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1 Innledning
Et ønske om å gjennomføre en undersøkelse om behovet for utdanning innenfor landbruket på
fagskolenivå, danner utgangspunktet for denne rapporten. Norges Bondelag har, sammen med
en rekke skoler med naturbruksutdanning, satt ned en prosjektgruppe under navnet
”Fagskoleutdanning innen landbruk og landbruksbasert næringsutvikling”. Denne
prosjektgruppen tar mål av seg til å utvikle nye kompetansegivende tilbud om
fagskoleutdanning innen landbruk, med utgangspunkt i bønders og framtidige bønders behov.
Følgende skoler er med i prosjektet:
Grevskogen-Melsom videregående skole
Hjeltnes gartnarskule
Hvam videregående skole
Jønsberg landbruksskole
Kalnes videregående skole
Levanger videregående skole
Mo og Jølster videregående skole
Mære Landbruksskole
Natur videregående skole
Olav Duun videregående skole

Skjetlein videregående skole
Solør videregående skole, avd. Sønsterud
Storsteigen videregående skole
Tana videregående skole
Tomb Jordbruksskole
Val videregående skole
Valle videregående skole
Vefsn landbruksskole
Voss Jordbruksskule
Øya videregående skole

1.1 Bakgrunn
Lov om fagskoleutdanning1 gir mulighet for nye tilbud om spesialisert fagutdanning utover
videregående skoles nivå. Loven sier at det skal gis tilbud om utdanning med en varighet fra 5
måneder til to år, beregnet som heltidsutdanning. Det er imidlertid åpent hvorvidt tilbudet skal
være et heltidstudie, legges opp som moduler eller som deltidsstudie over lengre tid.
Fagskoleutdanning er ment å være på nivå over videregående opplæring, men til forskjell fra
universiteter og høgskoler stilles det ikke krav til forskningsbasert undervisning. Fagskoleutdanningen skiller seg også fra høyere utdanning ved at den skal bestå av korte og
yrkesrettede kurs. Fagskoleutdanningen skal dermed gi kompetanse som kan tas i bruk i
yrkeslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.
Norges Bondelags erfaringer er at det blant unge gårdbrukere er behov for mer praktisk,
spesifikk kunnskap knyttet til gårdsdriften. Samtidig hevdes det at studenter fra Norges
Veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø - og biovitenskap (tidligere Norges
Landbrukshøgskole og i rapporten omtalt som NLH) har lite praktisk kunnskap om og
erfaring fra gårdsdrift, og at dette i sin tur blir et problem for hele landbruksnæringen (Lømo
2004). Spørsmålet i denne sammenheng er imidlertid hvorvidt økt konkret kunnskap om

1

Lov av 20. juni 2003 om fagskoleutdanning
LU-rapport nr. 1 - 2005

Side 2

Fagskoleundersøkelse

landbruket faktisk etterspørres, og hvorvidt en fagskoleutdanning eventuelt vil kunne dekke
behovene blant nye og kommende gårdbrukere.
Kartleggingsundersøkelsen består av to uavhengige spørreundersøkelser:
1. Kartlegging blant skolene.
2. Kartlegging blant bønder, framtidige bønder og andre som planlegger å arbeide i
praktisk landbruk.

Problemstillinger
I den første undersøkelsen rettet mot skolene, er formålet å skaffe oversikt over følgende:
• Hvilke fordypningstilbud den enkelte skole har i dag, og hvilke nye tilbud den
enkelte skole mener er mest aktuelt å tilby lokalt.
• Skolenes vurderinger av det generelle behovet for fagskole og utfordringer til
etablering av et fagskoletilbud.
• Hvilket kostnadsnivå de ulike tilbudene vil kunne ha.
I den andre undersøkelsen er hovedproblemstillingen knyttet til hvilke behov for
landbruksutdanning henholdsvis nye bønder, kommende bønder og andre med lignende
arbeid i landbruket har. I den sistnevnte kategorien inngår de som arbeider, eller har planer
om å arbeide som gårdsbestyrer, ringleder og lignende. Spørsmålene er knyttet til:
• Hvor stor interesse det er for et mulig fagskoletilbud blant nye gårdbrukere og andre
potensielle studenter.
• Synspunkter på hvordan tilbudet bør være organisert og bygget opp for at det skal
være av interesse.
• Hvilke spesialiseringer (fag) brukergruppen ønsker.
• Oppfatninger om behovet for fagutdanning generelt innen landbruket.
• Betalingsvillighet blant de som er interessert i et fagskoletilbud.
Avslutningsvis er formålet å sammenligne resultatene fra de to undersøkelsene og på den
bakgrunn trekke noen konklusjoner knyttet til behov, innhold og utfordringer når det gjelder
fagskoletilbud spesielt, og kompetanseheving innen landbruket generelt.
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2 Spørreundersøkelse blant naturbruksskolene
I alt ble det sendt ut spørreskjema til samtlige naturbruksskoler i landet med ”grønne fag” som
tilbyr ordinær undervisning (ikke tilpasset spesielle grupper) utover grunnkurs (VK I, VK II
og eventuelt komprimerte agronomkurs). Det vil si at spørreskjemaet ble sendt ut til skolens
ledelse ved til sammen 40 skoler, hvorav 20 av skolene deltar i prosjektet ”Fagskoleutdanning
innen landbruk og landbruksbasert næringsutvikling”. Skolen er i dette tilfelle analyseenheten, representert ved skolens rektor eller undervisningsinspektør. Spørreskjemaet ble
sendt ut som vedlegg til e-post og returnert via e-post eller faks. Det ble sendt ut en purring.

2.1 Antall besvarelser og hvordan svarene kan analyseres
Til sammen har 25 skoler svart på spørreskjemaet, 18 av skolene som deltar i prosjektet og sju
skoler som ikke er med i prosjektet. Den lave andelen besvarelser blant skoler som ikke deltar
i prosjektet (7 av 20 skoler) er ikke overraskende med bakgrunn i at dette er et område disse
skolene ikke er spesielt opptatt av. Av alle skolene som deltar i prosjektet har 18 av 20 skoler
svart.
Med et så lavt antall er det begrenset hva man kan gjøre med å dele opp og sammenligne ulike
grupper med hverandre. Denne framstillingen blir derfor først og fremst en gjennomgang av
hvordan skolene fordelte seg på de ulike spørsmålene.

2.2 Kjennetegn ved skolene
Tilbud av ulike kurs
Alle skolene i undersøkelsen tilbyr undervisning på VK I og VK II - nivå. På VK I tilbyr 22
av 25 skoler kurset Landbruk og naturforvalting. Ni av disse skolene har kun dette kurset på
VK I, mens de resterende 16 skolene tilbyr to eller flere kurs på dette nivået. Fem skoler tilbyr
gartneri og hagebruk på VK I.
Seks skoler tilbyr bare en linje på VK II, resten har to eller flere linjer.
Eierskap og andel med eget styre ved skolene
Nitten av skolene som har svart på undersøkelsen eies av fylkeskommunen. De resterende
seks er friskoler (private). Som privatskole må man ha eget styre. Det er ikke påkrevet av de
fylkeskommunale skolene. Imidlertid kreves det at skolen har et eget styre dersom man skal
søke om å få etablert et fagskoletilbud. I følge lov om fagskoleutdanning er det styret ved
skolen som må stå som ansvarlig søker.2 Flertallet av skolene eid av fylkeskommunene har i
dag ikke eget styre. Skolene fordeler seg som følger:

2

Se Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen: http://www.nokut.no og lov om fagskoleutdanning
(http://www.lovdata.no/all/nl-20030620-056.html).
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Skoler med eget styre fordelt etter eierskap. Absolutte tall.

Eiere av skolen
Fylkeskommunen
Privat
Total

Ja
4
6
10

Har skolen eget styre?
Nei
15
15

Total
19
6
25

Som vi ser av tabell 2.1 er det bare fire av 19 skoler eid av fylkeskommunen som har eget
styre. De resterende 15 skolene må be fylkeskommunen om å nedsette et styre ved skolen før
en eventuell søknadsprosess kan settes i gang.

2.3 Sterkt ønske om å utvikle et fagskoletilbud
Det er ikke overraskende at skolene som er med i prosjektet ”Fagskoleutdanning innen
landbruk og landbruksbasert næringsutvikling” gir uttrykk for at de ønsker å utvikle et
fagskoletilbud. Til sammen er det 22 skoler som har svart at de ønsker å utvikle et tilbud.
Foruten de 18 skolene som er med i prosjektet i regi av Norges Bondelag, er det fire skoler
som ikke har meldt seg på prosjektet som også har ønsker om å lage et slikt tilbud. Bare tre av
de 25 skolene har svart ”vet ikke”, og ingen av disse er med i prosjektet. De begrunner dette
med henholdsvis manglende studentgrunnlag, for lite ressurser og for lite kjennskap til hva
som inngår i et fagskoletilbud.
Ønsker bredt tilbud av generelle fag
På spørsmål om hvilke generelle fag skolen ønsker å tilby på fagskolenivå, svarte de fleste
skolene en rekke alternativer. Alle svarte mer enn ett fag. En skole ønsket 10 ulike fag på
dette nivået. Halvparten (11 skoler) ønsker å tilby seks ulike fag eller mer, og som vi ser av
tabell 2.2 har nesten alle skolene planer om å tilby økonomi/regnskap.
Tabell 2.2

Antall skoler som ønsker å tilby ulike generelle fag på fagskolenivå.

Fag
Foretaksøkonomi
Økonomi/regnskap
Driftsledelse
Entreprenørskap
Markedsføring
Engelsk
Produkt- og kvalitetsutvikling
Naturforvaltning
Biologi
Kjemi
Annet
1

De skolene som har svart at de ønsker å bygge opp et fagskoletilbud
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Antall skoler
10
20
17
15
8
5
10
11
7
8
4
(N=22) 1
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Skolene ønsker et mangfold av fagkurstilbud
Skolene ble videre spurt om hvilke kurs av mer spesifikk karakter som de anser som aktuelle
å tilby ved sin skole. Her viser skolene enda større bredde og omfang. Samtlige ønsker å tilby
mer enn ett fagkurs og 15 av 22 skoler har planer om seks kurs eller mer. Fem av disse igjen,
har krysset av for 10 kurs eller mer.
Tabell 2.3

Antall skoler som vurderer de ulike fagkursene som aktuelle å tilby.

Kurs
Bygdeutvikling (næringsutvikling)
Husdyr – drøvtyggere
Husdyr – enmaga
Jordbruk – korn/potet/gras
Jordbruk – grovfôr/beite
Landbruksteknikk
Dyrepleier
Frilandsproduksjon
Veksthusproduksjon
Fruktdyrking
Hest (kjøring, riding, trav)
Terapi med hest
Ride- og kjøreskoleinstruktør
Hovslager
Skogbruker
Utmarksteknikker
Anleggsgartner
Idrettsoperatør
Greenkeeper
Annet
1

Antall skoler
15
15
8
10
9
7
11
4
4
2
13
11
10
5
3
6
9
1
6
6
(N=22)1

De skolene som har svart at de ønsker et fagskoletilbud.

Minst halvparten av skolene ser for seg at de skal tilby fagkursene bygdeutvikling
(næringsutvikling), husdyr – drøvtyggere, dyrepleier, hest (kjøring, riding, trav) og/eller terapi
med hest. Et forhold vi skal legge merke til her er at mange av skolene ønsker å utvikle tilbud
i fag som ikke inngår i primærlandbruket, slik som dyrepleier, anleggsgartner, greenkeeper og
ulike fag med hest.
I en konkret søkeprosess er det mulig det ville være en fordel at skolene avklarte hvilke fag de
ulike skolene skulle tilby både av generelle og mer spesifikke fag. På den måten kunne man
fordele og utnytte ressursbruken. Det vil sannsynligvis ikke være et marked for at så mange
tilbyr det samme. Imidlertid vil det for gårdbrukernes del være viktig at skolen ikke ligger for
langt unna bosted når det gjelder mer praktisk rettete fag. Dét taler for at skolene bør ha et
bredt tilbud og at mange tilbyr det samme.
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2.4 Hvordan bør undervisningen legges opp?
I arbeidet med å utvikle et fagkoletilbud er planen foreløpig å tilby fagskoleutdanning som
tilsvarer to semestre à 5 måneder. Et tema som har blitt diskutert er om en fagskoleutdanning
skal være delt i to trinn, der trinn 1 består av basiskurs mens man på trinn 2 går mer i dybden.
En annen modell er å tilby selvstendige fagkurs på spesifikke områder som ikke bygger på
hverandre.
Tabell 2.4

Skolenes syn på oppbyggingen av fagskoleutdanningen. Et svar mulig.

Modell
To trinns system, med grunnkurs deretter spesialisering
Kurs som ikke bygger på hverandre, men spesifikke og avgrensete
Vet ikke
Annet
Totalt
1

Antall skoler
8
9
4
3
24
(N=24)1

En av samtlige 25 skoler har ikke svart på spørsmålet.

I dette spørsmålet er det ulike oppfatninger. Tre skoler har krysset av for annet der en skole
har følgende kommentar:
Spesifikke kurs som krever et minstemål av relevant kunnskap/erfaring. Det er derfor aktuelt med
et ”innføringskurs” i tillegg.

De to andre skolene mener at begge modellene er aktuelle, og at modulene må bygges opp
etter behov og marked.
Organiseringen av undervisningen
I neste spørsmål ble skolene bedt om å krysse av for hvilken undervisningsform hovedvekten
av utdanningen bør ha. Her kommer det heller ikke fram noe klart mønster.
Tabell 2.5

Skolenes syn på hvordan hovedvekten av fagskoleutdanningen bør organiseres.

Modell
Moduler, for eksempel 4 helgesamlinger i løpet av et semester
Kveldskurs, for eksempel en gang i uka
Fulltidsstudium i et semester
Undervisning via web
Vet ikke
Annet
Totalt
1
2

Antall skoler
4
1
51
3
1
10
24
(N=24)2

En av disse foreslår to semester med fulltidsstudium.
En av samtlige 25 skoler har ikke svart på spørsmålet.

Flertallet krysset imidlertid av for ”annet” og gir i kommentarer uttrykk for at det er en
kombinasjon av disse ulike undervisningsformene som vil være det beste. Av disse 10 skolene
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er det åtte som mener at bruk av web-basert undervisning må inngå i en kombinasjon av
undervisningsformer, og like mange som mener at moduler må kombineres med andre former.
Foruten fem skoler som mener at studiet i hovedsak bør være et fulltidsstudium, jmf tabell
2.5, er det ytterligere seks skoler som mener at fulltidsstudium bør kombineres med samlinger
eller web. Det siste vil si at man mener at det bør benyttes ulike undervisningsformer innenfor
et fulltidsopplegg. Dette betyr at mange skoler ser på bruk av web som et verktøy uansett hvor
konsentrert undervisningen skal være, mens til sammen halvparten av skolene som ønsker å
bygge ut et tilbud (11 av 22 skoler), mener at fagskoleutdanningen i hovedsak bør være et
fulltidsstudium.

2.5 Viktige rammevilkår i etableringen av fagskoleutdanning
Det er en rekke utfordringer knyttet både til etableringen av et fagskoletilbud, og ikke minst
til drift. Det siste skyldes den uavklarte finansieringssituasjonen. Med lov om
fagskoleutdanning følger det ikke med finansiering av undervisningen. I statsbudsjett for 2005
ble det heller ikke satt av midler til fagskoleutdanning. Fra landbruksnæringens side arbeides
det med å få på plass en finansiering. Loven gir den enkelte skole stor frihet mht. inntakskrav,
fagplaner og bruk av karakterer. Dette innebærer at skolen ved styret står ansvarlige for
søkeprosessen og senere undervisningsinnhold og drift. Som tidligere nevnt betyr det at
mange av skolene i første omgang må få på plass et styre, nedsatt av fylkeskommunen.
Skolene har blitt spurt om hvor viktig de vurderer fem ulike rammevilkår for å være når man
vurderer å etablere et fagskoletilbud. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr ”ingen betydning” og
5 betyr ”stor betydning” fordeler skolene seg som vist i tabell 2.6.
Tabell 2.6

Betydningen av ulike rammevilkår for etablering av fagskoletilbud.

Hvor stor betydning har følgende
rammevilkår? Skala fra 1 til 5
Samarbeid med andre skoler i
søkeprosessen
Utviklingen av en standardmal for
utvikling av søknader
Delfinansiering av tilbudet fra det
offentlige
Fullfinansiering av tilbudet fra det
offentlige
At eierne av skolen tar ansvar for å
nedsette et ansvarlig styre ved
skolen
At eierne av skolen tar ansvar for
prosessen generelt

Ingen

Liten

Verken stor
eller liten

Noe

Stor

Ikke
sikker

Totalt

1

3

5

4

11

-

24

1

3

3

3

14

-

24

1

-

-

6

14

-

-

5

3

16

-

24

5

2

7

2

5

1

22

2

3

7

7

4

-

23

21
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I denne oversikten ser vi at enkelte forhold har klart stor betydning for hvorvidt man vurderer
å søke om godkjenning av et fagskoletilbud.
• Samarbeid med andre skoler i søkeprosessen vurderes å ha stor betydning for
halvparten av skolene som ønsker å utvikle et tilbud. Alle de 15 skolene som
vurderer dette til å ha noe eller stor betydning, er blant de 22 skolene som ønsker
å etablere et tilbud.
• Utviklingen av en standardmal for utvikling av søknader vurderes å ha stor
betydning for et flertall av skolene, det vil si 13 av de 22 skolene som ønsker å
etablere et tilbud.
• Delfinansiering av tilbudet fra det offentlige har stor betydning for to tredeler av
skolene som har svart. Det gjelder for 12 av de 19 skolene med planer om å utvikle
fagskole og som har svart på dette spørsmålet.
• På spørsmål om fullfinansiering av tilbudet fra det offentlige vurderer også her to
tredeler at det har stor betydning. Av de 22 som ønsker å etablere et tilbud, har 14
svart at det har stor betydning.
• At eierne av skolen tar ansvar for å nedsette et ansvarlig styre ved skolen eller tar
ansvar for prosessen generelt, er det langt færre som mener har stor betydning.
For å oppsummere ser vi at både samarbeid med andre skoler, utvikling av standarder for
søknadsprosessen og ikke minst finansiering av undervisningen vurderes å ha stor betydning
dersom skolene skal sette i gang med det arbeidet det er å utvikle og søke om godkjenning av
et fagskoletilbud. Oppfatningene om hvilken betydning engasjementet fra skolens eiere har, er
imidlertid langt mer varierte.
Kjennskap til søknadsprosedyrene
Hvorvidt man kjenner til saksgangen i søknadsprosessen og hvilke krav som stilles, vil også
være med å bestemme hvor høy terskelen vil være for å sette i gang med å planlegge et
undervisningstilbud. De tre skolene som ikke har planer om å sette i gang, kjente som ventet
heller ikke til de kravene som stilles for å få godkjent et fagskoletilbud. Slik vi ser i tabell 2.7
har tre firedeler av skolene noe kjennskap til hva som stilles som krav for å få godkjent et
fagskoletilbud. Tabellen forteller oss at det er et klart behov for mer informasjon om dette.
Tabell 2.7

Skolenes kjennskap til søknadsprosedyrene for å etablere fagskole.

