekksykdommer i vårhvete og Fusarium i såkorn enn mang en korndyrker. Storbyjentene Anja
Karine Ruud og Margit Oami Kim er dyktige representanter for den nye generasjonen som er
på vei inn i norsk landbruk.
– Det føles nyttig å jobbe med mat, sier Anja Karine Ruud.
Grorud-jenta har studert jord og hagebruk ved Universitetet
for miljø og biovitenskap (UMB) og spesialisert seg på
plantesykdommer.

UMB og Bioforsk, forteller hun. Margit Oami Kim har også
spesialisert seg innenfor plantepatologi. Hennes masteroppgave, som etter planen skal leveres neste år, handler om
Fusarium i såkorn.

– Masteroppgaven min handlet om resistens mot bladflekksykdommer i vårhvete. Oppgaven er en del av et samarbeid mellom Institutt for plante og miljøvitenskap ved

– Planter er fascinerende, og akkurat nå har jeg størst
interesse for såkorn og frø, sier Bergensjenta. Også Kims
arbeid er et samarbeid med Bioforsk.

Praktisk kunnskap
Ruud og Kim forteller at de begge har hatt stor interesse for
realfag og biologi gjennom hele utdanningsløpet. Ved UMB
har de spisset kompetansen. De legger imidlertid stor vekt
på at studiet her ikke bare har en teoretisk tilnærming, men
er nært knyttet til landbrukets behov og at kunnskapen de
utvikler vil ha praktisk nytte og verdi i kornproduksjonen.

– Planter er blitt min interesse, og for meg handler det om
at det er fascinerende organismer og at de står i ro, ler Kim.
– Det er mye jeg kan tenke meg å arbeide med. Foruten
såkorn og frø, er det spennende med hvordan endringer i
klima kan påvirke vekstforhold og plantesykdommer i
Norge. Her synes jeg blant annet nye varslingssystemer er
spennende, fortsetter hun.

– Det var kanskje litt tilfeldig at jeg havnet så dypt i
plantevitenskap. Men jeg ser nå hvor interessant det er å
arbeide med anvendt forskning og kunnskap. Jeg tror det
også er smart i forhold til jobb. Det virker lettere å få jobb
med en landbruksrettet studie enn en mer generell studie
med bare basisfag. Underveis er jeg blitt mer og mer
overbevist om at valget er rett, sier Ruud.

Stipend fra YARA
– Temaene som Ruud og Kim arbeider med er svært viktige.
Det er jo et ønske om å bruke så lite plantevernmidler som
mulig. Derfor er det svært viktig å få fram kandidater som
jobber med planteforedling og har fokus på resistens og
bekjempelse av sykdommer. Dette er kanskje det aller
viktigste fagfeltet innenfor plantekultur. Dette er konkret
miljøvern, sier agronom Anders Rognlien i Yara Norge. Både
Ruud og Kim har fått stipend fra Yara. Yara-stipendet er
normalt på 50.000 kroner og kan søkes av masterstudenter
ved UMB som arbeider med matproduksjon, planteproduksjon og tilgrensende fagfelt.

– Hva er drømmejobben?
– Nå ser det ut til at jeg satser på doktorgrad. Jeg har lyst til
å jobbe innenfor forskning, men kanskje noe bredere –
både med plantepatologi, resistens og foredling. Hvis du
finner ut noe, har du jo mulighet til å påvirke direkte, sier hun.

N

o r s k e L a n d b r u k s t e n e s t e r (NLT)
er en medlemsorganisasjon for avløserlagene/landbrukstjenestene i Norge. NLT er eigd og
styrt av bøndene, gjennom styre og årsmøte.

NLT har som mål å arbeide for de lokale medlemslagene sine
interesser og for å bedre bonden sitt driftsresultat, arbeidssituasjon
og velferd. NLT skal og være et koordinerende ledd for styrking av
samarbeid, kunnskap og felles målsetting.
Våre medlemslag er bonden sitt vikarbyrå og tilbyr en rekke
tjenester.
-

