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Forord 
 

 

Framtidas landbruksakademikere står overfor store oppgaver når de skal bistå jordbruk og 

næringsmiddelindustri med å øke produksjon av mat til et voksende nasjonalt marked. Økt 

produksjon skal håndtere klimaendringer som følge av økning i den globale gjennomsnitts-

temperaturen, og med større kamp om og fokus på både energi- og jordbruksressurser 

framover.  

Dersom landbruket skal kunne møte disse utfordringene, kreves det kunnskap. Derfor 

må næringen selv, samt institusjonene rundt landbruket, ha folk med den nødvendige 

kompetansen. Det kreves at utdanningssektoren utdanner folk med kompetanse på 

matproduksjon tilpasset de nye utfordringene. Landbruket er en del av den norske 

kunnskapsbaserte økonomien, og krever som øvrig næringsliv innovasjon og en 

kunnskapsdrevet tilvekst. Landbruket har hatt høy produktivitetsvekst de siste årene, både i 

primærleddet og i næringsmiddelindustrien, og det forventes at denne produktivitetsveksten 

fortsetter. Dersom det skal bli vekst i sysselsetting og volum, økning i antall nyetableringer og 

utvikling av natur- og kulturmiljøet, må landbruksnæringen ta enda større del i 

kunnskapsøkonomien.  

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-

Trøndelag har etablert et samarbeid for å rekruttere studenter til høyere landbruksfaglig 

utdanning. I den forbindelse har de gitt AgriAnalyse AS i oppdrag å belyse 

landbrukssektorens kompetansebehov for de neste ti årene.  

Ansvaret for resultatene i denne rapporten når det gjelder faglig innhold, vurderinger 

og konklusjoner, er i sin helhet AgriAnalyse AS sine.  

AgriAnalyse AS takker for et interessant oppdrag.  

 

Oslo, september 2013 

Chr. Anton Smedshaug 
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Sammendrag 

Hillestad, Margaret Eide, og Hanne Eldby. 2013. Framtidas landbruksakademikere; 

Flere, grønnere og mer klimatilpassede. Rapport 4-2013. AgriAnalyse AS: Oslo 

 

Regjeringen mener at norsk matproduksjon skal øke med 20 prosent i løpet av 20 år, men 

fram til 2012 viser utviklingen at matproduksjonen basert på norske ressurser er fallende. 

Selvforsyningsgraden i Norge basert på norske ressurser, har sunket fra 48 prosent i 2006 til 

40 prosent i 2012 (NILF 2013). Jordbruksarealet i Norge er redusert i løpet av de tolv siste 

årene, antallet gardsbruk i drift er redusert, og produksjonen av melk, kjøtt, korn, frukt og 

grønt
 
(Tufte 2012) har gått ned i samme periode enten absolutt eller per person. For 

skogproduksjonen har utvikling vært at industrien som er mottaker av massevirke har flagget 

ut, og norsk tømmer transporteres ut av landet for videreforedling.  

Regjeringen skriver i landbruks- og matmeldingen at det er behov for kompetanse på 

alle nivåer i landbruksnæringen. I den sammenheng har Universitetet for miljø- og 

biovitenskap, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag etablert prosjektet 

«Framtidas landbruksutdanning». I den forbindelse har AgriAnalyse AS fått i oppdrag å 

avdekke hvilken kompetanse det er sannsynlig at det er behov for, gi et estimat på hvor 

mange uteksaminerte kandidater det er behov for de neste ti år, og gi en vurdering av om 

dagens studietilbud ved de tre utdanningsinstitusjonene samsvarer med avdekket 

kompetansebehov basert på virksomhetenes erfaring med ansettelser av 

landbruksakademikere.  

For å svare på disse spørsmålene gjennomførte AgriAnalyse AS en spørreundersøkelse 

blant 559 håndplukkede landbruksrelaterte virksomheter i Norge våren 2013, hvorav 136 

virksomheter svarte på undersøkelsen. Disse 136 virksomhetene er kommunale 

landbrukskontor, fylkeskommunens næringsavdeling, fylkesmannens landbruksavdeling, 

øvrig statsforvaltning knyttet til landbruket, videregående skoler naturbruk, 

landbruksorganisasjoner, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter som 

ansetter personer med høyere landbruksfaglig utdanning.  

Høyere landbruksfaglig utdanning i denne undersøkelsen refererer til utdanning utover 

videregående skole i fag som biovitenskap, mat- og ernæringsfag, miljø-, natur- og 

ressursforvaltningsfag, økonomi og landskapsarkitektur, plantevitenskap, agronomi, 

husdyrvitenskap, skogfag og fag knyttet til produksjon av fornybar energi.  

 

Etterspørselen er større enn tilbudet 

Av de virksomhetene som svarte på undersøkelsen, er det 20 prosent som svarer at de har 

behov for flere kandidater med høyere landbruksfaglig utdanning i løpet av de neste ti årene. 

De har svart på spørsmålet ut fra dagens situasjon, og ikke ut fra hvilke behov de har dersom 

produksjonen skal økes. Et middelestimat av behovet for kandidater med høyere 

landbruksfaglig produksjonsrettet utdanning basert på svarene fra spørreundersøkelsen viser 

at det er et behov for minst 1118 uteksaminerte kandidater de neste ti årene. Dersom vi antar 
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at de 24 prosentene som har svart på undersøkelsen er representative for alle virksomheter 

som kan etterspørre landbruksakademikere, vil behovet være om lag 4600 kandidater de neste 

ti årene, noe som tilsvarer 460 kandidater årlig. Dette kan være et for lavt anslag fordi det 

blant annet ikke tar høyde for forventet produksjonsvekst i landbruket, men det kan også være 

for høyt anslag ettersom noen virksomhetsområder er godt dekket som fylkesmannsembetet 

og organisasjonene i landbruket samt rådgivningsapparatet. 

Virksomhetene fikk også spørsmål om hva de mener er den største utfordringen 

framover være å kunne skaffe tilstrekkelig antall ansatte med høyere relevant landbruksfaglig 

utdanning. Drøyt halvparten mente at det uteksamineres for få studenter med høyere 

landbruksfaglig utdanning, og 49 prosent mente at det er en utfordring at dagens ansatte har 

høy gjennomsnittsalder. I 2012 ble det uteksaminert 382 kandidater med landbruksrelaterte 

studieprogrammer, noe som er klart færre enn hva som etterspørres av landbruket og 

landbruksrelaterte virksomheter.  

 

Mer kunnskap om klimatilpasning i plantefag, agronomi og skogfag 

Kunnskapsdepartementet mener det er økt behov for kandidater med høyere utdanning 

innenfor energi, miljø og klima fram mot 2020 (Kunnskapsdepartementet 2010). 

Departementet mener også at det er viktig å forhindre at studietilbud og kompetansemiljøer 

som er viktige for landbruksnæringen og samfunnet, bygges ned ytterligere som følge av 

periodevis svak rekruttering til de relevante utdanninger (Kunnskapsdepartementet 2010, side 

66). Antall studenter ved UMB, HiNT og HH har økt fra 2008 til 2012. At antallet studenter 

ved de institusjoner som utdanner landbruksakademikere har økt, og at det har blitt mer 

bredde i utdanningen gir ikke nødvendigvis svar på utfordringer landbruksnæringen står 

overfor med å skaffe relevant kompetanse innen viktige fag framover, da det er store 

valgmuligheter innenfor de ulike utdanningene. Dersom man ønsker å vite mer nøyaktig 

hvilke emnekombinasjoner studentene tar og hvor mange det er mer hver kombinasjon, bør 

det gjennomføres en mer kvalitativ undersøkelse blant studentene.  

 Det er noen fagområder som skiller seg ut som områder et flertall av virksomhetene 

mener er fag det bør gis mer kunnskap om framover. Det er fag relatert til klimaproblematikk 

og tilpasning av produksjonen til endrede klimatiske forutsetninger. 60 prosent av 

virksomhetene som etterspør kandidater med plantevitenskap, ønsker mer kunnskap fra disse 

kandidatene om klimatilpasning av vekster. 58 prosent av virksomhetene som etterspør 

kandidater med agronomi, mener kandidatene må ha mer kunnskap om miljø, klima og 

teknologi. 53 prosent av virksomhetene som etterspør kandidater fra miljø- og 

utmarkslære/naturforvaltning, mener kandidatene må ha mer kunnskap om klimaendringer, og 

det er 47 prosent av virksomhetene som etterspør kandidater fra tekniske fag som svarer at det 

er behov for mer kunnskap om klimarelatert teknologi. Det er 54 prosent av alle 

virksomhetene mener alle kandidater uansett studieprogram må kunne mer om miljø og 

klima.  

 

Trenger mer kunnskap om produksjonsøkonomi samt nærings- og bygdeutvikling 

46 prosent av virksomhetene som etterspør kandidater fra skogfag mener det er behov for mer 

kunnskap om investerings og lønnsomhetsanalyser i energi og skogforvaltning.  Det er 48 
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prosent som mener agronomer må kunne mer om entreprenørskap, og det er 60 prosent av alle 

virksomhetene mener det er viktig med mer kunnskap innenfor driftsledelse, analyse og 

planlegging. Det er 65 prosent av de som rekrutterer kandidater fra økonomi, politikk og 

ledelse som svarer at det er behov for mer kunnskap innen nærings- og bygdeutvikling. Det er 

i tråd med både tidligere og gjeldende landbruks- og matmelding at landbruket og 

landbruksrettet virksomhet skal utvikle næringer basert på lokale ressurser. Da svarer de 

aktuelle virksomhetene at det er behov for mer kunnskap på dette området.  

 

Landbruksnæringen trenger flere kandidater med doktorgrad  

Spørreundersøkelsen viser at det er et behov for flere kandidater med doktorgraden i mange 

landbruksrelaterte virksomheter. Det er 14 virksomheter i spørreundersøkelsen som etterspør 

kandidater på dette nivået. Av disse er det to virksomheter som vil ansette flere enn 15 

doktorander i løpet av de neste ti årene. De to virksomhetene etterspør doktorander fra 

husdyrfag, plantefag, agronomi, tekniske fag, natur- og miljøfag samt fra økonomi, politikk 

og ledelse. I 2012 ble det gitt 65 doktorgrader og av disse er det om lag 19 som avla en 

doktorgrad på et tema som er relevant for norsk landbruk (se vedlegg). Det er på langt nær 

nok til å dekke behovet for de neste 10 årene.  