Hvor godt kjent er dere med søknadsprosedyrene?
Vi er godt kjent med kravene som stilles til søknaden for å få godkjent et fagskoletilbud
Vi kjenner noe til de krav som stilles til søknaden for å få godkjent et fagskoletilbud
Vi kjenner ikke til de kravene som stilles til søknaden for å få godkjent et fagskoletilbud
Totalt
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Er det et generelt behov for et fagskoletilbud innen naturbruk?
Uansett hvilke planer den enkelte skole har, er det interessant å se hvordan dette behovet
vurderes av skolene og deretter sammenligne med gårdbrukernes og elevenes syn på dette.
Om lag 70 prosent av skolene (17 av 24 som svarte) mener at det generelt sett er behov for et
slikt tilbud.
De sju som svarte at de ikke tror det er et generelt behov for et fagskoletilbud, fikk et
oppfølgingsspørsmål med svaralternativer om ulike grunner til det. Dette var det imidlertid
ingen av disse skolene som svarte på.
Eventuelle skolepenger
Som kjent er det knyttet usikkerhet rundt finansieringen av fagskoletilbudet. Det fulgte ikke
med midler til å finansiere undervisningen da lov om Fagskoleutdanning ble vedtatt i 2003. I
statsbudsjettet for 2005 er det heller ikke lagt inn midler til undervisningen. Deltakerne i
prosjektet som arbeider med å utvikle et kompetansegivende fagskoletilbud og Norges
Bondelag hevder at dette må være et krav til myndighetene.
Skolene fikk spørsmål om å anslå hva undervisning på fagskolenivå vil koste pr student
dersom undervisningen må fullfinansieres av studenten i for eksempel en klasse på 12
studenter.
Tabell 2.8

Hva undervisningen vil koste pr student pr semester med 12 studenter pr
klasse.

Anslag fullfinansiering pr semester
Opptil kr. 10 000
Opptil kr. 20 000
Opptil kr. 30 000
Opptil kr. 40 000
Opptil kr. 50 000
Vet ikke

2
2
6
6
3
3
(N=22)

Som vi ser av tabellen har de fleste skolene et anslag for nivået på skolepengene dersom
studentene må finansierer undervisningen selv. Få mener den vil koste mer enn kr. 40 000 pr
semester, mens drøye halvparten (12 av 22) mener at kostnadene vil ligge mellom kr. 20 000
og kr. 40 000 for deres fagskoletilbud. Slik det også kom fram når det gjaldt spørsmål om
rammevilkår, vil derfor finansieringen være en nøkkelfaktor når det gjelder å skulle satse på et
slikt tilbud.
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2.6 Oppsummering av spørreundersøkelse
Det store flertallet av de som har svart på undersøkelsen som var rettet mot skolens ledelse
ved landets naturbruksskoler, er med i prosjektgruppen som ønsker å utrede mulighetene for
et fagskoletilbud i naturbruk. De fleste i undersøkelsen har derfor ønske om å bygge opp et
kompetansegivende fagskoletilbud i naturbruk ved sine skoler. Undersøkelsen viser for øvrig:
•

•
•

•

•

•
•

Alle private (seks skoler) og fire av 19 fylkeskommunale skoler som har svart på
undersøkelsen har eget styre. De resterende 15 fylkeskommunale skolene må få
nedsatt et styre av fylkesmannen for å kunne starte den formelle søkeprosessen.
Skolene har ønske om å gi et bredt tilbud på fagskolenivå både av generelle fag og
mer spesifikke kurs. Mange skoler ønsker å tilby de samme fagene/kursene.
Det er ulike oppfatninger om hvorvidt undervisningen bør legges opp som et totrinnssystem med grunnkurs og spesialisering eller som selvstendige, avgrensete kurs som
ikke bygger på hverandre.
Det er også delte oppfatninger når det gjelder undervisningsformer. Men mange ser
det som hensiktsmessig å kombinere ulike undervisningsformer som web-basert
undervisning og moduler (samlinger noen ganger i året). Vel halvparten mener
imidlertid at undervisningen i utgangspunktet bør være et fulltidsstudium.
Et flertall av skolene vurderer at både utvikling av standardmaler for søknadsprosessen og finansiering har stor betydning for hvorvidt skolene kan satse på å bygge
opp et fagskoletilbud. Halvparten mener også at samarbeid med andre skoler i
søknadsprosessen har stor betydning. Dette henger også sammen med at få har god
kjennskap til søkeprosessen, mens to tredeler rapporterer at de har noe kjennskap til
søkeprosessen og de krav som stilles.
Et klart flertall (17 av 24 skoler) mener det er et generelt behov for et fagskoletilbud.
Dersom undervisningen må finansieres av studentene selv, anslår vel halvparten av
skolene at det vil koste mellom kr. 20 000 og kr. 40 000 pr student pr semester.

LU-rapport nr. 1 – 2005

3 Undersøkelse blant potensielle brukere av et
fagskoletilbud
Spørreundersøkelsen rettet mot potensielle brukere av et mulig fagskoletilbud, har vært rettet
mot ”nye” gårdbrukere og elever ved naturbrukskolene. Undersøkelsen har vært nettbasert
med Quest Back AS som operatør.

3.1 Metode og svarprosent
3.1.1 ”Nye gårdbrukere”
Bakgrunnen for å velge ”nye” gårdbrukere er basert på hypotesen om at relativt unge
gårdbrukere som har tatt over i løpet av de siste fem årene, sannsynligvis vil ha et større
behov for konkrete landbruksrelaterte kurs enn gårdbrukere som har drevet bruk i mange år.
Kriteriet for det tilfeldige uttrekket var at gårdbrukeren hadde tatt over bruket etter 1. januar
1999 og var født i 1955 eller senere. Av de om lag 52 000 gårdbrukerne som søkte om
produksjonstilskudd i 2004 var det til sammen 8788 foretak registrert i Produsentregisteret
med oppstart etter 1. januar 1999 der innehaver av foretaket er født etter 1.januar 1955.
Generelt kjenner vi til at om lag 75 prosent av norske gårdbrukere har tilgang på Internett, og
antar at andelen er høyere blant yngre gårdbrukere.3 Det er derfor et systematisk frafall blant
gårdbrukerne mht til internett-tilgang. Fordi det ikke foreligger en oversikt over utvalgets epost adresser, ble gårdbrukerne kontaktet pr brev. Der fikk de oppgitt et passord og ble
oppfordret til å gå inn på hjemmesiden til Landbrukets utredningskontor der linken til
spørreskjemaet lå. Denne framgangsmåten fordrer mye av respondenten og vi antok at
svarprosenten derfor ville bli relativt lav. For å sikre oss et antall på 500 respondenter ble det
derfor trukket et tilfeldig utvalg på 2000 gårdbrukere fra Produsentregisteret BA.
Det var et ønske fra prosjektgruppen at det ble trukket et ekstrautvalg av gartnere og andre
grøntprodusenter. Det er imidlertid ikke mulig via Produsentregisteret å få oversikt over hva
gårdbrukeren produserer, men kun hvilke medlemskap de har i ulike oppkjøps/samvirkeorganisasjoner. Den eneste oversikten er derfor hvem som er medlem av f.eks Gartnerhallen
BA. Foruten Gartnerhallmedlemmer som tilfeldig var trukket ut i utvalget på 2000
gårdbrukere (32 i alt), ble derfor resten av medlemmene tatt med i et ekstrautvalg på til
sammen 121 gårdbrukere. Til sammen ble det derfor sendt ut brev til 2121 gårdbrukere.
I alt kom det inn 628 besvarelser, noe som utgjør en svarprosent på nær 30 prosent.4 I dette
tilfellet vurderes det som en tilfredsstillende svarprosent. Vi kan imidlertid anta at andelen
blant respondentene som gir uttrykk for at de selv er interessert i et mulig fagskoletilbud eller
3
4

Tall hentet fra Landbrukets utredningskontor. Omnibus 2004.
Etter en purring endte antall besvarelser fra gårdbrukerne på 594 samt 34 som er både elev og gårdbruker.
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som er interessert i dette temaet generelt, vil være høyere enn blant dem i utvalget som har
unnlatt å svare. Til tross for et representativt utvalg gårdbrukere i utgangspunktet kan ikke
svarene som har kommet inn vurderes som representative. Dette fordi det er en selektering i
hvem som svarer på en slik henvendelse. Vi vil derfor heller ikke foreta tester av hvorvidt
forskjeller mellom grupper er statistisk signifikante fordi vi ikke er sikret et representativt
utvalg.

3.1.2 Andre potensielle studenter
Et fagskoletilbud vil ikke bare være beregnet på gårdbrukere med egen gård. Det vil også
være et tilbud for videreutdanning for de som vil arbeide med praktisk landbruksrelatert
arbeid. En måte å nå denne potensielle studentgruppen på, er å henvende seg til de som i dag
er elever ved videregående naturbruksskoler med ”grønne linjer”. Via skolens ledelse ble
derfor elevene i naturbruk på VK I og VK II oppfordret til å gå inn via Internett for å besvare
spørreskjemaet. Både overfor elever og gårdbrukere ble det utlovet en reisesjekk etter
trekning blant besvarelsene.
Antall elevsvar var 347 i tillegg til de 34 som også er gårdbrukere ved siden av.
Svarprosenten er ikke mulig å regne ut nøyaktig, men ut i fra et anslag på 1150 elever på VK I
og 600 elever på VK II er det om lag 1750 som skal ha blitt oppfordret til å svare på
undersøkelsen.5 Det betyr i tilfelle at svarprosenten er knappe 20 prosent. Imidlertid er det
tilbakemeldinger fra noen skoler - og mangel på tilbakemeldinger fra andre – som tyder på at
det i realiteten er færre enn 1750 som har blitt oppfordret til å svare på undersøkelsen.
Med bakgrunn i den måten undersøkelsen er lagt opp på, kunne vi ikke regne med en høy
svarprosent. Man kunne ønsket at responsen fra skolenes elever var høyere. Imidlertid er
antall respondenter tilfredsstillende for enkle statistiske analyser.
Frekvenstabeller presenteres med prosenter og ett samlet antall enheter (N). En del av
frekvensfordelingene viser imidlertid enkelte grupper på fem eller færre enheter. I disse
tilfellene blir også antallet enheter presentert for hver gruppe.
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3.2 Bakgrunnsvariabler ved gårdbrukerne og elevene
I undersøkelsen fordeler antall gårdbrukere og elever seg som følger etter kjønn:
Tabell 3.1

Antall gårdbrukere og elever etter kjønn. Prosent. (N).
Elev

Kvinne
Mann
Totalt

191
156
347

(55)
(45)
(100)

Gårdbruker
133
(22)
461
(78)
594
(100)

Gårdbruker og elev
9
(26)
25
(74)
34
(100)

Ikke overraskende er det store flertallet av gårdbrukerne menn. De utgjør mer enn tre firedeler
av de som har svart. Blant elevene er det jentene som utgjør den største andelen, 55 prosent.
Dette henger sammen med at det er en overvekt av jenter (70 prosent) både på det største
faget på VK I (Landbruk og naturforvaltning) og VK II (Naturforvaltning)6.
Antall gårdbrukere er betydelig høyere og lettere å dele inn i undergrupper i analysen. Denne
gruppen er også forskjellig fra elevgruppen når det gjelder grunnlaget for å svare på
spørsmålene. Bevissthet om hva slags behov man har for mer spesifikk landbruksutdanning
vil være større hos voksne som har erfaring med gårdsarbeid. Samtidig vil elevenes planer om
framtiden være en nødvendig pekepinn for planleggingen av en fagskoleutdanning. I analysen
vil gårdbrukerne (inkludert gårdbrukerne som også er elever i dag) og elevene analyseres hver
for seg. Avslutningsvis vil de sammenlignes og resultatene vil sees i lys av det skoleundersøkelsen viser.
Resultatet av elevundersøkelsen presenteres i kapittel 4, mens gårdbrukerne blir presentert og
analysert i kapittel 5 og 6.

5

Dette er tall fra de fylkeskommunale skolene hentet fra Utdanningsdirektoratet
www.utdanningsdirektoratet.no). I tillegg kommer elevene i de private skolene som vi ikke kjenner antallet på.
6
Se statistikk under www.utdanningsdirektoratet.no
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4 Elever på naturbruksskolene
Spørreundersøkelsen til elevene ble sendt ut som en henstilling til ledelsen ved landets 40
”grønne” naturbruksskoler om å oppfordre elevene til å gå inn via Internett og svare på
spørreskjemaet. Til sammen er det 381 elever som har svart, 34 av disse er også gårdbrukere.
Elevene som har svart fordeler seg på 24 ulike naturbruksskoler. Det betyr at de aller fleste
skolene som har vært med i prosjektet har fått elevene til å svare på undersøkelsen. Dessuten
er det noen skoler i tillegg som har fulgt oppfordringen om å få elevene til å svare. Følgende
oversikt viser hvor mange elever som svarte ved de ulike skolene.
Tabell 4.1

Antall elever som har svart på undersøkelsen fordelt etter skoler.

Skole
Gjennestad gartnerskule
Gjermundnes vgs
Hjeltnes gartnarskule
Hvam vgs
Jønsberg landbruksskole
Levanger vgs, Staup
Mo og Jølster vgs
Mære landbrukskole
Natur vgs
Senja vgs
Skjetlein vgs
Solør vgs, Sønsterud
Storsteigen
Tana vgs
Tomb jordbruksskole
Tveit vgs
Val vgs
Valle vgs
Vinterlandbruksskolen på Jæren
Voss jordbrukskule
Øksnevad vgs
Øya vgs
Totalt

Antall elever som svarte på undersøkelsen
28
4
27
19
37
3
32
23
24
4
8
10
1
8
32
1
26
13
1
1
8
26
381

På en del skoler ser det ut til at hele klasser har svart, mens det på andre skoler bare er
sporadiske besvarelser. I følge tabell 4.2 er elevene fordelt på følgende trinn:
Tabell 4.2

Fordeling på ulike nivå på naturbruk videregående. Prosent.

Nivå
VK I
VK II
Komprimert agronomkurs
Annet
Totalt

47
42
7
4
100
(N=380)
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Besvarelsene er ganske jevnt fordelt mellom VK I og VK II. I tillegg er det til sammen 11
prosent som går på komprimert agronomkurs eller andre kurs. Av elevene på VK I går vel 60
prosent av dem på Landbruk og naturforvaltning. Deretter følger Gartneri/Hagebruk og
Skogbruk, begge med 11 prosent hver av besvarelsene.
På VK II går 45 prosent på Allsidig landbruk. Nær 30 prosent på Naturforvaltning mens 21
prosent går på Gartnerlinjen. Det er en viss overvekt av jenter på begge trinn, hhv 59 prosent
på VK I og 56 prosent på VK II.

4.1 Planer etter naturbruksskolen
Elever på VK I har sannsynligvis ikke så klare oppfatninger om hva de skal gjøre etter
videregående skole som det elever som går det siste året har (VK II). På spørsmål om hvilke
planer eleven har etter naturbruksskolen var det mulig å krysse av for flere svaralternativer.
Vi ser at vel en fjerdedel har planer om å ta ”annet ” lønnsarbeid og videre at en av fire har
planer om å ta over gården hjemme/arbeide på gården hjemme. Samlet sett er en tredjedel av
elevene vokst opp på gård, og 76 prosent av disse igjen har planer om å overta/arbeide på
gården hjemme. Videre ser vi at 14 prosent ser på fagskoleutdanning som et alternativ. Det vil
si 25 elever.
Tabell 4.3

Planer etter naturbruksskolen. Elever på VK I. Flere svar mulig. Prosent.

Planer etter naturbrukskolen. Flere svar mulig
Overta/arbeide på gården hjemme
Ta lønnsarbeid innen landbruk
Ta annet lønnsarbeid
Ta fagskoleutdanning dersom det foreligger
Gå på høgskole med landbruksfaglig retning
Gå på landbruks-eller veterinærhøgskolen
Annen høgskole-eller universitetsutdanning
Annet

25
22
26
14
10
20
18
26
(N= 178)

Elever som går på Allmennfaglig påbygning eller Naturforvaltning får generell
studiekompetanse, og kan begynne rett på de fleste studier etter videregående. Elever på de
andre linjene på VK II (Allsidig landbruk m.m.) må ta en påbyggingsdel etter treårig
videregående for å få generell studiekompetanse. Vår hypotese er derfor at det i denne
gruppen elever vil være noen flere som er interessert i den praktiske videreutdanningen en
eventuell fagskole vil kunne tilby.
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Planer etter videregående. Elever på VK II, allmennfaglig påbygging eller
naturforvaltning. Flere svar mulig. Prosent. (N).