Alle former for avløsning tilpasset den enkelte bondes behov
Arbeidsgiveransvar for avløseren
Forsikring for den ansatte
Trivsel og sikkerhet i arbeidet
Rekruttering av arbeidskraft
Praksisplass
Organisert opplæring og kurs
For mer informasjon besøk vår hjemmeside
www.landbrukstenester.no
eller se vår brosjyre her:
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– Dere er akkurat slike kandidater vi ser etter. Dere har
superkarakterer og et stort potensial. Vi håper stipendet vil
motivere dere til å fortsette videre innenfor plantekultur, og
inspirere andre til å gå samme vei. Stipendet skal være en
fjær i hatten og tildeles på bakgrunn av vurdering fra
veiledere, karakterer og masteroppgavens relevans, sier
Rognlien. For Ruud og Kim ga Yara-stipendet mulighet til å
utføre et enda bredere vitenskapelig arbeid i sine masteroppgaver, både med flere analyser og egnet utstyr.
– Stipendet var en veldig positiv motivasjonsfaktor, sier Kim.
Hun planlegger blant annet å bruke noe av midlene til flere
DNA-analyser for å finne arter av Fusarium.
– For min del kom stipendet etter at det meste av feltforsøkene var gjort, men det var en fin bonus, sier Ruud.
Yara ønsker at stipendet delvis brukes på masteroppgaven,
men det er også ment som en hjelp for å styrke studentenes
generelle økonomi.

Mat i tiden
– Dere har tydelig tro på en framtid i næringen?
– Mat er i vinden for tiden. Det ser vi blant annet på TV og
med interessen for kortreist mat. Jeg er veldig positiv til
norsk matproduksjon. Norge har masse rent vann og en del
god jord, og korttransportert mat kommer bare til å bli
viktigere.
Vi bør ta vare på matproduksjonen her i landet, spesielt i
forhold til vannressursene vi har. Og så forteller de jo at det
skal være jobber og få, sier Kim.
– Jeg har jo tro på det, sier Ruud. – Norsk landbruk har noen
utfordringer. Næringen møtes av fordommer, men har også
mange muligheter. Vi har store ressurser i Norge, ikke minst
økonomisk, til å satse enda mer på forskning og utvikling.
Sammen med næringen kan vi forske oss fram til kunnskap
og patenter som er nyttig både i Norge og internasjonalt,
og som vi kan tjene penger på. Selv om våre forskningsmiljøer er relativt små, er de sterke. Jeg har tro på norsk
matproduksjon, men landbruket er avhengig av politisk
vilje, sier hun.

Velg landbruk!
Om noen år kommer Norge til å mangle:
• Agronomer
• Gartnere
Det blir også mangel på kompetanse innen:
• Planteproduksjon
• Husdyrernæring
• Matvitenskap
• Skogbruk
Landbruket har mange spennende utdanningsmuligheter.
Vil du lage maten vår i fremtiden?

Vil du bli agronom eller agrotekniker?

Ønsker du en annen grønn fagutdanning, eller rett og slett en grønn plattform for videre utdanning?
På Hvam tilbyr vi framtidsretta utdanning i et grønt miljø. Her kan du ta landbruksutdanning både på videregående
nivå og fagskole. I tillegg tilbyr vi et 200 timers landbrukskurs for voksne, samt kortere voksenopplærings- og fagkurs.
Hvam er en av landets største og mest moderne videregående skoler innenfor Naturbruk. F.o.m høsten 2013 tilbyr vi også
fagskoleutdanning innen Planteproduksjon og driftsledelse.
Hvam vgs ligger i et vakkert kultulandskap i Nes kommune, Akershus – 5 mil nord for Oslo og 3 mil øst for Gardermoen flyplass.
Skolen legger vekt på samarbeid med lokalt næringsliv, vi fokuserer på energieffektivitet og er godkjent som Miljøfyrtårn.

Videregående skole

Vg1 Naturbruk
Naturbruk Energi og miljø
Vg2 Landbruk og gartnerinæring
Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Naturbruk Energi og miljøfag
Heste- og hovslagerfaget
Vg3 Landbruk
Naturbruk (studiekompetanse)
Naturbruk Energi og miljø
Påbygging til generell studiekompetanse
I tillegg tilbyr vi utdanningsprogrammene Idrettsfag, Kommunikasjon og Mediefag.