 

Behov for å styrke samarbeidet mellom akademia og landbruket 

Et utvidet samarbeid mellom landbruksrelaterte virksomheter, myndigheter og akademia vil 

gjøre det lettere for utdanningsinstitusjonene å tilpasse studier til næringens behov, og det vil 

være enklere for næringen å få tak i kandidater med relevant kompetanse.  

Internasjonale studier viser at det fremdeles er en sterk sammenheng mellom forskning 

og utvikling og produktivitetsvekst. I Norge har det tradisjonelt vært et sterkt samarbeid 

mellom landbruksnæringen, myndighetene og utdannings- og forskningsinstitusjonene for å 

øke produksjonen av mat, fiber og energi basert på norske ressurser. Dette samarbeidet er 

svekket som følge av avskalling fra landbruket, press på myndighetene for å redusere 

overføringer til landbruket og endring i systemet for høyere utdanning (Smedshaug 2012).  

Derfor er det behov for å finne tilbake til gode samarbeidsformer som fører til at 

næringen får de kandidatene de har behov for, at samfunnet skal få videreutviklet eksisterende 

kunnskap, at samfunnet skal få utviklet kunnskap som man i dag ikke har, og at man får 

spredd kunnskapen via forvaltning, organisasjoner, bedrifter og forskningsinstitusjoner.  
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1 Innledning, teori og metode 

Innledning 

Framtidas landbruksakademikere står overfor store oppgaver når de skal bistå jordbruk, skogbruk og 

industri med å møte behovet for økt produksjon av mat, fiber og energi til en økende nasjonal 

befolkning med større kjøpekraft. Produksjonen skal foregå innenfor en bærekraftig utvikling og med 

klimaendringer som følge av økt global gjennomsnittstemperatur.   

Verdens folketall ventes å øke til ni milliarder mennesker i år 2050, samtidig som kostholdet til en 

voksende andel av verdens befolkning er i endring blant annet som følge av økonomisk vekst i land 

som Kina og India. Dette setter press på matforsyningen i verden framover. I Norge stiger folketallet 

samtidig som vår produksjon stagnerer og tenderer mot et fall. Melding til Stortinget nummer 9 

(2011–2012) Velkommen til bords, sier at norsk matproduksjon skal holde tritt med en mulig 

befolkningsvekst på 20 prosent fram mot 2030. Meldingen skriver at det er behov for dyktige bønder, 

god driftsledelse og god agronomisk kompetanse. I tillegg skal ny kunnskap og teknologi legge til 

rette for en reduksjon i arbeidsforbruk, større avlinger, høyere ytelser, nye produkter og reduserte 

enhetskostnader. Meldingen slår fast at jordbruksnæringen fortsatt skal ha en god produktivitetsvekst.  

FNs klimapanel sin hovedrapport konkluderer med at ved en temperaturstigning på opp til 2 grader 

må vi forvente endringer som blant annet økt vannmangel og fare for tørke, økt dødelighet og større 

omfang av sykdommer på grunn av hetebølger, flom og tørke, samt økte skader i kystområder som 

følge av flom og storm. FNs klimapanel skriver at temperaturstigningen kan begrenses til 2–2,4 

grader, men det krever betydelige og raske utslippsreduksjoner (Hillestad 2008). Et varmere, våtere og 

villere klima byr på en rekke nye utfordringer for agronomien.   

 

Det kreves kunnskap 

Dersom landbruket skal kunne møte disse utfordringene, må næringen selv, samt institusjonene som 

skal serve primærjordbruket, ha folk med nødvendig kompetanse. Derfor vil denne undersøkelsen søke 

å avdekke hvilket behov landbruksnæringen har både når det gjelder antallet kandidater og hvilken 

kompetanse kandidatene forventes å ha for framtida.  

For å avdekke framtidas behov for landbruksakademikere og for å gi en vurdering av om dagens 

studietilbud ved de tre utdanningsinstitusjonene samsvarer med avdekket kompetansebehov, har vi 

valgt å spørre et utvalg av landbruksrelaterte virksomheter om deres vurdering av situasjonen. 

Utvalget er ikke tilfeldig valgt, men håndplukket ut fra at det er virksomheter som driver innen 

landbruk og landbruksrelatert aktivitet. Det er virksomheter både fra offentlig og privat sektor. 

Virksomhetene er spurt om å gi sin vurdering av behovet for landbruksakademikere i løpet av de neste 

ti årene, og de er spurt om å gi en vurdering av om det er behov for mer, mindre enn eller som i dag av 

den kompetanse de mener en landbruksakademiker bør ha framover. Virksomhetene er også bedt om å 

gi sin vurdering av noen studieprogrammer ut fra om de mener de tilbyr fag som det er viktig eller 

ikke viktig for en landbruksakademiker å ha kunnskap i, framover. Virksomhetene er ikke bedt om å 

foreta prioritering mellom fag verken ut fra viktighet eller mengde kunnskap i faget.  
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Økt landbruksproduksjon fordrer at utdanningsinstitusjonene utdanner folk med kompetanse på 

produksjon basert på biologiske prosesser tilpasset de utfordringene næringen står overfor framover. 

Norge er et kunnskapssamfunn, og en høy andel av befolkningen har høyere utdanning. Det gir en 

velutdannet arbeidskraft og stor forskningsandel i private og offentlige virksomheter. Også landbruket 

er en del av den kunnskapsbaserte økonomien, og krever innovasjon og en kunnskapsdrevet tilvekst. 

Landbruket har hatt høy produktivitetsvekst de siste årene, både i primærleddet og i 

næringsmiddelindustrien, og det forventes at denne produktivitetsveksten fortsetter. Dersom 

landbruket skal bidra til økt i sysselsetting i distriktene, økning i antall nyetableringer og utvikling av 

natur- og kulturmiljøet, må landbruksnæringen ta større del i kunnskapsøkonomien. 

Kunnskapsøkonomien er kjennetegnet av å ha mange sysselsatte som har høyt formelt kunnskapsnivå, 

behersker informasjons- og datateknologi og innehar stor grad av innovative ferdigheter. Økt 

produksjonsvolum, større foredlingsverdi og flere nye bedrifter innenfor jordbruk, skogbruk og 

industri krever høy faglig kompetanse. 

I Norge viser det seg at selv om det er flere som søker seg til høyere utdanning, var det i 2009 færre 

som valgte utdanning innenfor primærnæringsfag. Fra 2000 til 2009 gikk søkertallet til de 

produksjonsfaglige studieprogrammene på Universitetet for miljø- og biovitenskap ned, med det 

resultatet at det ble utdannet færre med landbruksfaglig utdanning enn i tidligere år. I Landbrukets 

Utredningskontor sin undersøkelse fra 2009 (Hillestad 2009) ble institusjoner, organisasjoner og 

bedrifter som tradisjonelt har sysselsatt landbruksakademikere, spurt hvilken kompetanse de trengte 

framover. Sammenholdt med antall tilbudte studieplasser ved UMB fordelt på de fagene som i 

studiekatalogen faller inn under primærnæringsfag, viste det seg blant annet at det var behov for flere 

med skogbruksfag enn hva som ble utdannet. Det samme gjaldt for plante- og husdyrfag. 

Undersøkelsen viste også med all tydelighet at med gjeldende finansieringssystem vil enkelte 

primærnæringsfag være truet av nedlegging hvis man ikke iverksatte tiltak for å øke rekrutteringen til 

faget.  

Gjennom en spørreundersøkelse utført våren 2013 søker vi å kartlegge om situasjonen i forhold til 

antall studenter målt opp mot næringens behov for kandidater har endret seg fra 2009, samt avdekke 

hva landbruksnæringen mener det er behov for av kunnskap innenfor de enkelte studieprogrammene.  

 

 

Begreper og definisjoner 

Begrepet høyere utdanning i denne undersøkelsen dekker studietilbud rettet mot 

landbruksnæringen som gis ved de institusjonene som er oppdragsgivere for undersøkelsen. 

Det vil si Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Hedmark (HH) og 

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Det inkluderer ettårige studier, bachelorgrad, 

mastergrad og ph.d.-grad, samt etter- og videreutdanningsstudiet.  

Når det gjelder definisjon av landbruksfag, finnes det ingen klare definisjoner. Statistisk 

sentralbyrå (SSB) bruker den definisjonen som er beskrevet i Norsk Standard for 

utdanningsgruppering fra 2007. Der brukes begrepet «primærnæringsfag» om emner innenfor 

fiske og havbruk, jordbruk, gartneri og hagebruk, skogbruk og andre primærnæringsfag.  

En gjennomgang av studiekatalogene til de tre aktuelle utdanningsinstitusjonene viser at de 

gir undervisning i langt flere fagområder enn primærnæringsfag. For eksempel undervises det 

i pedagogikk, idrett, jus og rettslære, samt i eiendomsfag. Det er fag som ikke er 

primærnæringsfag i Statistisk sentralbyrå sin definisjon, men som likevel kan være relevante 
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for landbruket. Store norske leksikon
1
 har en videre definisjon av høyere landbruksfaglig 

utdanning enn SSB. SNL sin definisjon av høyere landbruksutdanning er  

«hele spekteret av landbruksfag, det vil si biovitenskap, mat, miljø, natur- og 

ressursforvaltning, økonomi og landskapsarkitektur». I denne rapporten har vi valgt å definere 

landbruksfag i henhold til store norske leksikon sin definisjon.   

For å kunne gå dypere ned i fagtilbudet har vi gjennomgått emnene som tilbys under de 

ulike studieprogrammene ved de aktuelle lærestedene slik de er skissert på lærestedets 

nettside, i studiehåndbøkene og gjennom samtaler med instituttledere og andre. Vi har også 

sett på læringsmål for enkelte av studieemnene. I tillegg har vi gjennomgått studiehåndbok for 

Norges landbrukshøyskole (NLH) for undervisningsåret 2000/2001. Vi har valgt å ta med 

emner fra studiehåndboken ved NLH før etableringen av Universitetet for miljø- og 

biovitenskap (UMB) for å avklare om det fortsatt er behov for undervisning i fag det ble 

undervist i da og som det eventuelt ikke lenger undervises i.  

I spørreundersøkelsen har vi valgt å se nærmere på studieprogrammene husdyrvitenskap, 

plantevitenskap, skogfag, agronomi, tekniske fag, økonomi, politikk og ledelse, matvitenskap 

og ernæringsfag, by- og regionplanlegging/eiendomsfag og miljø- og ressursfag/utmarkslære 

og naturforvaltning. Dette er studieprogrammer som det gis undervisning i på ett eller flere av 

de tre undervisningsstedene samt at det er sammenholdt med studieplan ved NLH fra 

2000/2001.  