Planer etter naturbrukskolen. Flere svar mulig
Overta/arbeide på gården hjemme
Ta annet landbruksarbeid
Ta annet lønnsarbeid
Ta fagskoleutdanning dersom det foreligger
Gå på høgskole med landbruksfaglig retning
Gå på landbruks-eller veterinærhøgskolen
Annen høyere utdanning
Vet ikke, har ikke bestemt meg
Annet

Prosent
17
13
27
4
13
15
42
25
27
(N=48)

(N)
(8)
(6)
(13)
(2)
(6)
(7)
(20)
(12)
(13)

Blant elever på allmennfaglig påbygging og naturforvaltning er det 43 prosent som har vokst
opp på gård og halvparten av disse er odelsbarn. Av disse 21 odelsbarna er det 8 som har
planer om å ta over eller arbeide på gården hjemme. Til sammen er det 20 av 48 elever, det vil
si 42 prosent, som har planer om å ta høyere utdanning utenfor landbruket. I denne gruppen er
det bare 2 elever som har interesse for et mulig fagskoletilbud.
Blant elever som går siste året på videregående skole med yrkesfaglig studieretning er det nær
en tredel som rapporterer at de ikke har bestemt seg jmf tabell 4.5. De fleste har imidlertid
krysset av for to alternativer. Bare 8 av disse 111 elevene har planer om fagskoleutdanning.
Disse har også svart andre alternative planer.
Tabell 4.5

Planer etter videregående elever på VK II, linjene som ikke gir allmenn
studiekompetanse. Prosent.

Planer etter naturbrukskolen. Flere svar mulig
Overta/arbeide på gården hjemme
Ta lønnsarbeid innen landbruk
Ta annet lønnsarbeid
Ta fagskoleutdanning dersom det foreligger
Ta påbyggingsdel så jeg kan gå på høgskole med landbruksfaglig retning
Ta påbyggingsdel så jeg kan gå på landbruks- eller veterinærhøgskolen
Ta påbyggingsdel så jeg kan gå på universitet eller annen høgskole.
Vet ikke, har ikke bestemt meg.
Annet

31
32
27
7
11
5
10
32
21
(N= 111)

Slik vi antok er det en større andel blant elever som går yrkesrettete linjer på VK II som
kunne tenke seg å gå på fagskole innen landbruk sammenlignet med de som går studieforberedende fag på VK II. Det er likevel en beskjeden andel blant disse elevene også, sju
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prosent (åtte av 111 elever). På VK I er det 14 prosent og relativt sett dobbelt så mange som
rapporterer at dette kunne være aktuelt. Vi skal imidlertid huske at disse sannsynligvis gir
mindre forpliktende svar enn tredjeårselever, og ikke minst at vi opererer med små tall.
Blant de 28 elevene som tar komprimert agronomkurs er det fire elever som kunne tenke seg å
ta fagskoleutdanning. For øvrig rapporterer denne gruppen at to tredeler har planer om å ta
over gården hjemme/arbeide på gården. Til sammen er det 39 av 379 elevene i undersøkelsen
som vurderer et mulig fagskoletilbud som aktuelt, det vil si 10 prosent. På VK I er det 14
prosent og på VK II er det seks prosent som vurderer dette utdanningstilbudet.

4.2 Hva bør et fagskoletilbud bestå i?
På landsbasis må dette sies å være få potensielle studenter. Vi skal her kort se om det er noen
fellestrekk i begrunnelsene til de 39 elevene har svart at de er interessert i en fagskoleutdanning, og hva slags kompetanse disse etterspør i en fagskoleutdanning. Elevene har ulike
begrunnelser for hvorfor de er interessert i et fagskoletilbud. Imidlertid rapporterer nær
halvparten (18 av til sammen 39 elever) at den viktigste grunnen er ”behov for mer eksakt
kunnskap om det jeg holder på med”.
På spørsmål om hva et fagskoletilbud først og fremst bør bestå i, fordeler de seg på de ulike
oppsatte alternativene. Når det gjelder de generelle fagene er det en overvekt som krysser av
for teknisk kompetanse og regnskap.
Når det gjelder spørsmålet om hvordan et fagskoletilbud bør legges opp, svarer to tredeler (24
av de 36 som har svart på dette spørsmålet), at det bør i hovedsak være et fulltidsstudium. Når
det gjelder oppbyggingen av studiet mener nær halvparten (18 av de 38 som svarte) at det bør
bestå av et to trinn-system, mens 13 av 38 svarte at det bør være selvstendige kurs. De øvrige
har ikke gjort seg opp noen mening. Når det gjelder betalingsvillighet svarer mange at de ikke
vet. Av dem som svarer er det flest som sier at de kunne være villig til å betale inntil
kr. 10 000, noen få inntil kr. 20 000. Det er med andre ord en klart overvekt som mener det
bør være et fulltidsstudium, og i den grad elevene har noen oppfatning om betalingsvillighet,
er den beskjeden. Fordi det her er små tall, skal vi uansett ikke legge for mye vekt på
resultatene for denne lille gruppen av elever.
Det er blant gårdbrukerne vi kan anta at grunnlaget for å se behovet for en slik utdanning er
størst. I neste kapittel skal vi se om gårdbrukernes vurderinger av behovet for en fagskoleutdanning samsvarer med det skolene har rapportert om sine inntrykk av et slikt behov.
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5 Gårdbrukernes behov for fagskoleutdanning
Bakgrunnen for å se nærmere på et mulig fagkoletilbud for gårdbrukere og andre med
praktisk landbruksrelatert arbeid, er det generelle inntrykket av at det er et kompetansebehov
blant bønder. I følge Norges Bondelag og naturbruksskolene som vurderer etableringen av
fagskoleutdanning, har mange av dagens unge gårdbrukere annen utdanning, og få har formell
landbrukskompetanse. Selv om mange har mye av husholdsinntekten fra annet arbeid, er
hypotesen at det etterspørres kunnskap også blant ”deltidsbøndene”. Før vi ser på utdanning
og andre bakgrunnsvariabler blant gårdbrukerne som har svart på undersøkelsen, skal vi kort
presentere kompetansenivået hos norske bønder.

5.1 Utdanningsnivå i norsk landbruk
En rapport fra Fafo/SLF tar for seg kompetansekrav i norsk landbruk. I rapporten
”Kompetansekrav i norsk landbruk” gis det en nedslående beskrivelse av status for det
generelle kompetansenivået i norsk landbruk (Ellingsen et. al 2004). De viser blant annet til
følgende fordeling blant dem som søkte om produksjonstilskudd og deres landbruksfaglige
utdanningsnivå, hentet fra jordbrukstellingen i 1999.
Tabell 5.1

Landbruksutdanning blant gårdbrukere etter kjønn. Prosent.
Ingen

Prosent

59,9

Menn (N=60 914)
Grunnkurs Agronom og
mv.
høyere
utdanning
7,1
33,1

Kvinner (N=9 045)
Ingen
Grunnkurs Agronom og
mv.
høyere
utdanning
79,5
4,2
16,3

Kilde: Ellingsen et.al (2004: 28)

I tallene som er presentert fra jordbrukstellingen i 1999, slås det imidlertid fast at andelen med
landbruksutdanning er stigende med bruksstørrelse7. Det gir seg utslag i at mens 13,3 prosent
av mennene og 7,5 prosent av kvinnene med bruk på 5 - 49 dekar har agronom- eller høyere
landbruksutdanning, er de tilsvarende tallene for de med bruk over 500 dekar 75,7 og 51,6
prosent (Rogstad 2002: 8). Rogstad viser også til at andelen med landbruksutdanning er lavere
blant brukere under 30 år enn for brukere mellom 30 og 40 år.
Videre slår Ellingsen og hans kollegaer fast at det generelle utdanningsnivået er betydelig
høyere enn det landbruksfaglige (Ellingsen et al. 2004:79). Men de viser samtidig til at
sammenlignet med andre næringer så er det generelle utdanningsnivået i landbruket (jord- og
skogbruk) lavt. Tall som underbygger deres funn er:

7

Bruker er synonymt med referansebruker, som vil si den som er hovedansvarlig for drifta, vanligvis den
personen som søker produksjonstilskudd i jordbruket
(http://www.ssb.no/emner/10/04/10/nos_jt1999/nos_c670/tab/8.1.html )
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21 prosent av de som jobber innenfor jordbruk og skogbruk har grunnskole som
høyeste fullførte utdanning.
68 prosent av gårdbrukerne har videregående nivå som høyeste fullførte utdanning.
11 prosent har høyere utdanning.

I kommentarene til tallene presiseres det at med tiden vil andelen med videregående
utdanning stige, ved at nesten alle tar videregående utdanning. Utfordringen til
landbruksnæringen vil i følge Ellingsen et.al (2004: 29) være å få ungdommen til nettopp å
velge landbruksfaglig videregående opplæring.
Tallene over utdanningsnivået som er presentert i den over nevnte rapporten og i tabell 5.1,
avviker imidlertid noe fra de endelige tallene fra Jordbrukstellingen i 1999, som er presentert i
NOS C670 fra 2002.8 Endringene gjelder først og fremst for kvinner. De endelige tallene fra
jordbrukstellingen reduserer andelen kvinner uten landbruksutdanning med ti prosentpoeng,
fra 79,5 prosent til 69,2 prosent, mens andelen kvinner med agronom eller høyere
landbruksfaglig utdanning økes med vel åtte prosentpoeng, fra 16,3 til 24, 7 prosent. For
menn utgjør endringen lite. Det er en reduksjon på 1,5 prosentpoeng i andelen menn uten noe
utdanning og ett prosentpoengs økning i andel menn med agronom og høyere utdanning. For
kvinner er med andre ord landbruksutdanningen noe bedre enn tabell 5.1. skulle tilsi.
Et annet sentralt poeng i rapporten fra FAFO/SNF (Ellingsen et.al. 2004: 30-31), er at
arbeidstakerne i primærnæringene deltar sjeldnere og i mindre grad i etterutdanning enn
arbeidstakere i arbeidslivet ellers. Det underbygges av følgende tall fra Lærevilkårmonitoren9:
• Kun tre prosent av de som er sysselsatt i landbruk mot seks prosent av alle sysselsatte
deltar i formell videreutdanning.
• I alt 43 prosent av de sysselsatte i landbruk mot 57 prosent av alle sysselsatte deltar i
opplæring utenfor utdanningssystemet.
• De som er sysselsatt i landbruk bruker årlig i gjennomsnitt ni timer til jobbrettet
opplæring mot gjennomsnittet blant alle sysselsatte som er 26 timer.
• I alt 69 prosent av de sysselsatte i landbruket opplyser at de har behov for nye
kunnskaper og ferdigheter mot 76 prosent av alle sysselsatte.
• Det er 32 prosent av de sysselsatte i landbruket mot 34 prosent av alle sysselsatte som
opplyser at de deltar for lite i opplæring.
• Landbruk er på linje med arbeidslivet i sin helhet når det gjelder ”læring gjennom
arbeid”. I alt 65 prosent av de sysselsatte i landbruket opplever store krav til læring i
arbeidet, andelen i arbeidslivet for øvrig er 68 prosent. Både blant sysselsatte i
8

Kilde: SSB, http://www.ssb.no/emner/10/04/10/nos_jt1999/nos_c670/tab/8.1.html
Lærevilkårmonitoren er en omfattende spørreundersøkelse om læring og kompetanseutvikling i norsk
arbeidsliv. Tallene som er benyttet her, er hentet fra undersøkelsen som ble gjennomført andre kvartal 2003. Den
omfatter et landsrepresentativt utvalg på 17 000 respondenter. Hvor 399 var sysselsatte i landbruket (Ellingsen
et.al. 2004: 20).
9
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landbruket og i arbeidslivet for øvrig oppgir fire av fem at de har gode
læringsmuligheter i det daglige arbeidet (hhv 79 og 80 prosent).
Mangel på tid trekkes fram av i alt 66 prosent av de sysselsatte innen landbruk som en
av de to viktigste grunnene til å ikke delta i opplæring, mens dette ”bare” gjelder for
40 prosent av alle sysselsatte.

Her er det viktig å huske på at lite formell etterutdanning innen landbruk blant gårdbrukere
blant annet kan henge sammen med at det ikke eksisterer en slik fagspesifikk utdanning. Det
er det planene om fagskoleutdanning er ment å bøte på. Nedenfor skal vi se at
utdanningsnivået blant de gårdbrukerne som er med i fagskoleundersøkelsen ikke er så lavt
som Fafo-tallene skulle tilsi.

5.2 Utdanningsnivå blant gårdbrukerne i undersøkelsen
Blant dem som har svart er det et relativt høyt utdanningsnivå. Det er imidlertid ikke mulig å
gjøre direkte sammenligninger med Ellingsen et al. (2004). En viktig grunn er alder, i vår
undersøkelsen er gårdbrukerne født i 1955 eller senere. Nesten en firedel har eldre yrkesfaglig
landbruksutdanning (før reform 94), mens bare tre prosent har avsluttet videregående innen
natur/landbruk etter reformen.10 Det betyr en langt høyere andel enn på landsbasis slik det er
referert i rapporten fra Fafo/SNF (Ellingsen et al. 2005).
Til sammen har 10 prosent av gårdbrukerne i denne undersøkelsen landbruksutdanning på
høgskole eller universitetsnivå. Drøye 20 prosent har høgskoleutdanning/cand.mag innenfor
andre fag enn landbruk. I tillegg er det fem prosent med høyere universitetsgrad. Til sammen
har nær 36 prosent utdanning på høgskole eller universitetsnivå. Som nevnt tidligere kan vi
anta at det er en viss systematikk i frafallet i det opprinnelige representative utvalget på 2000
nye gårdbrukere. Når vi sammenligner utdanningen mellom gårdbrukere generelt og den
tredelen i utvalget som har svart, kan det tyde på at dette slår ut på utdanning. Imidlertid kan
vi anta at det i det opprinnelige utvalget på 2000 gårdbrukere født etter 1955, er et høyere
utdanningsnivået enn for snittet av alle gårdbrukere.
Slik det framkommer i tallene fra Fafo-rapporten er det en betydelig andel blant gårdbrukerne
som oppgir at de har behov for nye kunnskaper og ferdigheter. Andelen på 69 prosent er
likevel lavere enn for andre yrkesgrupper (76 prosent) (Ellingsen et al. 2004:30).

10

Vi skal imidlertid huske på at den siste gruppen er unge. De som startet i videregående skole som 16 åringer i
1994, er i dag 27 år.
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5.3 Bakgrunnsvariabler
Foruten utdanning skal vi se på andre bakgrunnsvariable som kjennetegner respondentene i
undersøkelsen.
Odel
Drøye 60 prosent har overtatt gården på odel, mens 21 prosent svarer nei på dette spørsmålet.
De resterende har svart ”annet” med kommentarer som stort sett gir opplysninger om
overtakelse på odel på andre måter enn direkte gjennom å være ”odelsbarn”.
Tabell 5.2

Overtakelse av gård på odel eller andre måter. Prosent.

Overtakelse av gårdsbruk
Overtatt på odel
Ikke overtatt på odel
Annet
Totalt

61
21
18
100
(N=628)

Produksjonsretning
Når vi ser på produksjonsretning, er det ikke store forskjeller sammenlignet med
gårdbrukerne på landsbasis.
Tabell 5.3

Gårdbrukernes produksjonsretninger. Prosent. (N).

Produksjonsretninger, flere mulige
Melk, ku
Melk, geit
Storfekjøtt
Sau
Svin
Egg
Fjørfekjøtt
Korn
Erter, oljefrukter, frøproduksjon m.m.
Potet
Frukt og /eller grønnsaksproduksjon
Fôrproduksjon
Annet

Prosent
29
-31
28
9
4
1
36
3
10
11
23
17
(N=628)

N
(180)
(2)
(194)
(178)
(57)
(26)
(4)
(226)
(19)
(61)
(68)
(141)
(104)

De færreste driver bare med én produksjonsretning. Over ser vi at 36 prosent har kornproduksjon og 29 prosent rapporterer om melkeproduksjon. Dette harmonerer rimelig bra med
gårdbrukerne generelt når vi sammenligner med alle som søkte om produksjonstilskudd ved
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søknadsomgangen 20.8 2004. Den faktiske fordelingen var da hhv 32 og 31 prosent.11 Det er
til sammen 68 gårdbrukere, det vil si 11 prosent av de som har svart, som driver med frukt og
eller grønnsaksproduksjon (tabell 5.3). Grøntprodusentene er dermed, som følge av
ekstratrekningen, overrepresentert i utvalget. På landsbasis utgjorde de fem prosent av alle
som søkte om produksjonstilskudd i august 2004. 12
Tabell 5.4

Den viktigste produksjonsretningen for gårdbrukerne. Prosent. (N)

Viktigste produksjonsretning
Melk, ku
Melk, geit
Storfekjøtt
Sau
Svin
Egg
Fjørfekjøtt
Korn
Erter, oljefrukter, frøproduksjon m.m.
Potet
Frukt og /eller grønnsaksproduksjon
Fôrproduksjon
Annet
Totalt

Prosent
26
1
9
15
4
1
1
21
1
2
6
5
8
100

N
(158)
(3)
(55)
(94)
(27)
(7)
(3)
(132)
(3)
(15)
(38)
(33)
(479)
(615)

Tabell 5.4 viser hva som er den viktigste produksjonsretningen blant dem som har svart på
undersøkelsen. Slik som for bønder generelt, er det melkeproduksjon som er den viktigste, og
deretter følger korn.
Gårdsinntektens betydning i husholdet
Blant respondentene er det store sprik i hvor mye inntekten fra gården betyr for den samlete
husholdsinntekten. For halvparten av respondentene utgjør inntekten fra gårdsbruket 25
prosent eller mindre av husholdets samlete årsinntekt. På den andre siden får én av fire mer
enn halvparten eller mer av husholdsinntekten fra gårdsdriften.