Fagskole Planteproduksjon og driftsledelse

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam vgs en ett-årig fagskoleutdanning som deltidsstudium over 2 år.
Høsten 2013 startet 20 studenter opp på studiet «Planteproduksjon og driftsledelse». Etter fullført studium oppnår
man tittelen Agrotekniker.
Studiet består av 4 moduler; Driftsledelse og økonomi, Planteproduksjon, Energi og miljø og Fordypningsarbeid/hovedprosjekt.
Det kreves ikke studiekompetanse for å komme inn, men gjennomført utdanning fra naturbruksprogrammet eller
tilsvarende realkompetanse.

Hvam videregående skole, Hvamsallèen 30, 2165 Hvam
Tlf 63 91 21 00 • www.hvam.vgs.no
E-post: post@hvam.vgs.no

Følg oss på Facebook!

www.facebook.com/hvamvgs

Velg Landbruk
Det finnes en rekke utdanningsinstitusjoner innen landbruksfaglig retning i Norge. Alt fra Val
Videregående skole i Nord-Trøndelag (bildet) der elevene bor sammen med venner rett over
gangen, til økologisk landbruksutdanning ved Sogn Jord- og Hagebruksskule (les mer på side
18) eller høyere utdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Uansett hvilken landbruksfaglig retning du ønsker å
utdanne deg innen, finnes det en mulighet for deg.

Ved å velge landbruk åpner du døra til en spennende
verden, som kommer til å bli mer og mer ettertraktet i årene
som kommer.

Mulighetene er mange
Du kan velge videregående utdanningsretning, fagskoleutdanning eller å gå “hele veien” til høyere landbruksutdanning for eksempel ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Nord-Trøndelag,
Høgskolen i Hedmark eller Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

Framtidas mest etterspurte kompetanse
– Våre virkelige store utfordringer, som mat, klima og energi, kan ikke løses uten landbruk.
Dette blir framtidas mest etterspurte kompetanse, sier Mari Sundli Tveit, rektor ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet. Nå inviterer hun landbruket til date, for å sjekke at
Ås-miljøet tilbyr utdanning og kompetanse som næringen trenger.
– Vi kan ikke klare dette uten landbruk, vet du!
Mari Sundli Tveit har akkurat parkert universitetets
signalgrønne el-bil etter nok et møte om den forestående
fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og
Norges Veterinærhøgskole, og tatt oss med til parken
nedenfor urbygningen på den flotte campusen på Ås. Her
trekker hun opp de store utfordringene for verden og
Norge og alle mulighetene det vil gi for de som velger en
karriere i landbrukssektoren.
Tveit er valgt til rektor for det nye Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun tiltrer når
fusjonen trer i kraft fra årsskiftet, men er allerede langt inne

i prosessene om hva det nye universi-tetet skal være. Et
viktig signal er at landbruk flagges med større synlighet i
strategi og utdanningsopplegg.
Framtidas livsgrunnlag
– Skal vi makte å skaffe mat til 9-10 milliarder mennesker,
løse de store miljøproblemene, etablere fornybare energikilder og bekjempe fattigdom, må vi bygge opp en
langsiktig og framtidsrettet holdbar bioøkonomi. Ikke noe
av dette kan løses uten landbruk. Det er jeg opptatt av å få
fram. Skal vi få ungdom til å få lyst til å gå denne veien, må
vi fortelle hvor viktig landbrukskompetanse – i bred
forstand – blir for å løse de virkelig store utfordringene. Ser

vi inn i krystallkulen, vil disse utfordringene bare spisse
seg og øke etterspørselen etter folk med relevant
kompetanse. Derfor er vi framfusne nok til å kalle det
framtidas mest etterspurte utdanninger, sier Sundli Tveit,
og fortsetter:
– I strategien for NMBU sier vi at universitetet skal bidra til å
sikre framtidas livsgrunnlag. Det er ikke småtteri! Men det
føles godt å vite at NMBU er så framtidsrettet og skreddersydd mot de temaene vi vet kommer med full tyngde.
Inviterer til date
Sundli Tveit understreker at landbruk i denne sammenheng
favner hele bredden av fag, som jord og plantekultur,
økonomi, teknologi, arealplanlegging og næringsmiddelindustri. – Vi må forsikre oss om at vi tilbyr kompetansen
som trengs i sin fulle bredde, sier hun. Denne oppgaven
skal NMBU løse i lag med Høyskolen i Hedmark og
Høyskolen i Nord-Trøndelag i et samarbeid som er kalt
Framtidas landbruksutdanning. På oppdrag fra de tre har
Agri Analyse utredet hvilke kompetansebehov landbruket
vil ha.