Virksomhetene i undersøkelsen er spurt om erfaring med kandidater fra de nevnte 

studieprogrammer, og de har ikke foretatt noen evaluering av innholdet i de enkelte 

studieprogrammene og emnene som er listet opp i spørreskjemaet under hvert studieprogram.  

Som forberedelse til å utarbeide spørreskjema har vi foretatt telefonintervju med enkelte 

ressurspersoner i landbruket og tilknyttede virksomheter. Dette er personer som har engasjert 

seg i temaet framtidas landbruksutdanning, som har erfaring fra ansettelser av landbruks-

akademikere,
2
 og som er anbefalte kontaktpersoner av prosjektleder for Velg Landbruk, et 

treårig prosjekt over jordbruksavtalen. Disse personene ble spurt om hvilke fag de mener 

landbruksnæringen mangler kompetanse på og som de kunne tenke seg at det ble undervist i 

ved de aktuelle lærestedene i tiden framover. Intervjuobjektene pekte på fag som lavkost 

landbruksbygg, hydroteknikk, fornybar energi, karbonbinding i jord og skog, klima samt 

grønn omsorg, Inn på Tunet-aktiviteter og lokalmatproduksjon. Temaer vi fant i denne 

gjennomgangen, er tatt inn i spørreskjemaet under de ulike studieprogrammene/fagområdene.  

I tillegg har vi stilt virksomhetene spørsmål om kandidatene skal ha mer, mindre eller som 

i dag av noen emner uansett studieprogram, og om viktigheten av de samme fagene uansett 

studieprogram.  

 

Litteraturgjennomgang 

Denne undersøkelsen vil gi en analyse av hvilken kompetanse norsk landbruk har behov for i 

de neste ti til tjue år. Vi har gjennomgått stortingsmeldinger for landbruket for å kartlegge hva 

                                                 
1
 http://snl.no/Jordbruk_i_Norge 

 
2
 Liste over kontaktpersoner følger bak i rapporten. 

http://snl.no/Jordbruk_i_Norge
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Storting og regjering mener det er behov for av kompetanse i landbruket framover. 

Regjeringen legger vekt på at landbruket er utgangspunkt for mange typer næringsvirksomhet 

og derfor har et sammensatt kompetansebehov. En rapport fra desember 2010 hvor 

Kunnskapsdepartementet har samlet fakta om næringslivets behov for høyt utdannet 

arbeidskraft fram mot 2020, er jordbruk, skogbruk og tilhørende industrier lite omtalt 

(Kunnskapsdepartementet 2010). KDs rapport legger stor vekt på behovet for 

realfagskandidater og ingeniører, og mener dette er kompetanse som er relevant for 

landbruksnæringen også. I tillegg har behovet for landbruksakademikere vært diskutert i en 

interpellasjonsdebatt i Stortinget i november 2012, hvor kunnskapsministeren understreker at 

sektorens utdanningssystem er omfattende og komplekst.  

Hun svarer Stortinget følgende:  

 

«Sektorens kunnskapssystem er omfattende og komplekst og består av mange offentlige og private aktører på 

ulike nivå. Landbruket omfatter blant annet forskning og utvikling, råvare- og tjenesteproduksjon, 

prosessering og foredling av varer, og også salg ut til forbruker. Det er derfor nødvendig at de 

landbruksfaglige utdanningene er velorganiserte og effektive, samtidig som vi ser at økt fleksibilitet er 

nødvendig for å møte den enkeltes og arbeidslivets behov.» 

 

Andre dokumenter er en høringsuttalelse fra Norsk Landbrukssamvirke (NL) til 

regjeringens strategi for NMBU fra 2014 til 2020, hvor NL legger vekt på behovet for en 

tydelig målsetting, strategi og handlingsplan for å tilfredsstille næringens behov for 

kompetanse. En rapport om forprosjekt (Haugum 2012) til et kompetanseløft for trøndersk 

landbruk legger vekt på behovet for kunnskap for lønnsomhet i næringen, at aktørene har 

praktisk erfaring kombinert med høy kunnskap, og at de er endringsvillige og har kompetanse 

på entreprenørskap. To ekspertgrupper nedsatt av Landbruks- og matdepartementet har avgitt 

to rapporter om tiltak for økt norsk kornproduksjon (LMD 2013) og økt storfeproduksjon i 

Norge. Innholdet i disse to rapportene peker på behovet for økt kunnskap om biologiske 

produksjonsprosesser og vilkårene denne produksjonen skal skje under. Dette er innspill som 

gjenspeiles i spørsmålene i spørreskjema og som vil bli drøftet nærmere i undersøkelsen.  

 

 

Spørreundersøkelse 

For å avdekke landbruksnæringens behov både for antall uteksaminerte kandidater fra ulike 

studieprogrammer og emner, og for å avdekke hvilken kompetanse denne næringen mener de 

har behov for framover, har vi utarbeidet en spørreundersøkelse i samarbeid med en 

ressursgruppe sammensatt av personer fra UMB, HiNT og HH. Undersøkelsen er sendt ut til 

13 av landbrukets organisasjoner, 22 private bedrifter, 36 videregående skoler med naturbruk, 

alle fylkesmenn, alle fylkeskommuner, 430 kommuner, 5 forvaltningsenheter, blant annet 

Statens landbruksforvaltning, og til 13 universiteter, høgskoler og institusjoner innenfor 

forskning og høyere utdanning. Vi vil for enkelhets skyld kalle alle disse som er med i 

undersøkelsen, for virksomheter. Totalt er spørreskjema sendt ut til 559 e-postadresser. Listen 

over virksomheter er ikke uttømmende verken for nåværende eller framtidige arbeidsgivere 

for landbruksakademikere.  
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Vi har valgt å legge hovedvekten på å få en variasjon i virksomhetene som er spurt, for på 

best mulig måte å fange opp svar på behovet landbrukssektoren har for kompetanse framover.  

Spørreundersøkelsen som er grunnlaget for denne rapporten, tar for seg virksomhetenes 

vurdering av viktighet og mengde av fag innenfor utvalgte studieprogrammer og fagområder. 

I tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål om antallet kandidater det kan være behov for i 

de neste ti årene fra hvert studieprogram.  

Alle virksomhetene fikk en papirutgave av spørreskjemaet, slik at de kunne bruke skjemaet 

som utgangspunkt for samtaler med andre i virksomheten dersom de hadde behov for det. I 

tillegg fikk de tilsendt en link til spørreskjemaet elektronisk. Vi har fått svar fra 136 

virksomheter, noe som tilsvarer en svarprosent på 24 prosent. Svarprosenten fra de ulike 

gruppene varierer fra 15 prosent for universitets-, høgskole- og instituttsektoren til 61 prosent 

for fylkesmannsembetet.  

96 av totalt 430 kommuner har svart. Kommunene har valgt å sende spørreskjema til 

landbrukskontorene. Av de 96 landbrukskontorene som har svart, er det flere som har valgt å 

etablere et interkommunalt selskap for landbruk eller på annen måte har slått sammen 

landbrukskontorene i flere kommuner. Det gjelder for eksempel Nord-Gudbrandsdal 

Landbrukskontor, som dekker kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu, og Grenland 

landbrukskontor, som dekker kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan. Det finnes ingen lett 

tilgjengelig totaloversikt over hvilke kommuner dette dreier seg om, og hvor mange det kan 

være. At flere kommuner har slått seg sammen og etablert felles landbrukskontor, betyr at ett 

svar gjelder flere kommuner. Derfor vil svarprosenten for kommunene være noe høyere enn 

de 22 prosent som er vist i tabellen. Landbrukskontor i kommuner fra alle deler av landet, det 

er landbrukskontor i enkeltkommuner og det er et landbrukskontor i samarbeid med flere 

kommuner, har svart på undersøkelsen. Det er både små og store kommuner som har svart, 

men det er flest typiske jordbrukskommuner som har svart. For eksempel har verken Oslo, 

Bergen, Trondheim eller Stavanger svart på undersøkelsen, mens Øvre Eiker, Sogndal og 

Haugesund har svart.   

 

Tabell 1.1  Oversikt over hvilke virksomheter som har svart i forhold til de som ble spurt. 

Virksomhet Svar Utsendt Svarprosent 

Landbrukskontor   96 430 22 % 

Fylkeskommuner 3 18 17 % 

Fylkesmannen 11 18 61 % 

Bedrifter 9 27 33 % 

Videregående 8 35 23 % 

Organisasjoner 6 13 46 % 

Universitet, høgskole og 
institutt 

2 13 15 % 

Forvaltningen 1 5 20 % 

Sum 136 559 24 % 

 

Tre fylkeskommuner, det vil si 17 prosent, har svart på undersøkelsen. I forbindelse med 

forvaltningsreformen fra 01.01.2010 har Landbruks- og matdepartementet overført en del 

oppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunen knyttet til regional utvikling av landbruket. 

Siden dette er av nyere dato, kan årsaken til at enkelte fylkeskommuner ikke har svart, være at 
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det er for tidlig i prosessen for overtaking av arbeidsoppgavene de er tildelt. Det er oppgaver 

knyttet til verdiskaping i landbruket, klima, areal- og samfunnsplanlegging, rekruttering, 

likestilling og kompetanseheving i landbruket samt oppfølging av rammedirektivet for vann. 

De fylkeskommunene som har svart, kan derfor gi en retning for hvordan 

landbruksavdelingene regionalt vil utvikle seg framover.  

Det er to institutter/universiteter som har svart. Det er et for lite antall til å kunne si noe om 

behovet i instituttsektoren og unversitets- og høgskolesektoren, men siden de som har svart, 

representerer forskjellige deler av institutt-/universitets- og forskningssektoren, kan det gi en 

liten pekepinn på hva denne sektoren vurderer som behovet for kompetanse framover.  

33 prosent av bedriftene som er spurt, har svart. Det er en stor representant for 

næringsmiddelindustrien, tre store bedrifter som representerer leverandører til landbruket og 

en som representerer rådgivningsapparatet knyttet til primærproduksjon i jordbruk og 

skogbruk. De som har svart på vegne av videregående skole, naturbruk, og organisasjoner i 

landbruket, er representative for denne typen virksomheter i Norge anno 2013.  

Forvaltningen er godt representert i forhold til de som er spurt, ikke i antall enheter, men i 

forhold til den arbeidsoppgaven forvaltningen har rettet mot landbruket.  