11

Kilde: SLF, Foreløpige produksjonstilskudd i landbruket 31.07.04. I alt var det 52 830 søknader om
produksjonstilskudd.
12
Dette er beregnet ut fra antall gårdbrukere som søkte produksjonstilskudd i august 2004 (i alt 52 830). Av dem
er det 2406 som dyrker frukt og grønt og 1408 grønnsaksprodusenter. Sannsynligvis er det en del som inngår i
begge gruppene, men det er det ikke tall for. Derav gir vi bare et prosentanslag, avhengig av om det er hel
overlapping eller ingen overlapping. (Statistikk fra Statens landbruksforvaltning:
http://32.247.61.17/skf/prodrapp.htm)
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Andel av husholdets årsinntekt som kommer fra gårdsdriften. Prosent.

Andel av husholdsinntekten fra gårdsdrift
Mindre enn 5 prosent
Mellom 5 og 25 prosent
Mellom 26 og 50 prosent
Mer enn 50 prosent
Vet ikke
Totalt

15
34
19
24
7
99
(N=621)

Hvor mye av samlet husholdsinntekt som kommer fra gårdsdriften vil ha sammenheng med
hvor mye man arbeider utenom gårdsdriften. Her har vi imidlertid bare opplysninger om
gårdbrukerens omfang av inntektsgivende arbeid utenom gårdsdriften og ikke eventuell
ektefelles arbeid.
Tabell 5.6

Omfang av annet inntektsgivende arbeid. Prosent.

Annet inntektsgivende arbeid utenom gårdsdriften
Ingenting
Deltid inntil 50 prosent
Deltid mer enn 50 prosent
Full stilling ved siden av
Totalt

25
13
12
49
99
(N=619)

I tabell 5.6 ser vi at én av fire ikke har arbeid utenom gårdsdriften, mens like mange har
deltidsarbeid i større eller mindre grad. Om lag halvparten har full stilling utenom
gårdsdriften.

5.4 Interesse for fagskole?
Blant gårdbrukerne er det 27 prosent som svarer at de ville vurdert fagskole som aktuelt
dersom det forelå et slikt tilbud innen landbruksutdanningen. Som forventet er dette en
betydelig høyere andel enn blant elevene i undersøkelsen. En av fem rapporterer at de ikke vet
om dette kunne vært aktuelt, mens sju prosent har andre kommentarer. Blant dem som ikke er
sikre på om dette er aktuelt eller ikke, kan vi anta at det vil være en del som med tiden vil
vurdere et mulig tilbud når innholdet i det blir kjent. På den andre siden kan man også tenke
seg at når innholdet i et konkret tilbud blir kjent, vil noen blant dem som i dag sier de vurderer
et slikt tilbud, ikke lenger vil være interessert. Andel kvinnelige gårdbrukere i undersøkelsen
er 22 prosent. Av de som svarte at de vurderer et fagskoletilbud er det en viss overrepresentasjon med 29 prosent kvinner.
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Gårdbrukernes interesse for fagskoletilbud. Prosent.

Nei, har tilstrekkelig bakgrunn i utdanningen
Nei, er ikke motivert for å bruke tid på det.
Ja, er interessert i et fagskoletilbud
Vet ikke
Annet
Totalt

22
24
27
20
7
100
(N=592)

Før vi ser på hva som kjennetegner de som er interessert i en fagskoleutdanning skal vi se om
utdanning generelt og landbruksutdanning spesielt henger sammen med behovet for
fagskoleutdanning. I følge tallene fra Fafo-rapporten som er nevnt i kapittel 5.2, er det 69
prosent av de sysselsatte i landbruket som opplyser at de har behov for mer relevant
kompetanse. Dette er som vi ser et høyt tall sammenlignet med andelen som vurderer et mulig
fagskoletilbud. Det kan ha sammenheng med at respondentene i vår undersøkelse er mer
landbruksfaglig utdannet enn snittet for gårdbrukere og dermed ikke har det samme behovet.
En annen forklaring kan være at et fagskoletilbud ikke nødvendigvis forespeiler å inneholde
det gårdbrukerne faktisk har behov for.

Utdanning
Blant dem som sier de har tilstrekkelig bakgrunn i utdanningen ( i alt 133 gårdbrukere), har
til sammen 86 prosent landbruksfaglig utdanning på lavere og/eller høyere nivå. Flere av dem
med høyere landbruksfaglig utdanning har også landbruksfaglig bakgrunn fra videregående.
Ser vi på nivåene hver for seg, har 62 prosent landbruksfaglig bakgrunn på videregående nivå
(tradisjonell før reform 94 og naturbruk yrkesrettet/med studiekompetanse etter 1994). Om
lag 29 prosent har landbruksfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, der to
tredeler av disse har utdanning fra NVH eller NLH. Når manglende interesse for fagskole
begrunnes i at man har tilstrekkelig bakgrunn i egen utdanning, er det ikke overraskende at så
mange som 86 prosent har landbruksfaglig utdanning. Av de øvrige har 21 prosent annen
utdanning på høgskole eller universitetsnivå. Ser vi på det generelle utdanningsnivået har 50
prosent av dem som rapporterer å ha ”tilstrekkelig bakgrunn i utdanningen”, høyere
utdanning.
Blant dem som rapporterer at de ikke er motivert til å bruke tid på det (i alt 142 gårdbrukere),
er det til sammen 26 prosent som har landbruksfaglig utdanning, noen ganske få med
utdanning fra høgskole eller NVH/NLH. Av de øvrige har 24 prosent i denne gruppen annen
utdanning på høgskole eller universitetsnivå.
Blant de 157 gårdbrukerne som rapporterer at de vurderer et fagskoletilbud, er det 33 prosent
som har landbruksfaglig utdanning på lavere og/eller høyere nivå. Blant kvinnene er denne
andelen 27 prosent, og blant mennene er den 36 prosent. Når vi ser på høgskole eller
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universitetsutdanning innenfor andre fag enn landbruk, er også her andelen 33 prosent. Bare
seks prosent har landbruksfaglig utdanning fra høgskole eller NVH/NLH. Legger vi til høyere
utdanning innenfor landbruk, har med andre ord 40 prosent av dem som er interessert i et
fagskoletilbud, høyere utdanning.
For å oppsummere ser vi noen klare forskjeller når det gjelder utdanning og hvorvidt man
vurderer et fagskoletilbud eller ikke. I gruppen som rapporterer at de ikke er interessert fordi
de har nok bakgrunn i utdanningen, er det som ventet en meget høy andel med
landbruksfaglig bakgrunn. Legger vi sammen landbruksfaglig og ikke landbruksfaglig
utdanning, har halvparten høyere utdanning. Blant dem som ikke er motivert for å benytte seg
av et mulig fagskoletilbud, er det generelle utdanningsnivået lavere enn i de to andre
gruppene. Dette er som ventet når det gjelder generell motivasjon og utdanning (se blant
annet Hansen 1999). I denne gruppen er det også færre med landbruksfaglig utdanning
sammenlignet med de som vurderer å følge et fagskoletilbud.

Produksjonsretninger
Melkeproduksjonen representerer den største produksjonsretningen uansett hvilken interesse
man har for et mulig fagskoletilbud. Ser vi på interessene etter produksjonsretning er den
relativt jevnt fordelt. Her er det som kjent også mange overlappende kategorier. Blant
melkebøndene er det 26 prosent som vil vurdere et mulig fagskoletilbud. Ser vi på alle
storfeprodusentene er andelen 24 prosent, mens samlet sett er det 23 prosent av kornbøndene
som er interessert. Av alle sauebøndene er det 31 prosent som er interessert i et mulig
fagskoletilbud.
Blant dem som vurderer fagskole, er det derfor ikke overraskende at vi finner noen flere som
har sau som viktigste inntektskilde (20 prosent) enn korn (17 prosent). Slik det ble redegjort
for i innledningskapitlet, er det tatt med et tilleggsutvalg av medlemmer fra Gartnerhallen BA
for å få et tilstrekkelig antall med i besvarelsene. Generelt er det derfor blant besvarelsene
noen flere med frukt og/eller grønnsaksproduksjon (11 prosent og 6 prosent har det som
viktigste produksjonsretning) enn for alle landets gårdbrukere. På landsbasis er det som
tidligere nevnt mellom 5 og 7 prosent av gårdbrukerne med denne produksjonsretningen.
Blant dem som er positive til fagskoleutdanning er det relativt sett færre frukt- og
grøntprodusenter sammenlignet med de andre produksjonsretningene, 4 av 152 gårdbrukere
jmf tabell 5.8.
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Viktigste produksjonsretning blant gårdbrukere som er interessert i fagskole.
Prosent. (N).

Viktigste produksjonsretning
Melk, ku
Melk, geit
Storfekjøtt
Sau
Svin
Egg
Fjørfekjøtt
Korn
Erter, oljefrukter, frøproduksjon m.m.
Potet
Frukt og /eller grønnsaksproduksjon
Fôrproduksjon
Annet
Totalt

Prosent
26
1
9
20
5
1
1
17
1
3
3
4
8
99

N
(40)
(1)
(14)
(31)
(8)
(2)
(1)
(26
(2)
(4)
(4)
(7)
(12)
(152)

Hvor mye betyr inntekten fra og arbeidsinnsatsen i gårdsdriften?
Er det slik at gårdbrukere som vurderer fagskole, er mer opptatt av videreutvikling og satsing
enn andre ? Kan i tilfelle dette reflekteres i forskjeller i hvor viktig gårdsinntekten er for
husholdet og eventuelt hvor mye gårdbrukeren arbeider utenfor gårdsbruket?
Før vi ser nærmere på hva som karakteriserer de som er interessert i fagskole, ser vi på
hvorvidt omfang av inntekt og arbeid utenom gårdsdriften påvirker interessen for fagskoleutdanning.
Tabell 5.9

Interessen for fagskole eller andel husholdsinntekt fra gårdsdrift. Prosent.(N)

Andel av husholdsinntekten fra gårdsdriften.
Mindre enn 5 prosent
Mellom 5 og 25 prosent
Mellom 26 og 50 prosent
Mer enn 50 prosent
Vet ikke
Totalt

Interesse for fagskoletilbud
19
(96)
22
(214)
36
(115)
23
(151)
29
(45)
25
(621)

Gårdbrukere som har mellom en fjerdedel og halvparten av husholdsinntekten fra gårdsdriften
skiller seg ut som spesielt interesserte i fagskoleutdanning.13 Ikke overraskende ser vi videre i

13

I tabell 5.7 så vi at 27 prosent av alle gårdbrukerne i undersøkelsen var interessert i et fagskoletilbud. I tabell
5.9 er andelen 25 fordi antall N er noe høyere enn i tabell 5.7 der noen ikke har svart på spørsmålet om fagskole.
I tabell 5.9. er det kun de som har svart ja på spørsmålet vi regner ut i fra.
LU-rapport nr. 1 – 2005

Side 28

Fagskoleundersøkelse

tabell 5.10 at dette har sammenheng med gårdbrukerens eget omfang av annet arbeid utenom
gårdsdriften.
Tabell 5.10

Interesse for fagskole etter gårdbrukerens omfang av annet inntektsgivende
arbeid. Prosent. (N)

Annet inntektsgivende arbeid utenom gårdsdriften.
Ingenting
Deltid inntil 50 prosent
Deltid 50 prosent og mer
Full stilling ved siden av
Totalt

Interesse for fagskoletilbud
22
(157)
26
(82)
37
(76)
24
(304)
27
(619)

Gårdbrukere med annet deltidsarbeid i halv stilling eller mer utmerker seg med at 37 prosent
er interessert i et mulig fagskoletilbud. Mer overraskende er det at det er minst interesse blant
dem som ikke arbeider noe utenom gårdsdriften. Det kan imidlertid tyde på at de allerede er
godt landbruksutdannet, og derfor har mindre behov.
Videre skal vi se hvorvidt de som er interessert i fagskole skiller seg fra de andre
gårdbrukerne. I tabell 5.11 og 5.12 ser vi fellestrekk hos de som på den ene siden vil vurdere
et fagskoletilbud, og de om oppgir at de ikke ser behovet grunnet tilstrekkelig bakgrunn fra
før.
Tabell 5.11

Andel husholdsinntekt fra gårdsbruket etter interesse for fagskoleutdanning.
Prosent. (N).

Andel av husholdsinntekten
Har tilstrekkelig
fra gårdsdriften.
bakgrunn i utdanningen
Inntil 25 prosent
45
(59)
Mellom 26 og 50 prosent
20
(26)
Mer enn 50 prosent
32
(42)
Vet ikke
3
( 4)
Totalt
100
(131)

Ikke motivert for å
Ja, er interessert i et
bruke tid på det.
fagskoletilbud
64
(90)
42
(66)
13
(19)
26
(41)
18
(25)
23
(35)
5
(7)
8
(13)
100
(141)
101
(155)

Blant dem som er interessert i et fagskoletilbud er det 42 prosent som har en firedel eller
mindre av inntekten fra gårdsdriften, og dette er om lag like mange som i gruppen som
rapporterer at de har tilstrekkelig bakgrunn i egen utdanning. Blant dem som ikke er motivert
for å bruke tid på fagskole, har nærmere to tredeler mindre enn 25 prosent av
husholdsinntekten fra gårdsdriften. For denne gruppen betyr gårdsdriften mindre enn for de to
andre gruppene. Nær en tredel av de som vurderer at de har nok bakgrunn i egen utdanning,
får inn mer enn halvparten av husholdsinntekten fra gårdsdriften. Blant disse finner vi flest
med høyere landbruksutdanning og noen flere melkebønder enn i de andre gruppene. Disse
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satser mye på gårdsdriften, noe som kan være både årsak til og effekt av
landbruksutdanningen.
Hvorvidt man er interessert i et fagskoletilbud har også en viss sammenheng med hvor mye
arbeid gårdbrukeren har utenfor gårdsdriften. Her er det som tidligere nevnt bare informantens
arbeidsmengde utenom gårdsdriften, og ikke eventuell ektefelles, som rapporteres. Man kan
anta at jo mindre arbeid man har utenom gården, dess større interesse for å bli bedre/lære mer
innenfor det som er den viktigste inntektskilden. På den andre siden vil stor satsing på
gårdsarbeid være et uttrykk for at man har bakgrunn og kunnskap om gårdsdriften.
Tabell 5.12

Gårdbrukernes omfang av inntektsgivende arbeid utenfor gårdsdriften etter
interesse for fagskoletilbud. Prosent. (N).

Gårdbrukernes omfang av
annet innt.givende arbeid
Ingenting
Deltid inntil 50 prosent
Deltid mer enn 50 prosent
Full stilling ved siden av
Totalt

Har tilstrekkelig
bakgrunn i utd.
29
(37)
11
(14)
12
(16)
48
(62)
100
(129)

Ikke motivert for å
bruke tid på det.
16
(23)
13
(19)
13
(19)
57
(80)
99
(141)

Ja, er interessert i et
fagskoletilbud
22
(35)
13
(21)
18
(28)
46
(72)
99
(156)

Som vi ser i tabell 5.10 er gruppen som er interessert i fagskole og gruppen som oppgir å ha
nok bakgrunn i egen utdanning, relativt like. Blant dem som ikke er motivert for å ta
fagskoleutdanning er det en høyere andel med full stilling utenom gårdsdriften sammenlignet
med de to andre gruppene (57 prosent mot snaue halvparten for de to andre gruppene).

Oppsummering fagskoleinteresserte sammenlignet med andre gårdbrukere
Gårdbrukere med interesse for fagskole skiller seg noe fra andre gårdbrukere ved at:
• Gruppen som ønsker et fagskoletilbud har høyere utdanning innen ikkelandbruksrelaterte fag enn de to andre gruppene vi har analysert.
• Blant dem som er interessert i et fagskoletilbud, er det én av tre som har
landbruksutdanning. Det er noe høyere andel enn i gruppen som rapporterer at de ikke
er motivert for å bruke tid på fagskole, men betydelig lavere enn i gruppen som
begrunner manglende interesse med å ha tilstrekkelig bakgrunn fra før.
• Gruppen av gårdbrukere med interesse for fagskole og gruppen som mener de har nok
faglig bakgrunn, er relativt like når det gjelder omfang av annet arbeid og
gårdsinntektens andel av samlet husholdsinntekt.
• De som rapporterer at de ikke er motivert for å bruke tid på en fagskole, skiller seg fra
de to andre gruppene ved å ha mindre landbruksutdanning, mer arbeid utenom
gårdsdriften og en større andel av inntekten fra andre inntektskilder enn gården.
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De som er interessert i fagskoletilbud har i større grad høyere utdanning, men i mindre grad
landbruksutdanning og et noe lavere innslag av heltidsbønder enn de som oppgir at de har
tilstrekkelig fagbakgrunn fra før. Dette støtter hypotesen om at det blant yngre gårdbrukere er
en del med annen utdanning som ser behovet for et spesifikt kurs knyttet til den type
gårdsdrift de selv driver. Imidlertid skal vi være klar over at det bare er 27 prosent av dem
som har svart som rapporterer at de selv er interessert i et fagskoletilbud.

5.5 De interesserte gårdbrukernes behov
Vi har sett at 27 prosent av gårdbrukerne i denne undersøkelsen har uttrykt interesse for å
benytte et fagskoletilbud – om tilbudet foreligger. Her ser vi nærmere på hvilke behov disse
har.
Tabell 5.13

Gårdbrukernes viktigste begrunnelse for å vurdere et fagskoletilbud. Rangert.
Prosent.