– Vi må vite hvor mange personer vi snakker om, hvilken
kompetanse det er behov for og hvordan våre studietilbud
matcher disse behovene. Vi vil bruke rapporten til å
videreutvikle våre utdanningsprogrammer, sier Sundli Tveit.
I tillegg er hun svært opptatt av å ha en løpende dialog
med næringen.
– Du inviterer med andre ord på ny date med næringen?
– Kall det gjerne det. Jeg er svært opptatt av å synliggjøre
overfor næringen at vi vil skreddersy relevant kompetanse.
Du har sikkert lagt merke til at vi har tatt tilbake både
sivilagronom og forstkandidattitlene i våre studier.
– Er det en erkjennelse av at man ikke har vært helt
synkronisert med behovene landbruket faktisk har?
– Vi har i hvert fall ikke vært gode nok til å kommunisere
hvor gode vi er. Jeg er veldig opptatt av at dette
universitetet skal vise fram hvor dyktige vi er på landbruk.
Ni av ti av våre kandidater er ute i jobb i løpet av bare et
par måneder etter endt utdanning. Så vi er gode!

Får raskt jobb
– Har Ås-miljøet satt større fokus på produksjon og
næringsvirksomhet igjen?
– Vi har alltid hatt forskning og utdanning innenfor hele
bredden av landbruk. Men jeg tror kanskje vi kan løfte fram
dette enda mer. For å være skikkelig relevant for landbruksnæringen, må du jo ha en 360 graders tilnærming. Dette er
vi veldig gode på og vi er stolte av det.
– Hvordan kan næringen selv og aktører som Yara bidra?
– Landbruket og landbruksindustrien bidrar jo allerede
med stipend osv. Men vi kan samarbeide enda mer, for
eksempel inn i undervisning med alt fra forelesere til å
bidra med problemstillinger til masteroppgaver. Kanskje er
det mulig å trekke studenter mer inn i sommerjobber?
Erfaringene fra slikt samarbeid er gode, sier Sundli Tveit.
Attraktivt
Forskning og utdanning innenfor planter og husdyr blir nå
samlet under ett fakultet – Fakultet for veterinærmedisin og
biovitenskap – på nye NMBU. – Nå får vi hele verdikjeden
for mat på ett sted, og når planteforskere og veterinærer
kommer under samme fakultet, blir plante- og husdyrproduksjonen knyttet enda tettere sammen, poengterer
Sundli Tveit. De andre fakultetene blir Fakultet for
miljøvitenskap og teknologi og Fakultet for samfunnsvitenskap.
– Vi får store muligheter for nye faglige koplinger, og det
blir noe av suksesskriteriet for universitetet å finne disse
koplingene, sier Sundli Tveit. Hun mener de store investeringene som er vedtatt vil gjøre NMBU svært attraktivt både
for ansatte og studenter.
– Dette er investeringer helt uten sidestykke i norsk
universitetssammenheng. Det skal brukes 6,3 milliarder
på nye bygg og ytterligere en milliard til utstyr. NMBU får
fasiliteter av internasjonal klasse. Det er klart at med slike
investeringer og den politiske viljen som ligger bak
prosjektet, følger det også store forventninger til hva vi
kan få til.

Kvs-Lyngdal har verdens største klasserom!

Bli med oss ut!

En naturbruksskole på Sørlandet med flotte fasilliteter og veldig godt miljø!

Hest og hovslager • Landbruk og gartneri
Agronom • Naturforvaltning

Kvs-Lyngdal
Rosfjord, 4580 Lyngdal • Tlf. 38 33 06 00
www.kvslyngdal.no

Gartnerhallen SA er i dag Norges største produsentorganisasjon for norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker
og poteter. Organisasjonen har en årlig omsetning på ca. 1,7 milliarder kroner.
Omkring 1130 gartnere og potetdyrkere er sammen om å eie samvirkeforetaket Gartnerhallen.
Vi har som målsetting å sikre forbrukerne etterspurte frukt- og grøntprodukter – et bredt produktspekter
av topp kvalitet. Overfor våre medlemmer legger vi stor vekt på et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler.
Gartnerhallen samarbeider med de store aktørene innen industri, distribusjon og omsetning av dagligvarer i Norge.