De som har svart på vegne av virksomhetene, har i all hovedsak lederposisjon i sin 

virksomhet. Det er mange som har fylt ut i feltet for annen stilling, hvor de oppgir blant annet 

at de innehar stilling som landbruksdirektør, enhetsleder, avdelingsleder, fagansvarlig, 

konserndirektør, landbruksrådgiver, og lignende stillinger. 

Landbruksrelaterte virksomheter er mange typer virksomheter. Vi har valgt å gå bredt ut 

med spørreskjema når det gjelder variasjon i type virksomhet, men smalt ut når det gjelder 

antall virksomheter i hver kategori, med unntak av landbrukskontorene i kommunene. For 

noen kategorier er det dessuten få svar. Derfor er ikke undersøkelsen representativ for alle 

virksomheter som er mulige arbeidsgivere for framtidige landbruksakademikere, eller for alle 

virksomheter tilknyttet landbruket, men resultatene sier noe om hva store deler av næringen 

mener er viktig framover.  

  

Tabell 1.2  Liste over stilling eller tittel på de som har svart på spørsmålet: Hva er din 

stilling? 

Hva er din stilling (tittel)? Offentlig 
sektor 

Privat sektor Totalt 

Administrerende direktør 2 3 5 

Daglig leder 4 2 6 

Personalsjef 1 0 1 

Avdelingsleder 52 4 56 

Rektor 6 4 10 

Administrasjonssjef 2 2 4 

Annet 47 5 52 

Totalt 114 20 134 
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Virksomhetene som har svart, både fra offentlig og privat sektor, representerer 

forskjellige typer bedrifter med hensyn til antall ansatte generelt og antall ansatte med 

landbruksfaglig utdanning. Det er virksomheter med under ti ansatte og virksomheter med 

flere enn 300 ansatte. Det er god spredning på antall virksomheter med hensyn på totalt antall 

ansatte i virksomhetene.  

Tabell 1.3  Antall virksomheter med ansatte med landbruksfaglig utdanning fordelt på type 

virksomheter som har svart på undersøkelsen og antallet ansatte. N = 130 

 Kom. Fylkesk. Fylkesm. Bedrift Vg 
naturbruk 

Organisa 
sjon 

Univ., 
institutt 

Forvaltning 

1–9 91 2 1 2 6 4 1 0 

10–49 2 0 10 1 2 1 0 0 

50–99 0 0 0 2 0 1 1 1 

100–299 0 0 0 1 0 0 0 0 

Fra 300 og 
over 

0 0 0 1 0 0 0 0 

 

Det er flest svar fra virksomheter med færre enn 10 ansatte. Det er hovedsakelig 

kommuner som faller inn under denne gruppen. Det er en bedrift som har over 300 ansatte 

med landbruksfaglig utdanning, og det er fire virksomheter som har mellom 100 og 300 

ansatte med landbruksfaglig utdanning. Virksomhetene representerer ulike størrelser og 

kategorier, både små og store virksomheter og spredt på mange sektorer i samfunnet.  

Spørsmålene som er stilt til virksomhetene, krever at den som svarer på virksomhetens 

vegne, har erfaring med ansettelser og har foretatt en vurdering av hvilken kompetanse deres 

virksomhet har behov for i framtida. Vi har gått bredt ut til virksomheter både i offentlig og 

privat sektor, og vi har fått svar fra både store og små virksomheter, samvirkebedrifter og 

aksjeselskaper, offentlig og privat virksomhet samt organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og 

institutter. Vi mener derfor at materialet som foreligger, gir et godt bilde av virksomheter som 

server dagens landbruksnærings behov for kompetanse i de neste ti årene.   
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2 Behovet for landbruksakademikere 

Dette kapitlet omhandler hvorvidt det utdannes nok akademikere med landbruksfaglig 

bakgrunn i forhold til etterspørselen fra landbruket og landbruksrelaterte virksomheter.  

Hensikten er å gi et estimat på behovet i offentlig og privat sektor for personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning fram mot 2025. Det finnes ingen samlet oversikt over virksomheter 

i landbruket eller som er landbruksrelatert, fordi landbruk slik vi har definert det i denne 

studien, er mer enn primærnæringer, og fordi landbruket serves av ulike typer virksomheter 

både i offentlig og privat sektor. Det finnes heller ingen oversikt over hvor personer med 

høyere landbruksfaglig utdanning er sysselsatt i dag, eller hvor de vil være sysselsatt i 

framtida. I tillegg er estimatet for antallet kandidater det er behov for de neste ti årene, foretatt 

ut fra hva virksomhetene har svart i spørreundersøkelsen. En spørreundersøkelse gir uttrykk 

for de spurte sine holdninger og oppfatninger på det tidspunktet da de blir spurt, og ikke hva 

som er det faktiske antallet kandidater de vil sysselsette de neste ti årene.  

Dette kapitlet gir også en oversikt over hvordan arbeidsmarkedet ser ut for kandidater 

med høyere utdanning, men spesielt for kandidater med høyere landbruksfaglig utdanning. 

Kapitlet avsluttes med en oversikt over hvor mange kandidater de virksomhetene som har 

svart på undersøkelsen, mener de har behov for, og fra hvilke studieprogrammer de svarer at 

de har behov for å rekruttere kandidater de neste ti årene. Studieprogram er en på forhånd 

definert sammensetning av ulike fag og emner som det undervises i ved UMB, HiNT og HH. 

Dette kommer vi nærmere tilbake til i neste kapittel, hvor vi analyserer innholdet i det enkelte 

studieprogram i forhold til hva virksomhetene som har svart på undersøkelsen, mener de har 

behov for av kompetanse framover.   

 

Arbeidsmarkedet for landbruksakademikere 

I 2011 var det over en million personer over 16 år som hadde høyere utdanning i Norge. Det 

er en økning på 46 prosent fra år 2000. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til at sysselsettingen 

blant personer med høyere utdanning er større enn blant befolkningen som helhet. Ifølge 

økonomiske analyser (SSB 2012) vil etterspørselen etter kandidater med universitets- og 

høyskoleutdanning øke fram mot 2025. Ifølge SSB viser framskrivningene at etterspørselen 

etter personer med høyere utdanning vil øke med 30 prosent fram mot 2030, og at det er en 

klar og trolig økende mangel på sivilingeniører, ingeniører, andre realister og fagutdannede 

rettet inn mot industri og bygg- og anleggsvirksomhet framover. SSB mener det utdannes for 

få ingeniører for å dekke dagens behov og behovet på kort sikt, fordi det er et stort innslag av 

eldre arbeidstakere i yrkeslivet som snart skal gå av med pensjon. 

Etterspørselen etter både ingeniører, sivilingeniører og personer med videregående 

fagutdanning rettet inn mot industri og bygg- og anleggsvirksomhet øker. Forskningsleder 

Nils Martin Stølen i SSB (e-post utveksling 04.04.2013), mener det samme trolig kan tenkes 
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for personer med videregående fagutdanning og høyere utdanning rettet inn mot 

primærnæringene, uten at SSB har vurdert dette i detalj. Stølen skriver at i likhet med de 

andre næringene i landet skjer det en klar vridning i sammensetningen av arbeidskraften i 

retning av at flere har videregående fagutdanning og høyere utdanning, også for industrien og 

primærnæringene. I begrepet primærnæringene er ikke leverandørindustri, 

næringsmiddelindustri, skogindustri, rådgivningsapparat, forsknings- og undervisning eller 

andre virksomheter knyttet til primærnæringene tatt med.  

 

Figur 2.1  Utdannes det riktig kompetanse for framtida? Kilde: SSB, Økonomiske 

analyser 3/2012 

 

 

Det finnes ingen oversikt over hvor personer med landbruksfaglig utdanning med den 

definisjonen som vi bruker i denne rapporten, er sysselsatt. Det nærmeste vi kommer for 

statistikk over sysselsetting av landbruksakademikere, er tall for sysselsetting av personer 

med høyere utdanning i jordbruk og skogbruk. Disse tallene viser at det har vært en jevn 

økning i antall sysselsatte med høyere utdanning i jordbruk og skogbruk fra 2001 og fram til 

2011. Tallene viser høyere utdanning fra alle utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er ikke kun 

innen primærnæringsfag.  

I disse tallene er det ikke tatt hensyn til sysselsetting i tilhørende industri, eller i forvaltning 

og organisasjoner som server landbruksnæringen. I sysselsettingstallene for jordbruk og 

skogbruk kan rådgivningstjenester være inkludert dersom de driver kun rettet mot disse 

næringene. Det kommer an på hvilken næringskode de har oppgitt i statistikken. I 2011 falt 

totalt antall sysselsatte i jordbruk- og skogbruk fra 56 355 i 2010 til 51 810 i 2011. Årsaken til 
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dette relativt store fallet kan være endring i næringskoder i 2008, og det kan skyldes hvordan 

de regionale avløserlagene melder inn og ut ansatte fra år til år. 

Figur 2.2  Antall sysselsatte i jordbruk og skogbruk med primærnæringsfaglig utdanning 

fra universiteter og høgskoler i perioden 2000 til 2011. Særskilt kjøring for 

jordbruk og skogbruk av tabell 03877i SSB. 

 

 

 

Figur 2.1 viser antall sysselsatte i jordbruk og skogbruk med høyere utdanning fra 

primærnæringsfag. I 2011 var det 11 323 personer som hadde høyere utdanning innen 

primærnæringsfag. Primærnæringsfag er fiske og havbruk, jordbruk, skogbruk, gartneri og 

hagebruk.  

Andelen sysselsatte i jordbruk og skogbruk fordelt på utdanningsnivå viser at 10 

prosent av de sysselsatte har universitets- og/eller høgskoleutdanning for 2011. Det sier ikke 

noe om hvilken utdanning disse har. Det kan bety at jordbruk og skogbruk er blitt en mer 

avansert arbeidsplass som krever økt kunnskap, men det kan også bety at arbeidsmarkedet for 

personer med høyere utdanning har blitt bedre i hele landet, og at det dermed er lettere å 

kombinere gardsbruk og annet inntektsgivende arbeid. 
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Figur 2.3  Antall sysselsatte i jordbruk og skogbruk fordelt på utdanningsnivå i 2011. 

Særskilt kjøring av tabell 03877i SSB. 

 

 

De fleste kandidatene fra UMB er i jobb etter endt studium 

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var yrkesaktiviteten blant akademikere i perioden 

1993–2004 på mellom 81og 85 prosent, mens yrkesaktiviteten for de med utdanning på 

videregående skole-nivå var ti prosentpoeng lavere (Kunnskapsdepartementet 2010). Ifølge 

kandidatundersøkelsen fra UMB i 2012 er arbeidsmarkedet for deres studenter godt. 