Begrunnelse for å vurdere fagskoleutdanning
Jeg har behov for mer eksakt kunnskap om det jeg holder på med/planlegger
Jeg ønsker mer formell kompetanse
Jeg har behov for å få mer praktisk kunnskap generelt for å drive gård
Det vil være lettere å få arbeid ved siden av gården / etter videregående
Annet
Totalt

52

27
13
3
4
99
(N=157)

Hovedtyngden svarer at de ønsker mer eksakt kunnskap om det de holder på med eller har
planer om å starte opp med. Den nest viktigste grunnen er ønsket om mer formell
kompetanse, mens den tredje viktigste grunnen er ønsket om mer praktisk kunnskap om det å
drive gård. Av dem som har spesifisert hva de ønsker under ”annet”, er det behovet for faglig
oppdatering/oppfriskning eller et ønske om å komme inn i et fagmiljø som nevnes oftest. Det
er også to som har trukket fram ønsket om å lære mer om økonomi og opplæring i forbindelse
med tilleggsnæring. Og da er vi inne på det som var utgangspunktet for neste spørsmål:
Hvilken kompetanse ønsker de at et fagskoletilbud skal gi.
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Gårdbrukernes vurdering av hvilken kompetanse de har mest behov for dersom
det forelå tilbud om kurs. Flere svar mulig. Rangert. Prosent.

Hva slags kompetanse er der mest behov for
Spisskompetanse innen produksjon
Regnskap/Økonomi
Driftsledelse
Teknisk kunnskap
Annet
Vet ikke

76
55
31
26
7
3
(N=157)

På dette spørsmålet er det mulig å oppgi flere alternativer og gjennomsnittlig har gårdbrukerne som er interessert i et fagskoletilbud krysset av for to ulike behov. Gårdbrukerne
viser at de først og fremst er produksjonsorientert. Om lag tre av fire svarer at det er
”spisskompetanse innen produksjon” de ønsker som fagskoletilbud. Videre er godt over
halvparten interessert i ”regnskap og økonomi”. Driftsledelse og teknisk kunnskap er det noe
mindre behov for, henholdsvis 31 og 26 prosent. Blant dem som har svart ”annet”, har enkelte
blant annet trukket fram behovet for økt kompetanse rundt økologisk produksjon, og
kompetanse på tilleggsnæringer. Dette blir utdypet i tabell 5.13.
Tabell 5.15

Gårdbrukernes vurdering av hvilke fagkurs som ville være mest aktuelle
dersom det forelå et tilbud. Flere svar mulig. Rangert. Prosent. (N)

Aktuelle fagkurs for gårdbrukerne
Husdyr – drøvtyggere
Jordbruk – grovfôr/beite
Landbruksteknikk
Bygdeutvikling (næringsutvikling)
Jordbruk – korn/potet/gras
Skogbruker
Husdyr – enmaga
Dyrepleier
Utmarksteknikker
Hest (kjøring, riding, trav)
Terapi med hest
Veksthusproduksjon
Fruktdyrking
Anleggsgartner
Frilandsproduksjon
Hovslager
Ride- og kjøreskoleinstruktør
Idrettsoperatør
Greenkeeper
Annet

Prosent
57
49
43
41
38
26
18
15
11
10
9
9
9
9
8
4
3
3
1
8
(N=157)

N
(89)
(77)
(67)
(65)
(60)
(41)
(29)
(24)
(18)
(16)
(14)
(14)
(14)
(14)
(12)
(7)
(5)
(4)
(2)
(13)
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Størst behov er det knyttet til produksjonsspesifikk kunnskap. Over halvparten (57 prosent)
trekker fram husdyr – drøvtyggere. Som tidligere vist er det en stor gruppe som har storfe
eller sau som produksjonsretning. Langt færre (18 prosent) har trukket fram husdyr – enmaga.
Jordbruk – grovfôr og beite samt jordbruk – korn/potet/gras trekkes fram av mange.
Interessant er det også at 43 prosent har svart at de ønsker et tilbud på landbruksteknikk.
Videre er det verdt å merke seg at nesten like mange – 41 prosent – trekker fram
bygdeutvikling som et ønsket fag.
Tabell 5.16

Gårdbrukernes vurdering av hvordan hovedvekten av fagskoleutdanningen
bør legges opp. Rangert. Prosent. (N).

Synspunkter på hvordan undervisningen bør legges opp
Moduler, for eksempel 4 helgesamlinger i løpet av et semester
Hovedvekt av undervisning via web.
Kveldskurs, for eksempel en gang i uka i ett år
Fulltidsstudium
Annet
Totalt

Prosent
34
32
27
1
4
98

(N)
(54)
(51)
(43)
(2)
(7)
(157)

Tabell 5.14 viser at for gårdbrukerne er det uaktuelt å ta fagskole som fulltidsstudium.
Derimot ser vi at det er tre forholdsvis like store grupper som foretrekker modulbasert
opplegg, hovedvekt med undervisning via web og kveldskurs. Av de som har svart ”annet”,
har flertallet trukket fram at de ser for seg en kombinasjon av de ulike alternativene over.
Tabell 5.17

Gårdbrukernes syn på hva slags oppbygging man vil foretrekke at en
fagskoleutdanning skal ha. Rangert. Prosent. (N).

Synspunkter på hvordan undervisningen bør bygges opp
Kurs som ikke bygger på hverandre, som er spesifikke og avgrensete
To trinnsystem, med basiskurs deretter spesialisering
Vet ikke
Annet
Totalt

Prosent
54
35
10
2
101

(N)
(84)
(55)
(15)
(3)
(157)

Vi ser her at flertallet foretrekker at fagskoleutdanningen skal være spesifikk og avgrenset.
Dette kan forståes ut fra at vi tidligere har sett at de er produksjonsorienterte med hensyn til
hvilke områder de ønsker mer kunnskap om.
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Gårdbrukernes vurdering hvor mye man er villig til å betale for et kurs som
tilsvarer 5 mnd. fulltidsstudium. Prosent. (N).

Hvor mye gårdbrukerne er villige til å betale
Ingenting
Opptil kr 10 000
Opptil kr 20 000
Opptil kr 30 000
Vet ikke
Totalt

Prosent
11
41
8
1
39
100

(N)
(17)
(65)
(12)
(2)
(61)
(157)

Ingen har svart at de er villig til å betale opptil kr. 40 000 kroner, og bare åtte prosent er villig
til å betale opptil kr. 20 000. De fleste – 41 prosent – har svart at de er villig til å betale opptil
kr. 10 000, mens nesten like mange ikke vet hvor mye de er villige til å betale.
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6 Erfaringer med og syn på kurs generelt
6.1 Hvor mange har benyttet seg av eksisterende kurs?
Interessen for fagskole kan ha sammenheng med hvor viktig gårdsdriften er for husholdet på
den ene siden og hvorvidt man har formell landbruksutdanning eller ikke på den andre siden.
Er det slik at de som vil være interessert i et fagskoletilbud også er mest opptatt av kurs
generelt?
Tabell 6.1

Andel som har benyttet seg av landbruksrelaterte kurs siste fem år etter
interesse for fagskoletilbud. Prosent. (N).

Har du benyttet deg
Har
Ikke
Ja, er
av et landbrukstilstrekkelig motivert for interessert i
relatert kurs i løpet
bakgrunn i
å bruke tid et fagskoleav de siste fem år? utdanningen
på det.
tilbud
Nei
49
(65)
30
(42)
45
(70)
Ja
Totalt

51
100

(68)
(133)

70
100

(100)
(142)

55
100

(87)
(157)

Vet ikke

Annet

Totalt

51

(59)

59 (26)

44 (262)

49
100

(57)
(116)

41 (18)
100 (44)

56 (330)
100 (592)

Samlet sett ser vi at langt over halvparten av gårdbrukerne som har svart på undersøkelsen har
benyttet seg av ulike landbruksrelaterte kurs i løpet av de siste fem årene. Ser vi nærmere på
de tre gruppene som har gitt klare svar på spørsmål om fagskoletilbud, har flertallet i alle
disse gruppene benyttet seg av eksisterende tilbud. Gruppen med manglende motivasjon for å
bruke tid på fagskole har tidligere vist at de har lavere utdanning enn de andre gruppene. Det
kan imidlertid ikke være forklaringen på at man ikke er interessert i et fagskoletilbud, slik det
ble antydet tidligere. For oversikten i tabell 6.1 viser derimot at det nettopp er i denne gruppen
det er den høyeste andelen som har benyttet seg av eksisterende kurstilbud, hele 70 prosent.
Blant de som begrunner manglende interesse for fagskoletilbud med at de har tilfredsstillende
bakgrunn fra før, har vel halvparten benyttet seg av eksisterende kurstilbud. Dét kan bety at
det ikke bare er selve utdanningen hos disse , men også slike landbrukskurs som er årsak til at
man ikke ser behov for noe mer.
Når vi ”snur tabellen” og sammenligner gruppen som har benyttet dagens kurs med gruppen
som ikke har det, viser det seg at andelen som ønsker fagkole faktisk er noe høyere blant dem
som har benyttet seg av dagens kurs, det vil si 33 prosent (87 av 330 gårdbrukere) mot 27
prosent (70 av 262 gårdbrukere som ikke har benyttet seg av dagens kurs). Det kan tyde på at
det planlagte fagskoletilbudet dekker andre behov enn hva eksisterende kurs gjør. På den
andre siden ser vi at 30 prosent som har gått på kurs rapporterer at de ikke er motivert for å
benytte seg av et fagskoletilbud (100 av 330 ifølge tabell 6.1). Det er nesten en dobbelt så stor
andel sammenlignet med dem som ikke har gått på landbruksrelaterte kurs de siste fem årene.
Det tyder på at for en del gårdbrukere dekker de eksisterende kurs opp behovet for
fagutdanning.
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6.2 Generelt behov for fagskoleutdanning?
På spørsmålet om det er et generelt behov for fagskoleutdanning er det interessant å se om det
vurderes som viktig blant flere enn de som rapporterer at de vurderer å benytte seg av det
selv. Som vi ser av oversikten i tabell 6.2 hevder godt over halvparten at det vil være et
varierende behov for et slikt tilbud, mens 22 prosent mener det er et stort behov for et slikt
tilbud. Mange har ikke gjort seg opp en mening om dette, mens svært få hevder at det er lite
behov. Når så mange svarer at det er et varierende behov, skyldes det sannsynligvis at
spørsmålet er så generelt, at det avhenger av en rekke forhold.
Tabell 6.2

Gårdbrukernes oppfatning om behov for fagskoleutdanning. Prosent.

Generelt behov for fagskoleutdanning?
Lite
Varierende
Stort
Vet ikke
Totalt

3
56
22
19
100
(N=616)

Som kjent er det en drøy fjerdedel av dem som har svart på undersøkelsen som vil vurdere et
fagskoletilbud. Er det stor sett de samme som også hevder at det generelt er et stort behov for
et fagskoletilbud? Når vi deler inn svarene etter egen vurdering av fagskoletilbudet, viser det
seg at det er relativt lite sammenfall mellom disse gruppene. Blant dem som hevder at det
generelle behovet er stort er det 33 prosent som selv ikke vurderer fagskole fordi de har
tilstrekkelig bakgrunn, mens det ”bare” er 27 prosent som selv vurderer fagskole. Blant dem
som svarer at det generelle behovet er ”varierende”, er det også 27 prosent som selv er
interessert i fagskole. For å oppsummere spørsmålene om eget behov for fagskole, generelt
behov for fagskole og andelen som har benyttet eksisterende kurs, kan vi konkludere med
følgende:
• Uansett interesse for fagskole har en høy andel av gårdbrukere benyttet seg av
eksisterende kurstilbud siste fem år. Andelen som har benyttet seg av kurs er høyest
blant dem som ikke prioriterer en mulig fagskoleutdanning.
• Blant dem som oppgir å ha tilstrekkelig bakgrunn i egen utdanning er det like mange
som har benyttet seg av kurs som de som ikke har det.
• Fagskolebehovet kan ikke forklares med bestemt bakgrunn mht til landbruksutdanning
eller tidligere kurs. Det er et behov som går på tvers av disse skillene, men interessen
er lavest blant dem som arbeider mest utenfor gårdsbruket og der inntekten fra
gårdsarbeidet betyr lite i husholdets samlete inntekt.
• Langt flere enn de som selv er motivert for å ta utdanningen oppfatter at det er et
generelt behov blant gårdbrukere for denne type kompetanse.
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7 Behov for en fagskoleutdanning i landbruket?
Vi har i denne rapporten presentert resultatene fra spørreundersøkelsen blant landets
naturbruksskoler og fra spørreundersøkelsen som var rettet mot potensielle brukere av et
fagskoletilbud; gårdbrukere og elever ved naturbruksskolene.
Flertallet av skolene ga uttrykk for at det er et behov for en slik spesifikk yrkesrettet
utdanning blant nye og yngre gårdbrukere og andre som arbeider med praktisk
landbruksrelatert arbeid. Skolene selv hadde klare ønsker om å utvikle et fagskoletilbud på sin
skole, og de fleste ønsket å gi et bredt tilbud. Slik oppsummeringen viste i kapittel 2 er det
imidlertid en forutsetning fra skolenes side at det i søkeprosessen er mulig å samarbeide
skolene i mellom, og ikke minst at man kan benytte seg av en viss standardisering. Videre
avhenger skolenes planer av hvorvidt det vil bli en statlig finansiering av undervisningen eller
ikke.
Formålet med undersøkelsen blant elever og gårdbrukere var å skaffe informasjon om
eventuelle studenters behov og ønsker og hvor stort et slikt fagskolebehov faktisk er blant nye
og kommende gårdbrukere. Behovet er der, men sannsynligvis ikke i det omfang som skolene
og Norges Bondelag har hatt et inntrykk av.

7.1 Viktige signaler til skolene for videre planlegging
Resultatet av spørreundersøkelsen gir skolene nyttig informasjon for deres planleggingsarbeid. For det første er interessen for et slikt utdanningstilbud moderat blant gårdbrukerne og
svært liten blant dagens elever på ”grønne linjer” på videregående naturbruksskoler. Slik det
er argumentert for tidligere, har dette sannsynligvis sammenheng med at informantene
kjenner for lite til hva dette innebærer til å ha noen mening, eller se eget behov for dette. Vi
vet imidlertid lite om hvordan økt kjennskap vil slå ut mht til etterspørselen blant nye og
kommende bønder. I en oppstartsfase kan vi så langt konkludere med følgende:
• Skolene bør koordinere arbeidet med å søke godkjenning av fagskoleundervisningen,
og ikke minst koordinere planleggingen slik at ikke mange skoler tilbyr de samme
fagkursene. Elevgrunnlaget vil for en del kurs ikke være stort nok dersom alle skolene
realiserer de planene som kom fram i skoleundersøkelsen.
• Både skolene og potensielle elever ser på web og andre ulike undervisningsformer
som viktige verktøy.
• Flertallet av skolene og de få elevene som var interessert i fagskole, mener at
undervisningen i utgangspunktet skal være et fulltidsstudium. Blant gårdbrukerne er
det derimot nesten ingen som mener at det er en god løsning. To tredjedeler mener at
undervisningen skal legges opp som moduler og/eller som web-basert undervisning.
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Både blant elever og gårdbrukere begrunnes interessen for et fagskoletilbud med
behov for å få mer spesifikk kompetanse om det man holder på med.
Over halvparten av gårdbrukerne mener at undervisningen skal legges opp som
selvstendige kurs og ikke bygge på hverandre. Skolene er mer blandet i dette
spørsmålet.
Blant gårdbrukere og elever er det mange som ikke har noen oppfatning om øvre
grense for eventuelle skolepenger. Blant dem som har svart er imidlertid øvre grense
betydelig lavere enn skolenes anslag for hva undervisningen vil kunne koste pr
student.

Generelt kan det se ut til at skolenes planer og tanker om et fagskoletilbud er mer i
overensstemmelse med behov og ønsker blant de elevene som er interessert i fagskole
sammenlignet med gårdbrukerne som er interessert (i den grad man kan basere seg på
informasjon fra et antall på til sammen 39 elever). Det er imidlertid klare sprik mellom
skolenes planer og gårdbrukernes behov på to områder. For det første ser det ikke ut til at
formell kompetanse er viktig og for det andre ønsker ikke gårdbrukerne en studenttilværelse i
form av et fulltidsstudie. Gårdbrukerne har derimot behov for konkret, praktisk kunnskap som
de ønsker å få dekket uten at det fører til store endringer i deres hverdag.

7.2 Anslått studenttall i årene framover
Det er generelt en lavere interesse for fagskole blant gårdbrukerne og spesielt blant elever på
videregående enn det inntrykket naturbruksskolene har. Et viktig forhold her er at ingen har
erfaring med fagskole og manglende interesse kan være uttrykk for at man er usikker å hva et
slikt tilbud vil innebære. Hvorvidt økt kjennskap til og erfaring med fagskole vil kunne øke
interessen blir imidlertid spekulasjoner. Man kan tenke seg at ”vet ikke” gruppen reduseres
like mye til fordel for ”ikke interessert”- gruppen som ”interessert”- gruppen. Det vi hittil har
å forholde oss til viser imidlertid liten interesse blant elever og en noe høyere, men moderat
interesse blant gårdbrukere.
For skolenes del er det likevel ikke andelen gårdbrukere og elever som vil være det mest
interessante for planleggingen, men antallet potensielle studenter. Vi skal her forsøke å anslå
et årlig antall studenter basert på inntrykket fra undersøkelsen.

Elevene på naturbruksskolene
Slik det er redegjort for i kapittel 4, er det vanskelig å sikre seg et representativt utvalg blant
elevene ved landets ”grønne” naturbrukslinjer i videregående skoler. Dersom man skal lage et
anslag for et årlig antall potensielle studenter blant elevene på videregående, må man ta
utgangspunkt i VK II, det vil si det siste året i videregående skole. Statistikken fra
utdanningsdirektoratet viser at antall med tilbud om plass i 2004 til samtlige naturbruksfag på
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VK II til sammen var på 1019 elever.14 Av disse er det om lag 560 elever på VK II ”grønne”
linjer. Dette er tall fra de fylkeskommunale skolene. I tillegg kommer elever fra de private
skolene. Dersom vi legger et forsiktig søkertall til grunn i årene framover på 560, og bare tar
utgangspunkt i tallene fra de fylkeskommunale skolene kan vi regne med 22 - 24 nye elever
hvert år på landsbasis som er interessert i fagskole. Dette er basert på den andelen som er
interessert i fagskole i undersøkelsen, det vil si 4 prosent av elevene på VK II. På landsbasis
er dette få, og som nevnt er anslaget forbundet med svært mye usikkerhet.