Postboks 111 Økern, 0509 OSLO • www.gartner.no

Dyr og dyrevelferd • Matvareproduksjonen i verden og i Norge
Miljø- og klimautordringer • Bruk av skog, jakt- og fiskeressurser
i utmarka • Næringsutvikling • Landbruksteknikk
Studie- og jobbmuligheter innen landbruket finner du på:

www.landbruksutdanning.no
Vi er de fremste i Norge på landbruksutdanning.
Høgskolen i Hedmark (HH)
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)

Mobil 915 54 503
Tlf. 62 54 16 21
www.landbruksutdanning.no

Økologisk landbruk – noko for deg?
Dei seinare åra har det skjedd ei eksplosjon i interessa for økologisk mat i Norge. Naturbruksutdanning er det rette valet også for deg som er interessert i å lære meir om økologisk
landbruksproduksjon i praksis og teori. Økologisk landbruk har i fleire år vore
nasjonalt satsingsområde her i landet, og stadig fleire vil kjøpe økologisk dyrka mat.
Slik produksjon krev sjølvsagt kunnskap på lik linje med
annan landbruksproduksjon. Mange av naturbruksskulane
har teke dette innover seg, anten ved å leggje om delar av
skulegardsbruket til økologisk produksjon eller å tilby
Økologisk landbruk som valfritt programfag på VG3
landbruk. Det vil vera stor variasjon mellom skulane kor
stor plass økologisk produksjon har i dei felles programfaga.
Kalnes videregående skole i Østfold hadde i 2012 gjennomført omlegging av heile skulegardsbruket til økologisk
produksjon. Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland har
landsline i økologisk landbruk, og her har all produksjon
vore og all undervising vore økologisk i meir enn 25 år.
Du som er interessert må ta kontakt med naturbruksskulen i
ditt heimeområde og spørja kor mykje dei legg vekt på å
formidle kunnskap om økologisk landbruk, og generelt
undersøkje kva som er rett skule for deg.
Fakta om økologisk landbruk
Vil du vita meir om kva økologisk landbruk er før du gjer

eit val? Då kan du kanskje besøkje ein økologisk gard i
dine heimtrakter, eller ta kontakt med ein naturbruksskule
som har økologisk produksjon eller tilbyr undervising i
dette emnet. På nettstaden agropub.no finn du svært mykje
faktabasert kunnskap om økologisk landbruk.
Det er eit offentleg regelverk for økologisk landbruksdrift i
Norge, og dette regelverket er basert på internasjonale
standardar. Det er forbode å bruke kjemisk syntetiske
sprøytemiddel mot ugras, skadedyr og sjukdomar. I staden
må vi bruke kunnskapen vi har til å førebyggje det som kan
øydeleggje eller redusere avlingane våre – spela på lag
med naturen.
Visste du at ein heller ikkje kan nytte industrielt tilverka
handelsgjødsel. Kløver og andre belgvekstar kan i
symbiose med ein bakterie produsere betydeleg med
Nitrogen (N) – det viktigaste næringsemnet for plantene.
Dette og andre prosessar legg vi til rette for i økologisk
landbruk til erstatning for handelsgjødsla.

Her kan man utdanne seg til økologisk agronom

Hver tiende bedrift i Norge
er en landbruksbedrift
Landbruks- og matindustrien sysselsetter 45.000
mennesker. Matindustrien er landets største industrisektor.
I tillegg til å produsere mat leverer landbruket både
miljøvennlig energi, landskapspleie, helse-, sosial- og
utdanningstjenester, aktiviteter og tilbud om overnatting og
servering.
Landbruk er
• Naturressurser
• Folkehelse
• Klima
• Matsikkerhet
• Bærekraftig produksjon
• Økonomisk og sosial utvikling
• Energisikkerhet
• Dyrevelferd

Takk til våre annonsører!

Bli medlem i NSG!
Norsk Sau og Geit er interesseorganisasjonen for norske
sau- og geiteholdere.
Du finner oss på: www.nsg.no

VI JOBBER SAMMEN

for å rekruttere
UNGDOM TIL GRØNNE UTDANNINGER,
SLIK AT VI KAN OPPRETTHOLDE ET SUNT LANDBRUK OGSÅ I FREMTIDEN.