Undersøkelsen viser at 95 prosent av alle uteksaminerte kandidater er i jobb etter et halvt år 

etter endt studium, og det er 93 prosent av kandidatene som svarer at de har en jobb som 

oppleves som relevant for utdanningen. Det gjelder også for studenter uteksaminert fra 

landbruksrettede fag som skogfag, husdyrfag og plantevitenskap.  

Grunnskole 
27 % 

Videregående 
54 % 

Universitet og 
høgskole 

10 % 

Uoppgitt 
9 % 
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Figur 2.4  Kandidatundersøkelsen fra UMB 2005–2009, publisert i 2010. 

 

 

Arbeidsmarkedet for kandidater med realfagsbakgrunn er godt også for framtida. 

Mange av de fagområdene som vi har stilt spørsmål om i spørreundersøkelsen, går inn under 

begrepet realfag, og kandidater med utdanning fra disse fagområdene har et økende 

arbeidsmarked, men de velger ikke nødvendigvis arbeid innenfor landbruksrelaterte 

virksomheter. Derfor er det en utfordring for landbruksrelaterte virksomheter å få tak i nok 

kandidater med høyere landbruksfaglig utdanning (SSB 2012) framover. 

 

Har studieplasser, men mangler studenter 

For noen landbruksrelaterte studier ved UMB var det i 2012 en nedre poenggrense for å få 

studieplass (samordna opptak 2012) på grunn av stor søkning til studiene. For 

hovedstudieprogram som husdyrfag, plantevitenskap, skogfag, agronomi også videre, var 

studiene åpne for alle som er studiekvalifisert. Det viser at det er flere studieplasser innen 

disse fagene enn det er kvalifiserte søkere. En undersøkelse utført for Norges Forskningsråd i 

2006 (Schreiner 2006) viser at alle elever i undersøkelsen velger utdanning ut fra at de vil 

tjene mye penger og jobbe et sted det skjer noe nytt og spennende. Noen unge, særlig jenter, 

velger jobb ut fra et ønske om å hjelpe andre mennesker og gjøre verden bedre. Andre velger 

studier knyttet til kreativitet, selvutvikling og synlighet. Undersøkelsen viser at ungdom ikke 

oppfatter naturfag og teknologi å tilfredsstille ønsker om å tjene mye penger, løse 

samfunnsoppgaver og oppnå nye erkjennelser.  

Spørreundersøkelsen blant landbruksrelaterte virksomheter viser at behovet for høyere 

utdannet arbeidskraft øker framover. Det er 20 prosent av virksomhetene som svarer at de vil 
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øke rekrutteringen av kandidater med høyere landbruksfaglig utdanning i løpet av de neste ti 

årene.  

Figur 2.5  Hvordan vurderer du behovet for å ansette personer med høyere landbruksfaglig 

utdanning i din virksomhet i de neste 10 årene? N=132 

 

 

27 virksomheter har svart at de vil øke antall personer med høyere landbruksfaglig 

utdanning i de neste ti årene. Det er 14 kommuner, en fylkeskommune, to fylkesmenn, fem 

bedrifter, fire videregående skoler naturbruk og én virksomhet fra forvaltningen.  

Det er 15 prosent av kommunene som svarer at de vil øke antallet kandidater fra 

landbruksrelaterte fag. Derfor kan vi ikke trekke den slutning at denne andelen gjelder for alle 

kommuner i Norge. Det vi kan si, er at blant kommunene som har svart på 

spørreundersøkelsen, vil 14 prosent øke ansettelsen av landbruksakademikere i de nest ti 

årene. 
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Figur 2.6  Oversikt over typer virksomheter som har svart at de vil øke antall ansatte 

personer med høyere landbruksfaglig utdanning i de neste ti årene. 

(Antall og N=27) 

 

 

Virksomhetene er også spurt om hva de mener er den største utfordringen for virksomheten 

for å ha nok ansatte med høyere relevant landbruksfaglig utdanning. Det er 53 prosent som 

svarer at det er en utfordring at det uteskamineres for få med høyere landbruksfaglig 

utdanning i dag, og 49 prosent svarer at det er høy gjennomsnittsalder blant dagens ansatte. 

Det samsvarer godt med de analysene som SSB har gjort av dagens arbeidsmarked, hvor SSB 

viser til at en økt andel av de sysselsatte skal gå av med pensjon i nær framtid. Det samsvarer 

også med regjeringens seniorpolitikk og pensjonsreform, hvor eldre arbeidstakere oppfordres 

til å stå i arbeid også etter fylte 67 år for å dekke arbeidskraftbehovet framover.  
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Figur 2.7  Hva mener du er den største utfordringen i din virksomhet framover for å ha nok 

ansatte med høyere relevant landbruksfaglig utdanning? (Angi på en skala fra 1-

5 hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig). (N=132) 

 

 

Antall uteksaminerte kandidater 

Ifølge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, database for statistikk om høgre utdanning, 

ble det uteksaminert totalt 1076 kandidater med bachelorgrad og mastergrad i 2012 fra studier 

ved institutt for anvendt økologi og landbruk ved HH, institutt for landbruk og 

informasjonsteknologi ved HiNT samt fra alle instituttene ved UMB. Dette inkluderer 

kandidater fra studieprogram som ikke er spesielt rettet mot landbruksrelaterte virksomheter. 

Det innebærer at ved institutt for anvendt økologi og landbruk ved HH ble det uteksaminert 

totalt 26 kandidater med landbruksrelaterte studier, fra HiNT ble det uteksaminert 24 

kandidater og fra UMB ble det uteksaminert 519 kandidater med landbruksrelatert 

studieprogram, se tabell 2.1, hvorav 202 var bachelorkandidater. Alle bachelorkandidatene 

ved UMB gikk i 2012 videre på masterstudiet. Det innebærer at totalt ble det i 2012 

uteksaminert 382 kandidater fra landbruksrelaterte studieprogram. I tillegg er det utdannet 

kandidater med årsstudium, etter- og videreutdanningsfag og enkeltemner fra høgskolene i 

landbruksrelaterte emner. 

Fra Høgskolen i Hedmark var det 26 studenter som fullførte det studieprogrammet fra 

avdeling for anvendt økologi og landbruksfag i 2012. Av disse var det to som fullførte 

bachelor i økologisk landbruk, siste kullet på dette studiet. Fra og med 2013 er dette 

studieprogrammet omgjort til et bachelorstudium i agronomi. Fra Høgskolen i Nord-

Trøndelag var det i 2012 24 studenter som fullførte studieprogram ved avdeling for landbruk 

og informasjonsteknologi. Det var 16 med bachelor husdyrfag, og åtte med bachelor med 

naturforvaltning.  

Ved Universitetet for miljø- og biovitenskap var det 317 studenter fullførte en 

mastergrad fra landbruksrelaterte studieprogrammer. Av disse 317 kandidatene var det 79 
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kandidater med mastergrad i økonomi, hvorav cirka 80 kandidater har fullført ECN260 – 

landbrukspolitikk, og det er et 10 studiepoengfag. I tillegg har UMB faget ECN360 – 

landbrukspolitikk og ressursforvaltning, et fag hvor det er en senior emeritus som er satt opp 

som faglig ansvarlig ifølge nettsidene til UMB. En faglig ansvarlig født i 1933 støtter opp om 

respondentene i undersøkelsens bekymring for at gjennomsnittsalderen blant ansatte med 

høyere landbruksfaglig utdanning er høy, og at det derfor er behov for å øke tilfanget av 

landbruksakademikere. Dersom man ønsker å vite mer nøyaktig hvilke emnekombinasjoner 

studentene tar og hvor mange det er, bør en mer kvalitativ undersøkelse gjennomføres.  

Tabell 2.1 viser uteksaminerte kandidater med landbruksrelatert utdanning, fordelt på 

bachelor og mastergrader fra de aktuelle utdanningsinstitusjonene og med aktuelle 

studieprogramkode i parantes. I tillegg er det i følge tilbakemeldinger fra instituttlederne langt 

fra alle kandidatene som går til landbruksrelaterte virksomheter, men hvor mange dette kan 

dreie seg om er uvisst.  

Tabell 2.1 Antall uteksaminerte kandidater fra UMB, HiNT og HH fordelt på 

studieprogram(programkode i parantes finnes i vedlegg) og grad. Kilde: Utdrag 

fra norsk datatjeneste sitt register. 

Uteksaminerte kandidater 2012 UMB HiNT HH 

 Bachelor Master Bachelor Bachelor 

Husdyrfag (B-HF, B-HV, M-HF og M-HV) 24 25 16  

Naturforvaltning (B-MINA, B-DS, M-MINA, M-NF,  
M-ØKOLOGI) 

37 46 8  

Agronomi     

Skogbruk/skogfag (B-SF, B-SMI, M-SF) 8 14  6 

Utmarksforvaltning   15 14 

Plantevitenskap (B-PV, M-PV) 8 22   

Matvitenskap og ernæring (B-MAT, M-MAT) 6 23   

Energi og miljøfysikk/fornybar energi (B-EMF, B-FORNY,   
M-FORNY, M-MF) 

16 18   

By- og regionplanlegging (B-LI, M-BYREG, M-EIE, M-EIE,  
M-EUTV og M-LA) 

21 62   

Økonomi (B-ØA, B-ØN, B-ØR, M-ECON, M-ØA) 82 79   

Tekniske fag (M-MPP, M-VM)  28  6 

     

Totalt 202 317 39 26 

 

 

Rekruttering av landbruksakademikere 

Tabellen under viser antall ansatte med høyere landbruksfaglig utdanning fordelt på type 

virksomhet som virksomhetene som har svart på spørreundersøkelsen har oppgitt at de har 

tilsatt i sin virksomhet. Det er flest ansatte med landbruksfaglig utdanning i de virksomhetene 

som er bedrifter. De ansatte landbruksakademikerne i bedriftene utgjør 77 prosent av totalt 

antall ansatte landbruksakademikere blant virksomhetene i spørreundersøkelsen.  
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Tabell 2.2  Hvor mange ansatte med høyere landbruksfaglig utdanning virksomheten hadde 

i 2012, fordelt på grupper av virksomheter i spørreundersøkelsen på antall og 

prosentvis. (N=136) 

 Totalt antall ansatte 
med høyere 

landbruksfaglig 
utdanning  

Prosentvis 
fordeling på 

virksomhetene 

Kommune                  306                       8  
Fylkeskommune                      9                       0  
Fylkesmann                  220                       6  
Bedrift              2 911                     77  
Videregående naturbruk                    66                       2  
Organisasjon                    94                       2  
Universitet, institutt                    85                       2  
Forvaltningen                    70                       2  
Totalt              3 761                   100  

 

Tabell 2.3 viser at det er 42 virksomheter fordelt på alle kategorier som etterspør kandidater 

med ettårig høyskole eller ettårig universitetsstudium. De fleste kommunene i undersøkelsen 

ønsker seg kandidater med mastergrad, men de etterspør også kandidater med kortere eller 

lengre utdanning, samt etter- og videreutdanning.  