Gårdbrukerne
Blant gårdbrukerne i undersøkelsen er det som kjent 27 prosent som ville vært interessert i
fagskole dersom det forelå et tilbud. I følge Produsentregisteret er det, slik det er presentert i
kapittel 3, til sammen 8788 registerte gårdsbruk etter 1. januar 1999 der gårdbrukeren er født i
1955 eller senere. Dette var grunnlaget for utvalget på 2000 gårdbrukere som ble trukket ut til
undersøkelsen i begynnelsen av november 2004. Etter den tid er det blitt registrert noen flere,
derav et høyere tall enn 8788 samlet sett slik oversikten over årlige nye bruk i tabell 7.1 viser.
Tabell 7.1
År
1999
2000
2001
200215
2003
2004
Totalt

Antall registrerte nye bruk/overdragelser der gårdbruker er født i 1955 eller
senere. 1999-2004.
Antall nye registrerte bruk
1445
1597
1409
2040
1402
1128
9021

Denne oversikten viser at det etter 1.1.1999 er registrert 9021 nye brukere som er født etter 1.
januar 1955. Bortsett fra den siste registreringen før årsskiftet 2004 /2005 var dette som kjent
utgangspunktet for gårdbrukerundersøkelsen. Hvert år registreres om lag 1400 nye
gårdbrukere født etter 1955. Spørsmålet er om fjoråret med vel 1100 nye bruk, er unntaket
eller viser trenden framover. Dersom vi gjør et forsiktig anslag på 1100 nye bruk i årene
framover og tar utgangspunkt i at resultatet fra undersøkelsen er representativt, betyr det at det
hvert år framover vil være 297 nye gårdbrukere (27 prosent av 1100) som er interessert i
fagskoleutdanning. Slik det er redegjort for tidligere i rapporten er andelen på 27 prosent for
høy til å være representativ, fordi vi må anta at interessen er større blant de som har svart på
undersøkelsen sammenlignet med de som har unnlatt å svare. Med det forsiktige anslaget på
1100 nye gårdbrukere i året, vil et overslag på om lag 200 interesserte gårdbrukere hvert år (to
tredeler av andelen i undersøkelsen), sannsynligvis ikke være et for høyt anslag.
14

http://www.utdanningsdirektoratet.no
I 2002 kom det nye regler for registrering av foretak, slik at en del tidligere overføringer først ordnet det
formelle dette året. Det førte til en opphopning av registerte foretak generelt, noe som også påvirker antallet bruk
med innehaver født etter 1955.

15
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Andre potensielle studentgrupper
Fagskoleundersøkelsen er rettet mot de gruppene som vurderes å være de viktigste
rekrutteringsgruppene for studiet, samtidig som dette er de gruppene det er lettest å nå i en
spørreundersøkelse. Det vil imidlertid være grupper som verken er gårdbrukere eller elever i
dagens videregående skole som vil ha interesse av et slikt tilbud. Voksne med
landbruksrelatert arbeid uten egen gård er ikke med i denne undersøkelsen. Blant disse kan
være en viss interesse. Slik det framkommer i kapittel 2 har skolene planer om å tilby en del
fag som ikke er spesielt produksjonsrettet (dyrepleier, ulike hestefag, anleggsgartner og
greenkeeper). Dette er fag som sannsynligvis ikke vil få rekruttering fra gårdbrukerne.
Interessen for slike fag vil man derfor i liten grad fange opp gjennom en spørreundersøkelse
blant disse. Derimot kan det være interesse for dette blant dem som har landbruksrelatert
arbeid uten selv å drive gård, og som denne spørreundersøkelsen ikke når.
Samlet sett kan vi konkludere med at skolenes interesse for å utvikle et fagskoletilbud innen
landbruk og deres oppfatning om behovene for en slik utdanning, er større enn hva interessen
blant nye og kommende bønder skulle tilsi. Imidlertid gir våre anslag for antall potensielt
interesserte studenter sannsynligvis en viss rekrutteringsbase for skolene. Samtidig har
skolene planer om å tilby flere fag utover produksjonsfagene, noe som vil kunne rekruttere
studenter fra andre grupper enn de som er med i denne undersøkelsen.
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Fagskoler – 2004
Frist for innsending 1. desember 2004.
Bakgrunnen for denne undersøkelsen er å kartlegge naturbruksskolenes interesse og planer
mht. å utvikle et fagskoletilbud. I følge lov av 20. juni 2003 om fagskoleutdanning, skal
fagskoletilbudet være på nivå over videregående opplæring, men til forskjell fra universitet og
høyskoler så stilles det ikke krav til forskningsbasert undervisning.
Denne undersøkelsen inngår i prosjektet ”Fagskoleutdanningen innen landbruk og
landbruksbasert næringsutvikling”, som er initiert av Norges Bondelag i samarbeid med en
rekke skoler med naturbruksutdanning. De har sammen satt ned en prosjektgruppe som tar
mål av seg til å utvikle nye kompetansegivende tilbud om fagskoleutdanning innen landbruk,
med utgangspunkt i bønders og framtidige bønders behov.
Hensikten med denne undersøkelsen er å få en oversikt fra skolene om hvorvidt
fagskoletilbud har vært diskutert på skolen, og eventuelt hvilke spesialiseringer (fag) skolen
ønsker å tilby på fagskolenivå. Parallelt med denne undersøkelsen blir det gjennomført en
kartlegging blant elever på naturbrukskoler og blant nye gårdbrukere om hvilken interesse og
behov de har for et fagskoletilbud. Formålet med disse kartleggingene er å få et godt innblikk
i behovet for fagskoletilbud og hvilket tilbud det er realistisk å forvente ut fra dagens
rammevilkår.
Undersøkelsen kan besvares på to måter. Den kan enten skrives ut og besvares med penn. Da
må svaret sendes per post eller faks til Landbrukets Utredningskontor. Den kan også besvares
ved å skrive inn i selve undersøkelsen. Rutene blir i så fall endret, men svaret vil komme i
stedet. Undersøkelsen lagres med skolens navn og returneres per e-post.
Hvis du har spørsmål til utfylling av skjema, ta kontakt med:
Aase Lømo, tlf. 22 05 46 87, faks: 22 17 23 11, e-post: aase.lomo@landsam.com
Odd Lutnæs, tlf. 22 05 46 68, faks: 22 17 23 11, e-post: ol@landsam.com
Det kan tenkes at vi har behov for å komme i kontakt med skolen igjen, dersom det er
uklarheter i undersøkelsen. Vi ønsker derfor at det oppgis en kontaktperson ved din skole.
Skole:
Kontaktperson for LU
Navn:
Stilling:
Telefon:
E-post:
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Bakgrunnsinformasjon om skolen
1. Hvilke kurs tilbyr dere elevene på VK I i dag?
Gartneri og hagebruk
1
Økologisk landbruk
2
Landbruk og naturforvaltning
3
Anleggsgartner og driftsoperatør 4
Skogbruk
5
Annet
6
Spesifiser her:

2. Hvilke linjer har dere på VK II
Allmennfaglig påbygging
1
Naturforvaltning
2
Gartner
3
Økologisk landbruk
4
Allsidig landbruk
5
Allsidig skogbruk
6
Annet
7
Spesifiser her:

OM SKOLENS ORGANISERING
I følge lov om fagskoleutdanning skal tilbydere av fagskole utdanning som ikke er eid av
staten, fylkeskommune eller kommune, være organisert som et selvstendig rettssubjekt med
styret som øverste ansvarlige styringsorgan. Tilbydere eid av staten, fylkeskommune eller
kommune skal ha et styre som øverste ansvarlige styringsorgan.
3. Hvem er eiere av skolen?
Staten (gå til spørsmål 5)
Fylkeskommune (gå til spørsmål 5)
Kommune (gå til spørsmål 5)
Privat (gå til spørsmål 4)
Spesifiser her:

1
2
3
4
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4. Er skolen organisert som et selvstendig rettssubjekt
Ja
1
Nei
2
5. Har skolen eget styre?
Ja
Nei

1
2

OM FAGSKOLEUTDANNING
Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående
opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et
halvt studieår og maksimum to studieår.
6. Har dere ønsker om å utvikle et fagskoletilbud?

Ja (gå til spørsmål 8)
Nei (gå til spørsmål 7)
Vet ikke (gå til spørsmål 7)

1
2
3

7. Hva er den viktigste grunnen til at dere ikke ønsker eller er usikre på at dere vil

utvikle et fagskoletilbud hos dere? (Ett svar mulig). Gå deretter til spørsmål 13.
Det er for tidlig
Det er ikke elev-/ kundegrunnlag for det
Skolen har ikke tilstrekkelig ressurser til å bygge opp et slikt tilbud
Det er for mange hindre knyttet til søknadsprosessen
Skolen ser det ikke som sin oppgave å tilby utdanning utover videregående
opplæring
Det er for mange hindre knyttet til finansiering av et slik tilbud
Har ikke tilstrekkelig kjennskap til hva som inngår i et fagskoletilbud
Annet
Spesifiser her:

1
2
3
4
5
6
7
8
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8. Hvilke generelle fag ønsker dere å tilby på fagskolenivå? (Flere svar mulig)
Foretaksøkonomi
1
Økonomi/regnskap
2
Driftsledelse
3
Entreprenørskap
4
Markedsføring
5
Engelsk
6
Produkt- og kvalitetsutvikling
7
Naturforvaltning
8
Biologi
9
Kjemi
10
Annet
11
Spesifiser her:

9. Hvilke fagkurs anser dere som aktuelle å tilby ved deres skole? (Flere svar mulig)
Bygdeutvikling (næringsutvikling)
1
Husdyr – drøvtyggere
2
Husdyr – enmaga
3
Jordbruk – korn/potet/gras
4
Jordbruk – grovfôr/beite
5
Landbruksteknikk
6
Dyrepleier
7
Frilandsproduksjon
8
Veksthusproduksjon
9
Fruktdyrking
10
Hest (kjøring, riding, trav)
11
Terapi med hest
12
Ride- og kjøreskoleinstruktør
13
Hovslager
14
Skogbruker
15
Utmarksteknikker
16
Anleggsgartner
17
Idrettsoperatør
18
Greenkeeper
19
Annet
20
Spesifiser her:
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Foreløpig er planen å tilby fagskoleutdanning som tilsvarer 2 semestre á 5 måneder. Et
tema som har blitt diskutert en del er om en fagskoleutdanning skal være delt i to trinn,
der trinn 1 består av basiskurs mens man på trinn 2 går mer i dybden. En annen modell
er å tilby selvstendige fagkurs på spesifikke områder som ikke bygger på hverandre.
10. Hva slags oppbygging vil dere foretrekke at en fagskoleutdanning skal ha?

(Ett svar mulig)
To trinnsystem, med grunnkurs deretter spesialisering
Kurs som ikke bygger på hverandre, som er spesifikke og avgrensete
Vet ikke
Annet
Spesifiser her:

1
2
3
4

11. Hvilken organisering anser dere som mest hensiktsmessig å tilby hovedvekten av
fagskoleutdanningen på? (Ett svar mulig)
Moduler, for eksempel 4 helgesamlinger i
1
løpet av et semester
Kveldskurs, for eksempel en gang i uka
2
Fulltidsstudium i et semester
3
Undervisning via web
4
Vet ikke
5
Annet
6
Spesifiser her:

Side 6 av 7

12. Med lov om fagskoleutdanning følger det ikke med finansiering av undervisningen. I
forslag til statsbudsjett er det heller ikke satt av midler, slik det er for andre skoler. Fra
landbruksnæringens side arbeides det med å få på plass en finansiering. Loven gir den
enkelte skole stor frihet mht. inntakskrav, fagplaner og bruk av karakterer. Dette
innebærer at skolen ved styret står ansvarlige for søkeprosessen og senere
undervisningsinnhold og drift. Hvor viktig er følgende rammevilkår for dere i en
eventuell etablering av et fagskoletilbud? Vurder ut fra en skala fra 1 til 5, der 1 betyr
”ingen betydning” og 5 betyr ”stor betydning”. Det er viktig at dere forsøker å utnytte
hele skalaen.
Ingen
betydning

1

2

3

Stor
betydning

Ikke
sikker

5

6

4

Samarbeid med andre skoler i
søkeprosessen
12b Utviklingen av en standardmal
for utvikling av søknader
12c Delfinansiering av tilbudet fra
det offentlige
12d Fullfinansiering av tilbudet fra
det offentlige
12e At eierne av skolen tar ansvar
for å nedsette et ansvarlig
styre ved skolen
12f At eierne av skolen tar ansvar
for prosessen generelt
12a

13. Hvor god kjennskap har dere til søknadsprosedyren for å få godkjent
fagskoletilbud?
Vi er godt kjent kravene som stilles til
1
søknaden for å få godkjent et fagskoletilbud
Vi kjenner noe til de krav som stilles til
2
søknaden for å få godkjent et fagskoletilbud
Vi kjenner ikke til de kravene som stilles til
3
søknaden for å få godkjent et fagskoletilbud
Annet
4
Spesifiser her:

14. Slik dere ser det – er det generelt sett et behov for et fagskoletilbud innen
naturbruk?
Ja (gå til spørsmål 16)
1
Nei (gå til spørsmål 15)
2
Ikke sikker (Gå til spørsmål 16)
3
Spesifiser her:
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15. Hva er den viktigste grunnen til at dere mener det ikke er et generelt behov for et
fagskoletilbud innen naturbruk?
Det eksisterer godt nok tilbud allerede
1
Det er for liten interesse for
landbruksutdanning blant elever
Ikke sikker
Annet
Spesifiser her:

2
3
4

16. Om det etableres et fagskoletilbud, og undervisningen fullfinansieres av elevene,
hvor mye vil dere anslå at det vil koste eleven pr. semester dersom det for eksempel er
12 elever i klassen?
Opptil 10 000 kr
1
Opptil 20 000 kr
2
Opptil 30 000 kr
3
Opptil 40 000 kr
4
Opptil 50 000 kr
5
Vet ikke
6

Takk for at dere tok dere tid til å besvare spørreskjemaet.

Spørreskjema til elevene og
gårdbrukere
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Th,s box Is shomn in prevlew only.
The followine criteria mest be fulitdied for this question to be shown:
3. Er du elev eller sårdbruker? - Elev
3. Er du elev eller sårdbruker?

Landbrukets
Utredningsko nto r
Fagskole
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3eb. Hvilket nivå går du på?

fl VK I
fl VK II
fl Komprimert agronomkurs
fl Annet, spesifiser
her:

2004

Det utarbeides for tiden en plan for fagskoleutdanning innen
landbruket. Den skal være yrkesrettet og er basert på fullført
videregående skole. Med hjemmel i lov om fagutdannning skal
undervisningspianene godkjennes og vil gi grunnlag for stipend og
studielån på lik linje med andre studier. Den er ikke ment å inngå
som ledd i høyere utdaninning. Loven sier at fagskoleutdanningen
kan ha et omfang tilsvarende fulitidestudium fra varighet fra 5 mnd
(ett semester) til 2 år. I første omgang tenker man å legge opp til
fagekoleutdanning i naturbruk tilsvarende to semester. Utdanningen
kan legges opp forskjellig; i moduler, kveidskurs, web-basert eller en
kombinasjon av disse. Fagutdanningen retter seg mot nye og
kommende gårdbrukere og andre som arbeider innen naturbruk
(ringleder, gårdabestyrer 0.1.). Før skolene utvikler ferdige tilbud om
fagakoleutdanning er det viktig å få mer kunnskap om hvilke behov
nye gårdbrukere (kortere tid enn 5 år) og kommende gårdbrukere
har for spesifikk yrkesutdanning. Undersøkelsen vil være et viktig
grunnlag for naturbruksakolenes oppbygging av et fagakoleutdanningstilbud. Vi håper derfor at du tar deg tid til å svare på
spørsmålene. Du vil være med i trekningen av en reiseajekk.
Landbrukets Utredningakontor vil ivareta din anonymitet.

Th15 000 IS SOOWO In previem 001v.
The follomino eriterla mest be fulifilled for EhIs qoestion to be shown,
3eb. Hvilket niv5 a1r~n p~? - VK I

3ec. Hvilken linje går du på?

fl Gartneri og hagebruk
fl økologisk landbruk
fl Landbruk og naturforveitning
fl Skogbruk
fl Anleggsgartner og driftsoperatør, idrettaenlegg
fl Annet, spesifiser
her:
Ibis Oox Is sOowo In prevlem Otly.
The foliowlng crlteria mest be fullfilied for this queotion tobe shown:
3eb. ~
“~‘~ ~.t.•dv få? - VI< II

1.Hvrnlket år er du født?