Lik oss og les mer facebook.com/GronnUtdanning

VI JOBBER SAMMEN

for å rekruttere
UNGDOM TIL GRØNNE UTDANNINGER,

aktivitet
SLIKnaturbasert
AT VI KAN OPPRETTHOLDE ET SUNT LANDBRUK
OGSÅ I FREMTIDEN.
og produksjon

landbruk
hestefag
anleggsgartner
studiekompetanse

www.tveit.vgs.no

Privat vidaregåande skule med eige internat.
Tek inn elevar frå heile landet.
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KOMMENTAR · 3

Kato Nykvist er kommentator
i Nationen.

✱ SAMFERDSEL · 6

Reagerer på bruk av
treklosser i bygging
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RABATT PÅ ABONNEMENT

✱ LANDBRUK · 10

Ber regjeringen snu
matjordutbygging

VEKSTTORGET · 14–15

Tettpakket
jord reduserer
næringsopptaket

For mye traktorkjøring på
jordet kan gi mindre avlinger,
viser Bioforsk-forsøk.

Nationen - Distriktenes Næringsavis

For bestilling av abonnement:
Telefon 23 33 91 52
E-post til Nationen: nationen@mediaconnect.no
E-post til Traktor: traktor@mediaconnect.no
Husk å oppgi ditt studentnummer, samt rabattkode: 3200
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Norsk økonomi vil vokse
i 2013 og 2014, men renteøkninger kan være i vente,
spår OECD.
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Sp-stortingspolitiker
Heidi Greni ber regjeringen
stoppe Trondheim
kommunes utbyggingsplan.

Fortsatt vekst for
norsk økonomi

FOTO: COLOURBOX OG STORTINGET

VERDENS

Eksperter er kritiske
etter at en privatperson
fotograferte et vaklende
brobyggingsprosjekt.

✱ NÆRINGSLIV · 10

Stortingspolitikere fra flere partier truer med straffetiltak hvis matbransjen ikke får slutt på villedende merking.
– Forbrukerne skal stole på at maten er det den utgir seg for
å være, sier Arild Stokkan-Grande fra Arbeiderpartiet.
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EØS-MIDLENE
«Det nærmer seg
nye forhandlinger om Norges
EØS-bidrag.
Budskapet bør
være klart,
Norge må
beholde
styringen
over
midlene.»
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for å stoppe
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STUDENTTILBUD
Hold deg oppdatert i studietida
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Magasinet Traktor – Alt om traktor på ett sted

Fra ungdomsskole til jobb i landbruket

Naturbrukskolene

Landbruksutdanning

VG1

Naturbruk

VG2

VG3

Fagskoler

Universitet
og høgskoler

Landbruk og gartnernæring

Landbruk

Gartnernæring

Naturbruk
(generell
studiekompetanse)

Fagskolen Innlandet (Hvam)
Fagskolen Telemark (Søve)
Chr. Thams fagskole (Skjetlein)
Hjeltnes Fagskule
VEA - Statens fagskole for gartnere
og blomsterdekoratører
Tomb Fagskole

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
(NMBU)

Høgskolen i
Hedmark

Høgskolen i
Nord-Trøndelag

Høgskolen for
landbruk og
bygdeutvikling

For ytterligere informasjon gå til sidene for videregående, fagskoler og høyere utdanning under
utdanningsmenyen.

Her kan du gå på skole
Videregående skoler
Hvam VGS
Rosthaug VGS
Ål VGS
Tana VGS
Jønsberg VGS
Storsteigen VGS
Voss Jordbruksskule
Gjermundnes VGS
Mosjøen VGS
Sortland VGS
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Gjennestad Gartnerskole
Mære Landbruksskole
Val VGS
Valle VGS
Natur VGS
Tveit VGS
Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
Vinterlandbruksskulen på Jæren
Øksnevad VGS
Mo og Jølster VGS
Sogn Jord- og Hagebruksskule
Skjetlein VGS
Øya VGS
Søve VGS
Senja VGS
Kvs-Lyngdal
Melsom VGS
Kalnes VGS
Tomb VGS og Landbruksstudier
Tvedestrand og Åmli VGS
Søgne VGS
Hjeltnes VGS
Stend VGS
Fagskoler
Fagskolen Innlandet (Hvam)
Fagskolen Telemark (Søve)
Chr. Thams fagskole (Skjetlein)
Hjeltnes Fagskule
VEA - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Tomb Fagskole
Universitet/Høgskoler
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Hedmark
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

SATS PÅ DIN FREMTID MED EIKSENTERET
Bli en del av teamet som betjener
de mest avanserte og profesjonelle
maskiner innen landbruket.