Tabell 2.3  Antall virksomheter fordelt på type virksomhet og lengde på utdanningen.  

 Ett -årig 
høyskole/univ. 

studium 

Bachelorgrad Mastergrad PhD-
grad 

Etter- og 
videreutdanning 

Kommune 27 62 79 23 25 

Fylkeskommune 1 1 3 1 1 

Fylkesmann 3 3 11 4 6 

Bedrift 5 6 9 8 8 

Videregående 
naturbruk 

4 8 8 4 5 

Organisasjon 1 3 5 1 2 

Universitet, 
institutt 

0 1 2 2 2 

Forvaltningen 1 0 1 0 0 

Totalt 42 84 118 43 49 

 

På spørsmål om hvilke studieprogrammer virksomhetene tror at de vil rekruttere folk 

fra i de neste ti årene, svarer 83 av 136 virksomheter at de vil rekruttere kandidater fra miljø- 

og ressursfag/utmarkslære og naturforvaltning. Det er 67 virksomheter som vil rekruttere 

kandidater med agronomi, og 56 virksomheter sier de har behov for kandidater med økonomi, 

politikk og ledelse.  
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Figur 2.8  Virksomhetens svar på spørsmålet: Hvilke studieretninger tror du at din 

virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti årene? (oppgitt i antall 

virksomheter, flervalg). 

 

 

Det er flest virksomheter fra offentlig sektor som har svart på undersøkelsen. Det er 112 

virksomheter i offentlig sektor og 20 virksomheter i privat sektor. Det er flere virksomheter i 

offentlig sektor som etterspør kandidater fra miljø- og ressursfag enn det er virksomheter i 

privat sektor, mens det er færre virksomheter i offentlig sektor som etterspør kandidater fra 

økonomi, politikk og ledelsesfag. Det er flere private som etterspør kandidater fra husdyrfag, 

mens det er flere offentlige virksomheter som etterspør kandidater fra skogfag, men 

forskjellen mellom offentlig og privat etterspørsel etter kandidater fra ulike studieprogrammer 

er størst på økonomifag og miljø- og ressursfag.  
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Tabell 2.4  Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle i 

de neste ti årene, innen følgende fagfelt? Tabellen viser antall virksomheter 

innenfor hvert spekter av ansatte.  

 

 Jeg er ikke 
sikker 

 1-3   4-6   7-9 10-15 Flere 
enn 15 

Agronomi 9 48          8  0 1 1 

By- og regionplanlegging 3 36          7  1 2 0 

Husdyrvitenskap 7 25          2  1 2 0 

Matvitenskap og ernæring 1 10          1  0 0 1 

Miljø- og ressursfag/utmarkslære 7 62          6  5 1 0 

Plantevitenskap 3 30 0  1 2 0 

Skogfag 7 41          2  2 2 0 

Tekniske fag 1 13          3  2 1 0 
Økonomi, politikk og ledelse 3 45          3  2 1 2 

 

Tabell 2.4 viser hvor mange virksomheter som har svart hvor mange ansatte de tror de har 

behov for i løpet av de neste ti årene, gruppert i intervaller som vist i tabellen. Vi har bedt om 

at virksomhetene oppgir i intervaller framfor hele tall både fordi det dreier seg om hva 

virksomhetene tror, og fordi det dreier seg om framtida. Begge forhold gjør at det ikke gir mer 

informasjon om man ber om eksakte tall, og feilmarginen for hva som oppgis av tall, 

reduseres ved bruk av på forhånd definerte grupper.  

Det er flest virksomheter som svarer at de vil ansatte mellom en og tre nye kandidater i 

løpet av de neste ti årene. Det er seks virksomheter som anslår at de har behov for å fylle flere 

enn 15 stillinger de neste ti årene. Disse seks virksomhtene vil sysselsette kandidater fra 

fagene agronomi, økonomi, politikk og ledelse, husdyrvitenskap samt matvitenskap og 

ernæringsfag. Det er ti virksomheter som anslår at de har behov for å fylle mellom 10 og 15 

stillinger de neste ti årene fra skogfag, by- og regionplanlegging, plantevitenskap, miljø- og 

ressursfag, agronomi, tekniske fag og økonomi, politikk og ledelsesfag.  

En beregning ut fra middelverdi i hvert intervall multiplisert med antall virksomheter i 

hvert intervall, viser at virksomhetene i undersøkelsen anslår at de har behov for å fylle 1118 

stillinger i de neste ti årene. De 136 virksomhetene som har svart, utgjør 24 prosent av det 

totale antallet virksomheter som er spurt i undersøkelsen. De 24 prosent av virksomhetene 

som har svart, er for noen grupper representative for de spurte, men ikke for alle grupper av 

de spurte og ikke for alle som kan tilhøre gruppen landbruksrelatert virksomhet nå og i 

framtida. Et middelestimat ut fra de angitte forutsetningene gir et behov for landbruks-

akademikere på minst 4 600 kandidater i løpet av de neste ti årene.  
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Figur 2.9  Beregnet antall stillinger virksomhetene har behov for i løpet av de neste ti 

årene fordelt på fag. Beregningene er utført ut fra en middelverdi for 

intervallene i tabell 2.5 og antall virksomheter som har svart for hvert intervall.  

 

 

 

Det vil bli flest ledige stillinger i miljø- og ressursfag/utmarkslære og 

naturforvaltningsfag, og i økonomi, politikk og ledelse samt agronomifag blant de 

virksomhetene som har svart på undersøkelsen. Det vil også bli mange ledige stillinger 

innenfor skog og by- og regionplanlegging. 
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Figur 2.10  Hvilke studieretninger virksomhetene vil rekruttere folk fra de neste ti årene 

fordelt på offentlig og privat virksomhet. (Antall. Flervalg mulig) 

 

 

Figur 2.11  Hvilke av følgende læresteder mener du det er mest aktuelt å hente kandidater 

fra de neste ti årene? (I prosent. Flere svar mulig) 

 

 

De fleste virksomhetene i spørreundersøkelsen mener det er mest aktuelt å hente 

kandidater fra UMB. Av kommentarene til spørsmålet framkommer det at to virksomheter har 

erfaring med å rekruttere kandidater fra utlandet, og derfor ser det som en mulighet også for 

framtida.  
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Virksomhetene trenger flere med ph.d. 

Blant virksomhetene i spørreundersøkelsen er det størst behov for personer med bachelor og 

mastergrad, mens både doktorgrad og ett-årig studier er etterspurt. Det er 14 virksomheter 

som etterspør kandidater med en ph.d. Det er to respondenter som svarer at de vil ansette flere 

enn 15 doktorander i løpet av de neste ti årene. Dette gjelder en bedrift og en virksomhet fra 

universitets-, høyskole- og instituttsektoren. Det er et ønske om at det tilbys etter- og 

videreutdanning til landbruksakademikere, men hovedsakelig vil respondentene i 

undersøkelsen ha ferdig utdannet masterkandidater og kandidater med ph.d.-grad.  

Tabell 2.5 Hvor mange ansatte med høyere landbruksfaglig utdanning vil du anslå at din 

virksomhet har behov for i de neste 10 årene, fordelt på utdanningslengde 

(antall virksomheter)? 

 Ingen  1–3  4–6 7–10 10–
15 

Flere 
enn 
15 

Vet ikke N 

Ettårig 26 12 3 - - 1 9 51 

Bachelor 13 58 8 - 1 4 5 89 

Master 10 74 18 5 5 6 2 120 

Ph.d. 29 7 3 2 - 2 5 48 

Etter- og 
videreutdanning 

12 19 9 5 2 2 12 61 

 

Langt færre landbrukskandidater enn hva virksomhetene har behov for framover 

Dette kapitlet gir en oversikt over uteksaminerte kandidater som er relevante for framtidas 

landbruksnæring målt opp mot behovet oppgitt av virksomhetene i spørreundersøkelsen.  
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Tabell 2.6  Uteksaminerte kandidater i 2012 fordelt på studieprogram fra 

spørreundersøkelsen samt virksomhetenes behov for kandidater de neste ti 

årene. 

Uteksaminerte kandidater 
2012 som er relevante for 
landbruket 

UMB HiNT HH Antall 
uteksaminerte 

kandidater 

Virksomhetenes 
behov for 

kandidater  

Avvik 

By- og regionplanlegging 62   62 141  

Naturforvaltning, miljø og 
naturressurser 

46 23 14 83 207  

Støttefunksjoner til landbruket 108 23 14 145 348 203 

       

Økonomi knyttet til landbruk 79   79 166  

Tekniske fag 28  6 34 70  

Plantevitenskap 22   22 94  

Husdyrfag 25 16  41 100  

Agronomi    0 165  

Primærproduksjon 154 16 6 176 595 419 

       

Matvitenskap og ernæring 23     23 41 18 

       

Fornybar energi 18   18   

Skogfag 14   6 20 134 96 

       

Totalt 317 39 26 382 1 118 736 

 

Antall uteksaminerte kandidater i 2012 og virksomhetenes behov for kandidater fra de ulike 

studieprogrammene de neste ti årene er stort (tabell 2.6). Tabellen er delt opp i studieprogram 

rettet mot landbruksrelaterte støttefunksjoner i offentlig forvaltning, primærproduksjon, 

videreforedling enten i industri eller småskala produksjoner og skogbrukets behov for 

kandidater.  

Virksomhetenes behov for kandidater er angitt i behovet de neste ti årene. Virksomhetene 

er ikke spurt om hvor mange de har behov for årlig, men hva de anser som behovet de neste ti 

årene. Det er ikke ensbetydende med at antallet på 1118 kandidater kan fordeles på ti år. 

Virksomhetene svarer blant annet at det er en utfordring av gjennomsnittsalderen blant de 

ansatte er høy, noe som tyder på at behovet for mange av virksomhetene gjelder for første del 

av ti-årsperioden.   