3ed. Hvilken linje går du på?

fl
fl
fl
fl
fl
fl

2. Kjønn

fl Kvinne
fl Mann

Allmennfaglig påbygging
Naturforvalkning
Gartner
økologisk landbruk
Allsidig landbruk
Allsidig skogbruk
Thi5 box is shown in preview only.
The foliowing criteria mest be feilfilled for Ehis question to be shown
3e5. Hvilket nivå sår du på? - Kvmprirvert agrvvvmkurv
yr 1? - .v#vther#v
vev. nvInKvt
elvå vår rE, v

3. Er du elev eller gårdbruker? *

fl Elev
fl Gårdbruker
fl Elev og gårdbruker

3ee. Hvilken linje går du på?

fl
fl
fl
fl
fl

ThIs bos is showo In pree,ew only.
Tbe followlng criteria mest be fulifilled for this qoestion to be shown:
3. Er do elev eller sårdhruker? - Elev
0;

Allmennfaglig påbygging
Naturforvaltning
Gartner
økologisk landbruk
Allsidig landbruk

3ea. Hvilken skole går du på?
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fl Overta/arbeide på gården hjemme
fl Ta lønnsarbeid innen landbruk

fl Allsidig skogbruk
This box is shown is preview only.
rhe followine criteria mest be feilfilled for tbls qeestlon to be shown,
3eb. HvIlket vivå sår do på? - vK 11
Oiid
3ed. Hvilken linje går du på? - Alimennfoglig påbygging
300. nvllnno rI,ve vor nu

www.QuestBack.com - The feedback solution
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3ef.Hvilke planer har du etter naturbruksskolen? Flere
svaralternativ er mulig.

fl Overta/arbeide på gården hjemme

fl Ta annet lønnsarbeid
fl Ta fagakoleutdanning dersom det foreligger
fl Ta påbyggingadel så jeg kan gå på høgskole med landbruksfaglig
retning
fl Ta påbyggingsdel så jeg kan gå på landbruks- eller
veterinærhøgakolen
fl Ta påbyggingadel så jeg kan gå på universitet eller annen
høgskole.
fl Vet ikke, har ikke bestemt meg.
fl Annet, spesifiser
her:

i

fiTa annet landbruksarbeid

fl Ta

annet lønnsarbeid
Ta fagakoleutdanning innen landbruk dersom tilbudet foreligger
Gå på høgskole med landbruksfaglig retning
Gå på landbrukshøgskolen eller veterinærhøskolen
fl Annen høyere utdanning
fl Vet ikke, har ikke bestemt meg
fl Annet, spesifiser
her:

fl
fl
fl

Tbis boic Is shown in preview only.
Tbe following crlterla mest be fullfiiled for Ebis qeestion to be sbown
3eb. Hvilket nivå går do på? - vK 11
ovd
Jnd. Hvilken linje går du på? - Oortner
3ed. Hvilken linje går do på? - økologisk iovdbrok
3ed. Hvilken linje går dv på? - Allsidig iovdbruk
0;
vod Rvlllv.v livto vS, ilo v5?

-

Olividlo vkvehrvk

Tbis box is sbowfl in preniew only.
Tbe followiog criteria mest be felifilled for tbis qeestion to be shown
3h Hy.lkyr ,,IyS v5,- ,l,, vAv - v; i

3ei.Hvilke planer har du etter naturbruksakolen? Flere
svaralternativ er mulig.

fl Overta/arbeide på gården hjemme
fl Ta lønnsarbeid innen landbruk
fl Ta annet lønnsarbeid
fl Ta fagakoleutdanning dersom det foreligger et tilibud
fl Gå på høgskole med landbruksfaglig retning
fl Gå på landbruks- eller veterinærhøgakolen
fl Annen høgskole- eller universitetsutdanning
fl Annet, spesifiser
her:

i

This box IS showe in preview 001V.

3eg.Hvilke planer har du etter naturbruksskolen? Flere
svaralternativ er mulig.

The following eriterla
3 f.mest
... ,~..
be felifilled
~
O.~.,..C
for this- questioo
Elev
to be showo

fl Overta/arbeide på gården hjemme
fl Ta lønnsarbeid innen landbruk

3ej.Er du oppvokst på gård?

fl

fl Ja
fl Nei
fl Annet, apesifiser
her:

Ta annet lønnsarbeid

fl Ta fagakoleutdanning dersom det foreligger
fl Ta påbyggingadel så jeg kan gå på høgskole med landbruksfaglig
retning
fl Ta påbyggingadel så jeg kan gå på landbruks- eller
veterinærhøgakolen
fl Ta påbyggingsdel så jeg kan gå på universitet eller annen
høgskole.
fl Vet ikke, har ikke bestemt meg.
fl Annet, spesifiser
her:
This bon is sbowo le prevlew only.
The foIIowin~ oriterla mest be fulifilled for Ehis question tobe thowo
3eb. Hvilket nivå går do på? - Kvmprimert ogrvvvmkors
5 vtrdv
ar nS7 - vdvtherOlv.
voh UvliOvi fly

3eh.Hvilke planer har du etter naturbrukaskolen? Flere
svaralternativer er mulig.

https://www.questback.com/isa/qbv.dI1/ShowQuest?Preview~True&print=1 &QuestlD... 09.02.2005

i

Tbis box is shown In preniew only.
Tbe folloming eriterie mest be felifilied for tbis qeestioo to be sbown:
—. er on elev eller norvoroner, - elev

3e1.Er du odelsbarn?

fl Ja
fl Nei
fl Annet, spesifiser
her:
This box is sbown le prevlew only.
Thefollowlng criteria mest be felifilled for tbis geestion to be sbown:
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3gb. Har du overtatt gård på odel?
3. Er do elev eller ;t...v.....u...?

-

Elev

fl Ja
fl Nei
fl Annet, spesifiser
her:

3em.Hvilken erfaring har du fra landbruket? Flere
svaralternativ er mulig.

I

fl Ingen (regner ikke praksis på naturbruksakolen)
fl Arbeidet på gården hjemme
fl Arbeidet på gård hos andre

Talt 00x Is ObomO In preniem 001V.
The follomlog eriterla mest be gulifilled for Ehis qeeseion to be skomo
3. Er do elev eller gårdbroker? - Gårdbroker
t-~’’—~-? - Eleven nårdbruknr
3. Er du elev eller r

fl Stell og ansvar for hest
fl Arbeidet på gartneri
fl Jobbet som avløser
fl Arbeidet med skogadrift

3gc. Hvilke produksjoner har du på gården?

fl Melk,ku
fl Melk, galt
fl Storfekjøtt
fl Sau
fl Svin

fl Hage og/eller parkanlegg
fl Annet, spesifiser
her:

i

1010 box is shomn in previem only.
The follomiog eriterie mest be folifilled for this qoestion to be ohomo
3em.Hviikev erforing bordo tro iondbruket? Flere svorolternotiv er mulig. - Arbeidet på
gården kjemme
yr
3em.Hviiken erforing kor do tro londbroket? Flere svoroltervotiv er mulig. - Arbeidet på gård
bys ondre

3em.Hviikev ertoring bordu tro iondbroket? Flere svorolternotiv er mulig. - Stell og ovevar
tor best
3em.Hvilken erforiss bor du fro londbroket? Flere svoroltemotiv er molig. - Arbeidet på
gortverl
3em.Hviiken erforieg bor du fro lovdkroket? Flere svoroltervotiv er mulig. - Joybet som
ovieser
3em.Hviiken ertorlog kor du tro lovdkroket? Flere svorolternotiv er mulig.
skonsd riS

-

Arbeidet med

3em.Hviiken ertoring kor do tro londbroket? Flere svorolternotiv er molig.
purkuniegg

-

Hoge vg/eiler

3em.Hviikev ertorivn bor du tro iundbroket? Flere svoroltervOtiv er mulig.

ThIs bon is ehomo In prevlew only.
The folloming eriterla mest be fulifilled for this qoeotioo to be ohomo:
3. kr du elev eller gårdbroker? - Gårdbroker
a. er no elev eller garoerunerr FlvvvvvSrdl,rvker
..

3ga.Når overtok/kjøpte du gården? Bruk kun siffer.

ThIs box Is shomn in previem only.
The follomiog criterie mest be fellfilled for this qeestioe to be shomn
3. Er do elev eller gårdbruker? - Gårdbruker
er nu elev eller noronronerr - elev no noronruner

https;//www.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?Preview~True&print=1&QuestID... 09.02.2005
r

-

i
ThIs box Is saomo in previem only.
The foilowlng eriteria mest be folifilled for this noestion to be shome
3. Er du elev eller gårdbruker? - ljårdbroker
-

S6,, ..

u#vtber#v

fl Ja, over en periode på 1/2 år eller mer.
fl Ja, for en periode inntil 1/2 år.
fl Nei, på deltid.

--

her:

3. Er .1,, 6~, =16. ..t..Ae.,&.,
-

3en.Har arbeidet i landbruket vært på heltid?

—.

fl Egg
fl Fjørfekjøtt
fl Korn
fl Erter, oljefrukter, frøproduksjon mm.
fl Potet
fl Frukt og/eller grønnsakaproduksjon
fl Fårproduksjon
fl Annet, spesifiser

3gd. Hvilken produksjonaretning er viktigst på eget gårdsbruk
eller i annet landbruksrelatert arbeid?
fl Melk,ku
fl Melk, galt
fl Storfekjøtt
fl Sau
fl Svin
fl Egg
fl Fjørfekjøtt
fl Korn
fl Erter, oljefrukter, frøproduksjon mm.
fl Potet
fl Frukt og/eller grønnsakaproduksjon
fl Fårproduksjon
fl Annet, spesifiser
her:
This bos is shown in previem only.
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The follomiog eriteria inust be fullfilled for Ehis questioo to be shomn:
3. Er do elev eller gårdbruker?

-

Gårdbroker

3. Er do elev eller oårdbruker? - Elev on oårdbroker

3ge.Hvor stor andel av huaholdets samlete årsinntekt kommer
fra gårdsdriften?

I

fl Mindre enn fem prosent.
C Mellom 5 og 25 prosent.

This box is obomo in preniem only.
The follomiog eriterie mest be fulifilled for this questioo to be ohomo:
3gb. Gersom det foreligger et tilbud om fagokoleutdonvivg lonen landbruk, ville do vordere
om det var aktuelt for deg? Jo

fl Mellom 26 og 50 prosent.
fl Mer enn 50 prosent.
fl Vet ikke

4a. Hva er den viktigste grunnen til at du vil vurdere å benytte
deg av et fagakoletilbud?

Tisis box Is showe in prevlem ooly.
Tbe follomine crlteria mest be fulifilled for this qoestion to be ohomo
3. Er do elev eller gårdbruker? - Gårdbruker
ar
3. Er dll eie
~-----~
- Elev on oårdbroker

3gf. Har du annet arbeid utenom gårdsdriften?
fl
fl
fl
fl

Nei
Ja, jeg arbeider deltid/sesong tilsvarende inntil 50 prosent
Ja, jeg arbeider deltid tilsvarende mer enn 50 prosent stilling
Ja, jeg arbeider i full stilling utenom gårdsdriften
TEIs Oox is shomn 0 preniem 001v.
The follomleg eriterie must be fulifilled for Ehisquestloe to be ohomo
3. Er do elev eller gårdbroker? - Gårdbruker
ar
3. Er do elev eller ~
- Elev on gårdb;Oke;

3gg.Hva slags utdanning har du? Flere svarelternativ er mulig.

fl Grunnskole
fl Eldre yrkesfaglig utdanning innen landbruk (før reform 94)
fl Avsluttet vdg naturbruk yrkesrettet
fl Avsluttet vdg naturbruk med studiekompetanse
fl Avsluttet vdg annet yrkesrettet
fl Avsluttet vdg allmenn el annet med studiekompetanse
fl Høgskole, landbruksfaglig
fl Høgskole eller cand.mag, ikke landbruksfaglig
fl Kandidat fra NLH eller NVH
fl Universitets-utdanning, høyere grad
fl Annet, spesifiser
her:

I

fl Vet ikke
fl Annet, spesifiser
her:

_________________________________________

fl Jeg har behov for å få mer praktisk kunnskap generelt for å drive
gård
fl Jeg har behov for mer eksakt kunnskap om det jeg holder
på/planlegger å holde på med.
fl Jeg ønsker mer formell kompetanse.
fl Det vii være lettere å få arbeid ved siden av gården/etter
videregående.
fl Annet, spesifiser
her:

i

This box is shomn in previem only.
The foliomine e,iteria mest be gullfilied for ehis qoestioo to be shown:
3e1.Hviike ploner kar do etter voturbruksskoiev? Flere svoralternotiv er mulin. - Ta
faoskoleotdovnino dersom det forelioner et tilikud

4b. Hva er den viktigste grunnen til at du vil vurdere å benytte
deg av et fagakoletilbud?
fl Jeg har behov for å få mer praktisk kunnskap generelt for å drive
gård
fl Jeg har behov for mer eksakt kunnskap om det jeg holder
på/planlegger å holde på med.
fl Jeg ønsker mer formell kompetanse.
fl Det vil være lettere å få arbeid ved siden av gården/etter
videregående.
fl Annet, spesifiser
her:

I

inis box is shomo in preniem och’.
The folioming eriterla must be fullfilied for Ehis question to be shomn:
3ef.Hvilke planer kor do etter naturbruksokolgo? Flere svaralternativ er molig. - Ta
fogskoieutdanving innen landbruk dersom tilbodet foreligger

4c. Hva er den viktigste grunnen til at du vil vurdere å benytte
deg av et fagskoletilbud?

ThIs box is shomn In preniem only.
—. er
—- numest
elev
-,
eller
saruvrunei
~
- UOlguestion
001
The foliomine eriterla
be fulifilled
for Ehis
to be shomn

3gh. Dersom det foreligger et tilbud om fagakoleutdanning
innen landbruk, ville du vurdere om det var aktuelt for deg?
fl Nei, jeg har tilstrekkelig bakgrunn i utdanningen
fl Nei, jeg er ikke motivert for å bruke tid på det.
fl Ja

https://www.questback.com/isa/qbv.dlI/ShowQuest?PreviewTrue&printl &QuestlD... 09.02.2005

fl Jeg har behov for å få mer praktisk kunnskap generelt for å drive
gård
fl Jeg har behov for mer eksakt kunnskap om det jeg holder
på/planlegger å holde på med.
fl Jeg ønsker mer formell kompetanse.
fl Det vil være lettere å få arbeid ved siden av gården/etter
videregående.
fl Annet, spesifiser
her:

i
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TOIO noe is snome in previem only.
The folloming eriteria must be fullfilled for tkis qoestloo to be ohomo
3eg.Hviike pioner kor do etter natorkroksskoien? Flere svaraiterOOtiv er mulig. - To
faoskoleetdonning dersom det foreligger

4d. Hva er den viktigste grunnen til at du vil vurdere å benytte
deg av et fagskoletilbud?
fl Jeg har behov for å få mer praktisk kunnskap generelt for å drive
gård
fl Jeg har behov for mer eksakt kunnskap om det jeg holder
på/planlegger å holde på med.
fl Jeg ønsker mer formell kompetanse.
fl Det vil være lettere å få arbeid ved siden av gården/etter
videregående.
fl Annet, spesifiser
her:
Tbis kan Is skome 10 previem only.
The foliomleg eriteria must be fullfilled for thisguestlon to be ohomo:
3ek.Hviike planer kar do etter notorbreksokolen? Flere svorolternotiver er mulig. - To
faoskoleotdonnine dersom det fnreiigger

4e. Hva er den viktigste grunnen til at du vil vurdere å benytte
deg av et fagskoletilbud?
fl Jeg har behov for å få mer praktisk kunnskap generelt for å drive
gård
fl Jeg har bahov for mer eksakt kunnskap om det jeg holder
på/planlegger å holde på med.
fl Jeg ønsker mer formell kompetanse.
fl Det vil være lettere å få arbeid ved siden av gården/etter
videregående.
fl Annet, spesifiser
her:

i

This bon is skomo in prevlem only.
The follomlog eriterie must be fulifilled for Ekis qeestion to be skomo
3gb. Gersom det foreligger et tilbod om fogokoleetdanving inoes iondbmk, ville du vordere
nm det var aktuelt for deg? - Jo

5a. Hvilken kompetanse føler du mest behov for å skaffe
deg/videreutvikle? Flere svaralternativ mulig.

fl Spisskompetanse innen produksjon
fl Teknisk kunnskap
fl Regnskap/økonomi
fl Driftaledeise
fl Vet ikke
fl Annet, spesifiser
her:
ThIs box is skomo in previem only.
The follomlog eriterla must be fulifilled for tkis qoestloo to be skomo;
3e1.Hvilke planerbor du etter naturbroksokvien? Flere OvOralternativ er molig. - Ta
faoskoleotdanning dersom det foreligger et tilikod

5b. Hvilken kompetanse føler du mest behov for å skaffe
deg/videreutvikle? Flere svaralternativ mulig.
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fl Spisakompetanse innen produksjon
fl Teknisk kunnskap
fl Regnskap/økonomi
fl Driftoledelse
fl Vet ikke
fl Annet, spesifiser

I

her:

This box is ohomo in previem only.
The folloming eriteria mest be fulifilied for this qaestlon to be shomn:
3ef.Hviike Finner kar do etter naturbroksskoien? Flere svarolternativ er mulig. - Ta
fagokninetdaoninn innen landbruk dersom tilbudet foreligger

5c. Hvilken kompetanse føler du mest behov for å skaffe
deg/videreutvikle? Flere svaralternativ mulig.

fl Spiaskompetanse innen produksjon
fl Teknisk kunnskap
fl Regnskap/økonomi
fl Driftsledelse
fl Vet ikke
fl Annet, spesifiser

i

her:

This bon is ehomo in previem only.
The folieming eriterla mest be fulifilied for thls questioe to be skome
3eg.Hviike planer bar du etter notorbrokoskolen? Flere svarOltervutiv er mulig. - Ta
fonskoleutdonnino dersom det foreligger

5d. Hvilken kompetanse føler du mest behov for å skaffe
deg/videreutvikle? Flere svaralternativ mulig.

fl Spiaskompetanse innen produkajon
fl Teknisk kunnskap
fl Regnskap/økonomi
fl Driftaledelse
fl Vet ikke
fl Annet, spesifiser
her:

I

This box is ohoron 10 preniem only.
The folloming eriteria mest be follfilied for tkis question to be skomo:
3eb.Hvilke piaoer bor du etter notorbruksoknien? Flere svarolternativer er mulig. - To
faoskoioutdonvivo dersom det foreligger

5e. Hvilken kompetanse føler du mest behov for å skaffe
deg/videreutvikle? Flere svaralternativ mulig.

fl Spisakompetanse innen produksjon
fl Teknisk kunnskap
fl Regnskap/økonomi
fl Driftaledelse
fl Vet ikke
fl Annet, spesifiser
her:

I
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This kex is skomo in preniem only.
The followlog criteria mest be fulifihled for this questioo to be skomo:
3gk. Dersom det foreligger et tilbod om fogskoleutdonnivg innen iondbrok, ville du vurdere
om det var aktuelt for deg? - Jo

6a. Dersom følgende tilbud forelå, hvilke fagkurs ville vært
mest aktuelle for deg? Flere svaralternativer er mulig.

fl Bygdeutvikling (næringsutvikling)
fl Husdyr — drøvtyggere
fl Huadyr — enmaga
1< Jordbruk — korn/potet/gras
fl Jordbruk — grovfår/beite
fl Landbruksteknikk
fl Dyrepleier
fl Frilandaprodukajon
fl Veksthusproduksjon
fl Fruktdyrking
fl Hest (kjøring, riding, trav)
fl Terapi med hest
fl Ride- og kjøreskoleinstruktør
fl Hovslager
fl Skogbrukar
fl Utmarkateknikker
fl Anleggsgartner
fl Idrettsoperatør
fl Greenkeeper
fl Annet, apesifiser
her:
- .
-

I

TOIs 000 Is soomn In prevlem only.
The folloming criteria mest be I’uilfilied forehis questloo to be skomo:
3e1.Hviike planer kor da etter notorbrokoskOien? Flere svorolternotiv er mulig. - Ta
fanskoleotdanvinn deroom det foreligger et tilibed

6b. Dersom følgende tilbud forelå, hvilke fagkurs ville vært
mest aktuelle for deg? Flere svaralternativer er mulig.

fl Bygdeutvikling (næringsutvikling)
fl Husdyr — drøvtyggere
fl Husdyr — enmaga
fl Jordbruk — korn/potet/gras
fl Jordbruk — grovfår/beite
fl Landbruksteknikk
fl Dyrepleier
fl Frilandaproduksjon
fl Veksthusproduksjon
fl Fruktdyrking
fl Hest (kjøring, riding, trav)
fl Terapi med hest
fl Ride- og kjøreskoleinstruktør
fl Hovslager
fl Skogbruker
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fl Utmarksteknikker
fl Anleggsgartner
fl Idrettaoperatør
fl Greenkeeper
fl Annet, spesifiser
her:I
TOIs 000 I5 sOeme JO previem 001v.
The foliowing eriterie must be fullfilled for this question to be skomo:
3ef.Hvlike planer kor do etter naturbroksskoien? Flere svoralternotiv er mulig. - To
fanskoleotdavnino innen landbruk dersom tilkodet foreligger

6c. Dersom følgende tilbud forelå, hvilke fagkurs ville vært
mest aktuelle for deg? Flere svaralternativer er mulig.

fl Bygdeutvikling (næringsutvikling)
fl Huadyr — drøvtyggere
fl Huadyr — enmaga
fl Jordbruk — korn/potet/gras
fl Jordbruk — grovfår/beite
fl Landbruksteknikk
fl Dyrepleier
I-- Frilandaproduksjon
fl Veksthusproduksjon
fl Fruktdyrking
fl Hest (kjøring, riding, trav)
fl Terapi med hest
fl Ride- og kjøreskoleinstruktør
fl Hovslager
fl Skogbruker
fl Utmarkateknikker
fl Anleggsgartner
fl idrettsoperater
fl Greenkeeper
fl Annet, spesifiser
her:

i____________________________

This box is skomn in prevlem only.
The folioming eriterla must be feilfiliedfor this questlon tobe shomn
3eg.HviiEe planer bor do etter natorbrabosboien? Flere svOraiterOOtiver mulig. - To
fogskoieetdavnlnn dersom det foreligger

6d. Dersom følgende tilbud forelå, hvilke fagkurs ville vært
mest aktuelle for deg? Flere svaralternativer er mulig.

fl Bygdeutvikling (næringsutvikling)
fl Husdyr — drøvtyggere
fl Husdyr — enmaga
fl Jordbruk — korn/potet/gras
fl Jordbruk — grovfår/beite
fl Landbruksteknikk
fl Dyrepleier
fl Frilandaproduksjon

https://www.questback.com/isa/qbv.dlI/ShowQuest?PreviewTrue&printl&QuestlD... 09.02.2005

-

www.QuestBack.com - The feedback solution

Page 13 of 18

fl Veksthusproduksjon
fl Fruktdyrking
fl Hest (kjøring, riding, trav)
fiTerapi med hest

fl Ride- og kjøreskoieinstruktør
fl Hovsiager
fl Skogbru kar
fl Utmarksteknikker
fl Anieggsgartner
fl Idrettaoperatør
fl Greenkeeper
fl Annet, spesifiser
her:

I

This box is skome In prevlom only.
Tbe folloming eriterie must be fullfilled For tkis qoestioo to be skomo:
3ek.Hvlike Finner kar do etter naturbrukOskoieof Flere svarolternativer er mulig. - Ta
fagskoieotdanolno dervom det forelinner

6e. Dersom følgende tilbud forelå, hvilke fagkurs ville vært
mest aktuelle for deg? Flere svaralternativer er mulig.

fl Bygdeutvikiing (næringsutvikling)
fl Huadyr — drøvtyggere
fl Husdyr — enmaga
fl Jordbruk — korn/potet/gras
fl Jordbruk — grovfår/beite
fl Landbruksteknikk
fl Dyrepleier
fl Friiandsproduksjon
fl Veksthusproduksjon
fl Fruktdyrking
fl Hest (kjøring, riding, trav)
fl Terapi med hest
fl Ride- og kjøreskoleinstrukter
fl Hovsiager
fl Skogbruker
fl Utmarkateknikker
fl Anieggsgartner
fl Idrettsoperatør
fl Greenkeeper
fl Annet, spesifiser
her:
17015 00K is skome In prOviOW only.
The follomiog criterie must be follfilled for Ehis questioe to be skomo
3gb. Dersom det foreligger et tilkud om fogskoleutdooving innen landbruk, ville du vordere
om det var oktoelt for deg? - Jo

7a. Hvordan vil du foretrekke at hovedvekten av
fagskoleutdanningen ble lagt opp?
fl Moduier, feks. 4 heigesamlinger i øpet av et semester
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fl Kveidskurs, f.aks. en gang i uka i ett år.
fl Fulitidsatudium
fl Hovedvekt av undervisning via meb.
fl Annet, spesifiser
her:
-

I

This bos is shown in proviem onip.
Thefoliomleg crIterIa must be fullfilled for Ehis cloestioo to be skomo:
3e1.Hvilke planer bor du etter notorbroksskolen? Flere svOrolternOtiv ermulig. - Ta
fanskoleutdunvivn dersom det foreligger et tilibud

7b. Hvordan vil du foretrekke at hovedvekten av
fagakoleutdanningen ble lagt opp?
fl Moduier, feks. 4 heigesamlinger i øpet av et semester
fl Kveidskurs, feks. en gang i uka i ett år.
fl Fuiitidsstudium
fl Hovedvekt av undervisning via web.
fl Annet, spesifiser
her:
This box is ohomo in preniem only.
The folioming eriterie most be follfilled for ehis question to be skomo,
3ef.Hvilke Finner bar do etter naturbroksskoienf Fiern svarolternotiv er molig. - To
fagvknieutdannino innen landbruk dersom tilbudet foreligger

7c. Hvordan vil du foretrekke at hovedvekten av
fagskoleutdanningen ble lagt opp?
fl Moduier, f.eks. 4 helgesamiinger i løpet av et semester
fl Kveidskurs, f.eks. en gang i uka i ett år.
fl Fuiitidsstudium
fl Hovedvekt av undervisning via web.
fl Annet, spesifiser
her:

I

Tkis box is skomo in previem 001v.
The folloming eriterla mest be fulifilled for Chis question to be skomn:
3eg.Hvilke Fioner kar do etter naturbruksokolev? Flere svaraltervotiv er mulig. - To
faeskoleutdonvleg dersom det foreilgoer

7d. Hvordan vil du foretrekke at hovedvekten av
fagskoleutdanningen ble lagt opp?
fl Moduier, feks. 4 helgesamlinger i iøpet av et semester
fl Kveidskurs, f.eks. en gang i uka i ett år.
fl Fulitidastudlum
fl Hovedvekt av undervisning via meb.
fl Annet, spegifiser
her:

J

This bo,, is sOown in preniem only.
The foilowing eriterla must be fullfilled for this question to be skomo:
3eb.Hviike planer kar du etter naturbrubssbolen? Flere svaralternotiver er molig. - To
fansknleutdonvivo dersom det foreligger

7e. Hvordan vil du foretrekke at hovedvekten av
fagskoleutdanningen ble lagt opp?

https://www.questback.com/isa/qbv.dII/ShowQuest?Preview=True&print=1&QuestlD... 09.02.2005

www.QuestBack.com - The feedback solution

Page 15 of18

www.QuestBack.com - The feedback solution

Page 16 ofl8

fagskoleutdanning skal ha?

fl Moduier, f.eks. 4 heigesamiinger i løpet av et semester
fl Kveidskurs, feks. en gang i uka i ett år.
fl Fuiitidsstudium
fl Hovedvekt av undervisning via web.
fl Annet, spesifiser
her:

I

This box is sliomo In previem oeIy.
me follomleg criteria mest be fullfilled for this question to be ohome:
3gb. Dersom det foreligger et tilbud om fagoboleotdanniog innen lovdbruk, ville du vurdere
om det var aktuelt for deg? - Jo

Foreløpig er planen å tilby fagskoleutdanning som tilsvarer 2
semestre å 5 måneder. Et tema som har blitt en del diskutert
er om en fagskoleutdanning skal være delt i to trinn, der trinn
1. består av basiskurs mens man på trinn 2 går mer i dybden.
En annen modell er at man tilbyr selvstendige fagkurs på
spesifikke områder som ikke bygger på hverandre.
Ba. Hva slags oppbygging vil du foretrekke at en
fagskoleutdanning skal ha?

fl To trinnsystem, med basiskurs deretter spesialisering
fl Kurs som ikke bygger på hverandre, som er spesifikke og
avgrensete.
fl Vet ikke.
fl Annet, spesifiser
her:

I

Tbis boe is skomo in preeiew only.
Tke foliomiog criteria mast be fullfilled for this questioo to be skomo:
3eg.Hviike planer bor do etter notorbrokoskoien? Flere svoroltornotiv er molig. - Ta
fonskoleutdonnino dersom det foreligger

Foreløpig er planen å tilby fagskoleutdanning som tilsvarer 2
semestre å 5 måneder. Et tema som derfor har blitt en del
diskutert hittil er om en fagskoleutdanning skal være delt i to
trinn, der trinn i består av basiskurs mens en på trinn 2 går
mer i dybden. En annen modell er at man tilbyr selvstendige
fagkurs på spesifikke områder som ikke bygger på hverandre.
8d. Hva slags oppbygging vil du foretrekke at en
fagskoleutdanning skal ha?

fl To trinnsystem, med basiskurs deretter spesialisering
fl Kurs som ikke bygger på hverandre, som er spesifikke og
avgrensete.
fl Vet ikke.
fl Annet, spesifiser
her:
-

I

10~5 oox Is shomn io preniem only.
Thefolloming eriterie mest be folifilled for this questioo to be skomo:
JeiHolike planer kar do etter natorbroksskoien? Flere svaralternotiv er mulig. - Ta
fanskoleotdanning dersom det foreligger et tilibod

Foreløpig er planen å tilby fagskoleutdanning som tilsvarer 2
semestre å 5 måneder. Et tema som derfor har blitt en del
diskutert hittil er om en fagakoleutdanning skal være delt i to
trinn, der trinn i består av basiakurs mens en på trinn 2 går
mer i dybden. En annen modell er at man tilbyr selvstendige
fagkurs på spesifikke områder som ikke bygger på hverandre.
8b. Hva slags oppbygging vil du foretrekke at en
fagskoleutdanning skal ha?

fl To trinnsystem, med basiskurs deretter spesialisering
fl Kurs som ikke bygger på hverandre, som er spesifikke og
avgrensete.
fl Vet ikke.
fl Annet, spesifiser
her:

I

Tbis box is sbomn in preniem onip.
The folloming eriterla mest be feilfilied for this qeestion to be shomn:
3ek.Hviike planer bor do etter notorbrokoskolen? flere svorolternotiver er molig. - Ta
foeskoleotdanning dersom det foreligger

Foreløpig er planen å tilby fagskoleutdanning som tilsvarer 2
semestre å 5 måneder. Et tema som derfor har blitt en del
diskutert hittil er om en fagakoleutdanning skal være delt i to
trinn, der trinn i består av basiskurs mens en på trinn 2 går
mer i dybden. En annen modell er at man tilbyr selvstendige
fagkurs på spesifikke områder aom ikke bygger på hverandre.
Be. Hva slags oppbygging vil du foretrekke at en
fagakoleutdanning skal ha?

fl To trinnsystem, med basiskurs deretter spesialisering
fl Kurs som ikke bygger på hverandre, som er spesifikke og
avgrensete.
fl Vet ikke.
fl Annet, spesifiser
her:

fl To trinnsystem, med basiskurs deretter spesialisering
fl Kurs som ikke bygger på hverandre, som er spesifikke og
avgrensete.
fl Vet ikke.
fl Annet, spesifiser
her:

I

J

Tbis box is ehomo In preniem only.
The folloming eriterla mest be fulifilled for Ehis qeestion to be sbomn:
3ef.Hviibe planer kor dn etter nutorbruboskolev? Flere svaralternativ er mulig.

-

To

innenfagakoleutdanning
landbruk dersom tilbudet foreligger
Foreløpig erfanskoleutdonniog
planen å tilby
som tilsvarer 2
semestre å 5 måneder. Et tema som derfor har blitt en del
diskutert hittil er om en fagskoleutdanning skal være delt i to
trinn, der trinn i består av basiskurs mens en på trinn 2 går
mer i dybden. En annen modell er at man tilbyr selvstendige
fagkurs på spesifikke områder som ikke bygger på hverandre.

8c. Hva slags oppbygging vil du foretrekke at en
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iO,s bo,, is skomo in preniem only.
The folloming criteria mest be fulifilled for this question to be sbomn
3gb. Dersom det foreligger et tilbod om fonskoleutdanning innen landbruk, ville du vordere
om det vor oktneit for den? - Jo

ga. Hvor mye vil du være villig til å betale for et kurs som
tilsvarer Smnd fulitidastudium?
fl Ingenting
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fl Opptil kr 10 000,t Opptil kr 20 000,fl Opptil kr 30 000,fl Opptil kr 50 000,fl Vet ikke
This bo,, is ohomo in preniem nely.
Thefolloming criteria mest be fullfilied for tbis question to be shomn:
3e1.Hvilke planer kor do etter natorbrebsskoien? Flere svarultervotiv er molig. - To
fagsboleotdanninn dervom det foreligger et tilibud

gb. Hvor mye vil du være villig til å betale for et kurs som
tilsvarer Smnd fulltidsstudium?
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fl Ingenting
fl Opptil kr 10 000,fl Opptil kr 20 000,fl Opptil kr 30 000,fl Opptil kr 50 000,fl Vet ikke
Tbis ba,, is shomn in preniem only.
The fellomise criteria must be fullfilied for Chis qeestioo to be skown:
3. Er do elev eller gårdbruker? - Gårdbruker
nr
3. Er du elev eller gåroorueer? - kiev og gårdbroker
9f. Har du benyttet deg av eksisterende tilbud om

fl
fl
fl
fl
fl
fl

Ingenting
Opptil kr 10 000,Opptil kr 20 000,Opptil kr 30 000,Opptil kr 50 000,Vet ikke
Tals bo,, is shomn In previem enly.
The follomine criteria mest be follfilled for this questioe to be skomo:
3ef.Hviike planer bar do etter naturbruksskoieni’ flere svoraltervotiv ermolig. - To
fanskoleutdonning innen londbruk dersom tilbodet foreligger

gc. Hvor mye vil du være villig til å betale for et kurs som
tilsvarer Smnd fulltidsstudium?
fl
fl
fl
fl
fl
fl

Ingenting
Opptil kr 10 000,Opptil kr 20 000,Opptil kr 30 000,Opptil kr 50 000,Vet ikke
Tbis box is skomo in preniem only.
Tbe follomine criterla mest be felifilled for this qeestion to be sbomn:
3eg.Hviibe planer kor do etter notorbroksskoiee? Flere svorolternotiv ermolig. - Ta
fagsboieotdonninn dersom det foreligger

landbruksrelaterte kurs i løpet av de siste fem årene?

fl Ja
fl Nei
This box Is skomo in previem only.
The folloming Criteria mest be fulifilled for tkls qeestion to be shown:
3. Er du elev eller gårdbruker? - Gårdbruker
nr
i. er on elev eller saroorsserr-eleo 50 varvurunni

gg. Hvilket behov mener du generelt at det er for et
fagskoletilbud innen naturbruk?
fl Lite
fl Varierende
fl Stort
fl Vet ikke
fl Annet, spesifiser
her: I

10. Har du synspunkter til undersøkelsen, kommentarer eller
annen informasjon du synes burde nevnes, vil vi sette pris på
om du noterer dette ned i feltet under.

ød. Hvor mye vil du være villig til å betale for et kurs som
tilsvarer Smnd fulltidsstudium?
fl Ingenting
fl Opptil kr 10 000,fl Opptil kr 20 000,fl Opptil kr 30 000,fl Opptil kr 50 000,fl Vet ikke

© Copyrigbt MMIII www.quaotback.com. All Rights Reserved.

Thls bo,, Is skomo In previem only.
Tbe folloming criteria mest be fellfilied forChis qeestioo to be skomn:
3ek.Hviike planerkar do etter notorbroksskoitn? Flere svoralternativer er mulig. - Ta
fogsboleotdonnino dervom det foreilgoer

ge. Hvor mye vil du være villig til å betale for et kurs som
tilsvarer Smnd fulitidsatudium?
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