Sterke merkevarer
Melk og ost fra Tine, pommes frites fra Hoff, epler fra Bama og all verdens pølser fra Gilde.
Alle i Norge bruker produkter produsert av norske bønder. Har du tenkt over hvor mange som
jobber med produktene før de dukker opp på frokostbordet ditt?

Før du kan ta den første slurken av melka eller den første
brødbiten om morgenen er det mange yrkesgrupper som
har vært involvert. Alle disse kan egentlig si at de jobber
enten i eller for landbruket.
Noen forskere jobber også for å utvikle bedre maskiner og
redskaper, eller for at dyrene skal få et best mulig liv.
Landbruksnæringen har mange som jobber med salg; ikke

bare for å selge produktene til deg og meg, men også for å
selge traktorer, melkeroboter og kraftfor til bøndene. De
som gjør jobben med å produsere matvarene - bøndene
- er også avhengige av å ha gode rådgivere, både når det
gjelder planteproduksjon og økonomi, flinke dyrleger og
de som forbedrer sluttproduktet; gode mat- og drikkeprodukter av melk, kjøtt, egg, grønnsaker og annet som
produseres av bøndene.

Mange muligheter i Norsk Landbruksrådgiving
Hvordan produsere mer og bedre mat til en voksende befolkning, uten at det går ut over miljø og klima?
Det er blant utfordringene du som rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving kan være med på å løse.
Norsk Landbruksrådgiving har 270 medarbeidere
over hele landet. De utvikler og formidler kunnskap
innenfor fagområder som korn, grovfôr, potet,
grønnsaker, frukt og bær, veksthus, økologisk landbruk,
kulturlandskap, næringsutvikling, økonomi og
bedriftsrådgiving, landbruksbygg, maskinteknikk
og hydroteknikk.

www.lr.no • lr@lr.no • 902 03 317 • Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås

Kompetanse for framtida: Ingvild Evju
og Jan-Eivind Kvam Andersen har
mastergrad i plantevitenskap fra UMB på Ås.
Som rådgivere i NLR utvikler og formidler
de ny kunnskap til nytte for norske
kornprodusenter.

Naturbruk – en naturlig vei til
yrkeskompetanse og studiekompetanse
Velg en annerledes skolehverdag med mye praktisk
arbeid ute og i skolens avdelinger.
Ta yrkeskompetanse eller studiekompetanse for videre studier.
Videregående skoler med naturbruk i alle fylker.

www.naturbruksskolene.no

Vi tilbyr

landbruksutdanning
- også for voksne

Hel- eller deltid
Ta kontakt for mer informasjon

v/IKEA på Furuset i Oslo • tlf. 22 90 86 00 • www.natur.vgs.no

Landbruket er Norges
største fastlandsnæring
• Tilsammen utgjør landbruket 23% av all produksjonsverdi i norsk industri
• Landbruket utgjør den største vareproduserende 		
verdikjeden i fastlands-Norge
• Jordbruk og skogbruk utgjør 115.000 årsverk (230.000
årsverk med ringvirkninger)
• Hver tiende bedrift i Norge er en landbruksbedrift
• Til sammen har Tine og Nortura flere ansatte enn Statoil

Vi synes også gården din er flott,

og forsikrer den gjerne for deg!
Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.
Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi tilbyr derfor
bonden skreddersydde produkter til gunstige priser.
Du kan enkelt beregne kostnader og bestille alle forsikringene
direkte på nett.
Les mer og bestill på Landbruksforsikring.no eller ring 05263
for å snakke med en rådgiver.
– bondens eget forsikringsselskap

Arbeidsmuligheter
Du ender ikke nødvendigvis opp som bonde dersom du velger landbruksfaglig utdannelse.
Det finnes en rekke muligheter.

Felleskjøpet har over 2500 spennende jobber innen mange ulike yrker over hele landet.
Vi trenger nye landbruksmekanikere, rådgivere innen husdyr- og plantefag og
fagfolk innen salg, produksjon, logistikk og ledelse.