Offentlig forvaltning inkludert kommuneforvaltningen har behov for kandidater som 

kjenner behovene for arealplanlegging, hydroteknologi, eiendomsutvikling knyttet til 

gardsbruk, jus og rettslære samt annen relevant kunnskap knyttet til infrastruktur og 

samfunnsplanlegging for å legge til rette for økt produksjon av mat, fiber og fornybar energi.  

Det er størst underdekning på kandidater til primærproduksjonen. Der er det en 

underdekning på over 419 personer. I tillegg er det usikkerhet knyttet til om kandidatene fra 
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disse studieprogrammene har relevant kompetanse. I forhold til det behovet som 

ekspertgruppene for økt landbruksproduksjon (korn og storfe) skriver, og i forhold til hva 

aktører i landbruket har beskrevet inn mot årets jordbruksforhandlinger, er det et økende 

behov for kandidater med høyere landbruksfaglig utdanning som har en bred agronomifaglig 

bakgrunn, og med kunnskap om bærekraftig utnyttelse av landets naturgitte ressurser.  

Skogfaget mangler folk og det er usikkert i hvor stor grad uteksaminerte kandidater fra 

skogfag har relevant kompetanse.  

I kapittel tre beskrives mer detaljert hvilke behov virksomhetene har for mer kunnskap i 

emner innenfor de ulike studieprogrammene. Spørreundersøkelsen avdekker at det er behov 

for å utdanne flere kandidater med landbruksfaglig kompetanse. I tillegg viser både 

kandidatundersøkelsen fra UMB og prognoser fra SSB (ØA 3/2012) at det vil være 

jobbmuligheter i tiden framover til de som tar høyrere landbruksfaglig utdanning.    
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3 Framtidas landbruksutdanning 

I dette kapitlet vil vi drøfte om landbruksakademikerne har den kompetanse som 

landbruksnæringen har behov for i de neste ti årene. Virksomhetene i landbruksnæringen som 

deltok i spørreundersøkelsen våren 2013, har svart på spørsmål om de med bakgrunn i sin 

erfaring fra ansettelser av personer med høyere landbruksfaglig utdanning kunne si noe om 

hvor viktig eller ikke viktig et fag innenfor et studieprogram er, og om de mener kandidatene 

bør ha mer eller mindre, eller som i dag, av kunnskap om enkeltfag innenfor et på forhånd 

definert studieprogram.  

Studieprogrammene vi har valgt å ta utgangspunkt i, er gjengitt i studiekatalogene, på 

nettsidene til utdanningsinstitusjonene og i studiekatalog for NLH fra 2000/2001. Det er 

studieprogrammer og fag som vi mener retter seg spesielt mot landbruksnæringen. I 

spørreskjemaet har vi valgt å gi studieprogrammene en felles betegnelse for UMB, HiNT og 

HH. I studieprogrammet inngår både ettårs studier, etter- og videreutdanning, bachelor, 

master og doktorgrader. Noen fag undervises ved alle tre utdanningsinstitusjonene, noen 

undervises bare ved en av dem, og noen ved alle tre, men med forskjellig innhold. For 

eksempel er det kun Høgskolen i Hedmark som har et studieprogram i agronomi, ettårig og 

treårig. Bachelor i agronomi inneholder fag som biologi, plantekultur, husdyrhold og 

landbruksteknikk samt miljø, klima og teknologi. Dette er også enkeltfag som det undervises i 

som et ettårig løp, bachelor, master, ph.d. og etter- og videreutdanning ved ett eller begge de 

andre to utdanningsinstitusjonene. Det samme gjelder skogfag. På UMB heter 

studieprogrammet skogfag, mens det ved Høgskolen i Hedmark heter skogbruk. Begge 

underviser for eksempel i skogteknologi og i skogøkonomi.  

Tabellen viser studieprogrammer som gir bachelor grad ved de aktuelle 

utdanningsinstitusjonene. Alle tre tilbyr en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. I 

studiekatalogene og læringsmål er ikke landbruk eller landbruksrelatert kunnskap nevnt. 

UMB underviser i landbrukspolitikk som gir 10 studiepoeng.  
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Tabell 3.1  Bachelorstudier ved UMB, HiNt og HH. Kilde: Studiekatalogene for 2012 

Bachelor UMB HinT HH 

Naturveiledning   x 

Utmarksforvaltning  x x 

Miljø- og naturressurser x   

Økologi og naturforvaltning x x  

Skogbruk/fag x  x 

Agronomi x  x 

Husdyrvitenskap/fag X x  

Plantevitenskap    

Landbruksteknikk   x 

Biologi x   

Bioteknologi x   

Energi- og miljøfysikk x   

Fornybar energi x   

Geomatikk, med mer x   

Hestefag x   

Kjemi x   

Landskapsingeniør x   

Matvitenskap med mer x   

Økonomi og administrasjon (?) x x x 

 

Tabell 3.2  Masterstudier ved UMB, HiNt og HH.: Kilde: Studiekatalog 2012, og 

studiestedets nettside. 

Master UMB HinT HH 

Skogbruk/fag x   
Agronomi/anvendt økologi   x 
Husdyrvitenskap/fag x   
Plantevitenskap x   
Biologi x   
Bioteknologi x   
Energi- og miljøfysikk x   
Fornybar energi x   
Geomatikk, med mer x   
Kjemi x   
Landskapsingeniør x   
Matvitenskap med mer x   
Samfunnsøkonomi (?) X   
By- og regionplanlegging x   
Eiendom x   
Landskapsarkitektur x   
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I spørreundersøkelsen har vi stilt spørsmål om hvilke studieprogrammer 

virksomhetene har rekruttert ansatte fra i løpet av de fem siste årene, eller for mer enn fem år 

siden. Vi stilte dette spørsmålet for å få vite om virksomhetene har erfaring med kandidater 

fra både den gamle og den nye studieordningen ved universiteter og høgskoler som ble innført 

i 2003, og overgangen fra Norges Landbrukshøgskole (NLH) til Universitetet for miljø- og 

biovitenskap som skjedde i 2005.  

 

Tabell 3.1  Hvilke studieretninger/studieprogrammer har dine ansatte gjennomført?  

(Oppgitt i antall virksomheter. Flere svar mulig.) 

 

Studieprogram I løpet av de 
siste 5 årene 

For mer enn 5 
år siden 

Husdyrvitenskap 17 51 

Plantevitenskapelige fag 9 58 

Skogbruk 12 85 

Agronomi 8 61 

Tekniske fag 3 26 

Økonomi, politikk og ledelse 13 52 

Matvitenskap og ernæring 5 16 

By- og regionplanlegging 6 10 

 Landskapsarkitektur 2 9 

Miljø- og ressursfag, utmarksforvaltning 28 57 

   

 

I spørreskjemaet har vi spurt virksomhetene om deres mening om hvilke fag/emner under 

de ulike studieprogrammene de mener at framtidige kandidater bør ha mer kunnskap om, 

mindre kunnskap om eller som i dag. Det er ikke stilt spørsmål om prioriteringer mellom 

studieprogrammer eller prioriteringer innenfor programmene. En grunn til at virksomhetene 

ikke er bedt om å prioritere mellom de ulike fagene innenfor det enkelte studieprogram, er at 

vi har antatt at virksomhetene ikke har forutsetninger for å mene noe dette.  
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3.1 Husdyrfag 

I landbruks- og matmeldingen har et enstemmig Storting sagt at matproduksjonen skal øke i 

takt med befolkningsutviklingen. Samtidig viser importstatistikken at Norge importerer mer 

mat nå enn tidligere. Tall fra Animalia viser at importbehovet for kjøtt, både lammekjøtt og 

storfekjøtt, økte fra 12 000 tonn i 2011 til 18 000 tonn i 2012. Importen av kjøtt har variert 

over tid, men trenden er at norsk produksjon ikke møter den økte etterspørselen etter kjøtt og 

kjøttprodukter, og at importen øker. I forbindelse med at regjeringen i landbruks- og 

matmeldingen har ambisjoner om å øke nasjonal matproduksjon, satte regjeringen ned et 

ekspertutvalg med det mandatet å komme med anbefalinger til hvordan produksjonen av 

storfekjøtt kan økes (Landbruks- og matdepartementet 2013). Ekspertgruppen mener det er 

nødvendig med et faglig løft for aktørene i hele verdikjeden for kjøtt, et løft som kan gi 

kunnskap om økt produksjon og bedre lønnsomhet i kjøttproduksjonen i Norge. Rapporten 

påpeker behovet for kunnskap om innretninger på tilskuddsordningene slik at de blir mer 

målrettede i retning av økte investeringer og økt kjøttproduksjon. Videre omtaler 

ekspertgruppen flere forslag til tiltak som krever økt kompetanse, både innenfor avlsarbeid, 

fôring og dyrehelse.  

I tillegg til økt produksjon av storfekjøtt er det behov for økt produksjon av lamme- og 

sauekjøtt, samt av melk. Landbruks- og matmeldingen brutt ned på enkeltproduksjoner 

innebærer at melkeproduksjonen må økes med 20 prosent fra dagens om lag1,5 millioner tonn 

melk til om lag 1,8 millioner tonn. Dagens situasjon er slik at importen av melkeprodukter 

som ost og yoghurt har økt med henholdsvis 241 prosent og 353 prosent fra 2001 til 2011, og 

tall for 2012 viser at denne trenden bare fortsetter (Tufte 2012). Økt konkurranse fra 

internasjonale meierier gjør det ekstra krevende for norske melkeprodusenter, med tilhørende 

industri, å øke produksjonen, samtidig som disse virksomhetene må ta tilbake markedsandeler 

fra utenlandske konkurrenter.  

Enkelte hevder at kravet om økt produksjon av både storfekjøtt og melk kan komme i 

konflikt med dagens NRF-ku. Denne kua er avlet fram nettopp med det formål å gi optimal 

melkemengde og optimal kjøttproduksjon i Norge. Fordeling av faste kostnader, arbeidstid og 

klimagassutslipp per produsert enhet viser sider ved melke- og storfekjøttproduksjonen i 

Norge som er gunstig for kombinasjonskua, skriver spesialrådgiver Øystein Havrevoll, 

Nortura. Dette er en problemstilling som storferapporten ikke drøfter men som er en historisk 

problemstilling for landbruket, og som har betydning for innholdet i agronomistudiet og 

husdyrfaget og for total tilgang på melk og storfekjøtt i Norge.  