Velg landbruk!
Se felleskjopet.no/jobb, fknr.no og fk.no
Facebook, YouTube og Twitter

Noen av fordelene med å velge landbruk
• Landbrukskompetansen er internasjonal
• Arbeidsmulighetene spenner over et vidt spekter innen
privat og offentlig sektor
• Bachelor- eller mastergrader i de tradisjonelle
landbruksfagene er ettertraktet hos mange arbeidsgivere både innen landbruk, privat næringsliv og 		
offentlig forvaltning
• Turisme, jakt og fiske, lokal og regional matkultur, 		

tjenester som snørydding, energiproduksjon og tilrettelegging av naturopplevelser er aktuelle arbeidsområder
• Noen blir bønder, og mange blir noe helt annet – både
minister, direktør og avløser!
• Landbruket tar vare på og fornyer nasjonale tradisjoner
som produksjonsmetoder, mattradisjoner, byggeskikk,
håndverk og kulturuttrykk, og bidrar direkte og
indirekte til å holde liv i et mangfoldig og folkelig 		
kulturliv landet rundt

NYHET! k i landet har vi

Banken for landbruket

Som første ban
e!
lansert Gårdssparing for ung
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/gs
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Hos oss møter du dyktige folk i en jordnær og solid bank som kjenner
landbruksnæringen. Vi har alle tjenestene på nett og mobil som gjør oss til en
moderne nettbank. Det kaller vi sunt bankvett!

Landkredittbank.no
Tlf. 815 52 245

Jordbruket i Norge og i verden
Jordbruk (dyrking og husdyrhold) oppsto for mer enn 10 000 år siden, og har gått gjennom en
betydelig utvikling siden de første sivilisasjoner.

Arkeologiske spor tyder på at et område i Midtøsten, den
såkalte fruktbare halvmåne, var det stedet for de første
planting av frø og høsting av planter som tidligere ble
samlet i villmarken. Jordbruket oppsto deretter på flere
uavhengige steder i verden: nordlige og sørlige Kina,
Sahel-beltet i Afrika, Ny-Guinea, flere steder i Amerika som
sørlige Mexico og Peru.
En gang rundt 4.000 år før vår tidsregning kom jordbruket
til Norden sørfra, først til Danmark og Sverige, deretter til
Norge. I Sverige synes prosessen å ha skjedd raskt, da den

knapt er målbar med karbondatering. Det første jordbruket
var svibruk i små rydninger i skogen, og belastningen på
ressursene var små. Det første jordbruket erstattet på ingen
måte jeger- og samlersamfunnene.
Den nordiske traktbegerkulturen var lik i hele Norden fra
Danmark og opp til Trøndelag. Den markerer seg ved funn
av spesielle økser av stein og flint. Pollenanalyser viser at
land har blitt ryddet og korn sådd, først ved kysten og helst
sør, spesielt på Jæren. Beinrester vitner om husdyrhold av
sau, geit og kyr.

Sogn Jord- og Hagebruksskule - landsline i økologisk landbruk
SJH, Skule for livet...
Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule
med landsline i økologisk landbruk. Elevar frå heile landet kan
søkje.
Vårt største og viktigaste klasserom er eit allsidig skulegardsbruk med økologisk drift. Praksis- og teoriundervising går hand
i hand.
Opplæringa er toårig:
• Vg2 landbruk og gartnernæring, økologisk
• Vg3 landbruk, økologisk.
Vg3 startar med sommarkurs med praksis på gard og støl. Det
er mogleg å ta Vg3 som samlings- og nettbasert studium.

Søknadsfrist 1. mars

www.sjh.no

Sogn Jord- og Hagebruksskule, Skulevegen 24, 5745 Aurland

4H har plass
til alle - alltid!
4H er en barne- og ungdomsorgaSnisasjon for barn og unge som
ønsker en positiv
og lærerik fritid sammen med andre.
Vil du vite mer? Se www.4h.no

Velg Landbruk
www.facebook.com/VelgLandbruk

Småbrukarlaget
www.facebook.com/smabrukarlaget

• Concept: JS Media Tools A/S • 100274 • www.jsnorge.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 100274 • www.jsnorge.no

Norges Bondelag
www.facebook.com/bondelaget