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

I spørreundersøkelsen har vi spurt virksomhetene som vil rekruttere ansatte med husdyrfag, 

hva de mener om innholdet i dagens studieprogram for faget. I spørreundersøkelsen er det 37 

virksomheter som vil rekruttere kandidater med husdyrfag, og som har svart på spørsmålene 

knyttet til innholdet i studieprogrammer for husdyrfag. Det er 26 virksomheter fra offentlig 
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sektor og 11 virksomheter fra privat sektor. Det er ingen signifikant forskjell mellom offentlig 

og privat virksomhet i vektleggingen av de ulike fagene.  

Figur 3.2  Synes du at en uteksaminert kandidat med husdyrfag skal ha mer, mindre eller 

som i dag av kompetanse i følgende emner?(I prosent) N= 37 

 

På spørsmålet om en kandidat med husdyrfag skal ha mer, mindre eller som i dag av 

noen utvalgte sentrale fagområder innenfor dette studieprogrammet, svarer 39 prosent at de 

mener en husdyrkandidat må ha mer av faget «optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere». 

På UMBs nettsider står det at emnet skal gi studenten grunnleggende kunnskap om praktisk 

fôrplanlegging og rasjonsoptimalisering hos drøvtyggere. Det kan tyde på at virksomhetene 

som har svart på spørsmålet, ønsker kunnskap om hva som er best mulig fôring av dyret gitt 

de økonomiske rammevilkårene som husdyrbruket fungerer under. Det griper inn i 

diskusjonen om hvorvidt man skal bruke mer billig importert kraftfôr eller bruke mer av 

gårdens egne ressurser i husdyrproduksjonen. Ekspertgruppen for storfekjøtt har noen 

vurderinger knyttet til økonomi, avl og fôringsstrategier som støtter opp om behovet for mer 

kunnskap på feltet.  
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Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

På spørsmålet om hvor viktig det er at studie i husdyrfag gir kompetanse i følgende fagfelt, 

svarer 59 prosent at optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere er viktig. Det er både 

kommuner og bedrifter som mener det er viktig med mer kompetanse på dette fagområdet. 54 

prosent mener det er viktig med kompetanse i ernæring, og 51 prosent mener kunnskap om 

optimalisering av fôrrasjoner til enmaga dyr også er viktig framover. Det er 49 prosent som 

mener det viktig at husdyrfaget gir kompetanse i biologiske aspekter ved husdyravl.  

Figur 3.3  Generelt hvor viktig mener du det er at studium i husdyrfag gir kompetanse i 

fagfeltene under?(I prosent) 

 

 

32 prosent av respondentene svarer at faget sports- og familiedyr ikke er viktig, og kun 

19 prosent mener at det er et viktig fagfelt. Det er hovedsakelig kommuner, fylkesmenn og 

bedrifter som svarer at de mener dette faget ikke er viktig framover. Det kan skyldes at dette 

faget ikke assosieres med de utfordringer landbruket står overfor for å produseres nok mat, 

fiber og energi, og at det er landbruksrelaterte virksomheter som er spurt. Det er ikke dermed 

sagt at dette faget ikke er relevant for andre deler av samfunnet. 

 

Fag som både er viktig og som det er behov for mer kunnskap om framover  

Det er to fagområder som skiller seg ut som fag man mener er viktig og som kandidatene må 

kunne mer om, og det er optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere og kunnskap om Inn på 
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Tunet/Grønn omsorg. I dag er det 491 gardsbruk som er godkjente Inn på Tunet-tilbydere, 

eller i prosess for å bli godkjente tilbydere. Ernæring og fôring er svært viktig fag framover i 

en situasjon hvor selvforsyningsgraden basert på norske ressurser avtar, og kravet til 

lønnsomhet og kostnadsredusering øker. Det krever at skal fôring baseres på norske ressurser, 

må kunnskap om ernæring og optimalisering av fôrrasjoner økes.  

Figur 3.4  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og vurderer som ikke viktig. (Antall virksomheter) 

 

|På spørsmål om andre ting kandidatene må kunne når det gjelder husdyrfaget, svarer en 

av virksomhetene at kandidatene må kunne offentlig saksbehandling fordi mange av 

husdyrkandidatene får jobb i offentlig sektor. En annen mener at dyrevelferd blir enda 

viktigere for framtida, og at kandidatene derfor må kunne dette feltet. Noen mener det er 

nødvendig at kandidatene har praktisk erfaring og kan praktisk drift, mens én mener det er 

viktig at kandidatene har generell husdyrkompetanse med vekt på produksjonsdyr. 
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3.2 Plantevitenskap 

Klimaforskere mener at klimaendringene vil få konsekvenser for økosystemet, selv om man 

per i dag ikke vet eksakt hvilke klimatiske endringer som vil komme. Med økt global 

gjennomsnittstemperatur vil det med stor sannsynlighet bli mer nedbør, kortere vintre og 

lengre vekstsesong i Norge. Dette får konsekvenser for plantevekster i Norge, og det vil også 

få konsekvenser for sykdomsbildet hos planter og dyr. Det kalde klimaet har gjort det 

vanskelig for skadegjørere å leve i Norge, og dermed redusert behovet for bruk av 

plantevernmidler. Dette kan endres når klimaet endres. Derfor er det behov for mer kunnskap 

om hvordan et endret klima påvirker mengde og kvalitet på vekster brukt til dyrefôr og til 

menneskemat. Det er behov for både å utvikle plantesorter tilpasset et endret klima og for 

import av nye sorter som egner seg bedre enn dagens sorter når klimaet endres. For eksempel 

viste beitesesongen 2011 hvor viktig det er å ta hensyn til at klimaet vil endres framover. Da 

var en regntung sommer en medvirkende årsak til at Norge måtte importere smør, for første 

gang på tretti år (TINEs årsrapport 2012). For å øke bruken av norske fôrråvarer i 

husdyrproduksjonen er det behov for mer kunnskap om dyrking av næringsrike plantevekster 

som raigras og engbelgvekster under norske forhold.  

Regjeringen har som mål å øke kornproduksjonen med 20 prosent i løpet av de neste 

tjue årene, mens en forlengelse av dagens situasjon tilsier fortsatt fall i produksjonen nasjonalt 

og dermed større importavhengighet (Landbruks- og matdepartementet 2013). Ekspertgruppa 

for korn har kommet med anbefalinger om at det må sikres tilstrekkelig med areal, og at det 

skjer en bærekraftig produktivitetsvekst i korndyrking. Gruppa skriver at det kan skje 

gjennom økte investeringer og høy kunnskap og kompetanse innenfor agronomi, 

driftsteknikk, organisering og bedriftsledelse.  

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

36 virksomheter svarer at de vil rekruttere personer med plantefag i løpet av de neste ti årene. 

Det er 27 virksomheter fra offentlig sektor og 9 virksomheter fra privat sektor. På spørsmålet 

om en kandidat med plantevitenskap skal ha mer, mindre eller som i dag av noen utvalgte 

sentrale fagområder, svarer 60 prosent at de mener en uteksaminert kandidat må ha mer av 

faget «klimatilpasning av vekster». 53 prosent mener det må gis mer undervisning i 

bærekraftig produksjons-systemer, og halvparten vil ha mer undervisning i miljø og klima.  



 

36 Rapport 4-2013 

Figur 3.5  Synes du at en uteksaminert kandidat med plantevitenskap skal ha mer, mindre 

eller som i dag av kompetanse innen følgende emner?(I prosent) 

 

 

 

Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

81 prosent av respondentene mener det er viktig med økt kompetanse innenfor bærekraftig 

produksjons-systemer. 75 prosent mener det er viktig med kunnskap om miljø, klima, 

klimatilpasning av vekster, kvalitet i matplanter og jord- og vannressurslære.  
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Figur 3.6  Generelt hvor viktig mener du det er at studier i plantevitenskap gir kompetanse 

i fagfeltene under?(I prosent) 

 

Fag som både er viktige og som det er behov for mer kunnskap om framover  

Om lag 20 virksomheter har svart at de ansatte må ha mer kunnskap om bærekraftig 

produksjons-systemer, og at dette vurderes som viktig. Faget miljø og klima vurderes også 

som viktig og at kandidatene må ha mer kunnskap om emnet. Det samme gjelder faget 

økologi, og jord- og vannressurslære.  

25 

36 

36 

44 

50 

58 

58 

67 

72 

75 

75 

75 

75 

81 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

Produksjonsfysiologi i veksthus

Grøntanlegg og landskapspleie

Genetisk modifiserte planter

Plantepatologi

Plantepatologi i en verden i forandring

Plantefysiologi

Kvalitet i fôrplanter

Økologi

Jord- og vannressurslære

Kvalitet i matplanter

Klimatilpasning av vekster

Miljø og klima

Bærekraftig produksjonssystemer

Ikke sikker Ikke viktig Verken viktig eller ikke viktig Viktig



 

38 Rapport 4-2013 

Figur 3.7  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og som ikke er viktig. (Antall) 

 

Dette er i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppa knyttet til økt kornproduksjon i Norge. 

Videre skriver gruppa at det er behov for mer kunnskap knyttet til gjødsling, kalking og bruk 

av plantevernmidler framover. Det stemmer godt overens med hva respondentene i 

undersøkelsen mener både er viktig og som kandidatene må kunne mer om i framtida. Når det 

gjelder plantefag, er det flere av respondentene som legger vekt på at kandidatene må kunne 

praktisk drift, og en respondent mener det bør legges større vekt på agronomi, og mindre på 

miljøvern i plantevitenskapen.  
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3.3 Skogfag 

Det er stort behov for kunnskap om bruk av skog på en bærekraftig og klimavennlig måte. 

Skogen kan lagre karbon, og skogen er kilde til fornybar energi. I tillegg kan skog erstatte 

mange av dagens produkter der produksjonen er basert på olje. Borregaard industrier er et 

eksempel på en virksomhet som produserer varer på trevirke som tidligere har vært produsert 

på olje. Treverk brukes i dag i mange sammenhenger og har fått sin renessanse i store 

byggverk som hus og bruer. I tillegg kan skogen brukes som energikilde både til oppvarming 

og til produksjon av elektrisitet.  

Stortinget har forpliktet seg internasjonalt til et mål på 67,5 prosent fornybar energi i 

2020. I og med innføringen av et felles svensk-norsk elsertifikatmarked skal det i løpet av åtte 

år, fra 2012 til 2020, samlet bygges ut produksjonskapasitet som i 2020 kan gi 26,4 TWh økt 

elektrisitetsproduksjon basert på fornybare energikilder i Norge og Sverige. Vind-, vann- og 

bioenergi de viktigste energiressursene i dette felles elmarkedet (Statsbudsjettet 2013). Det 

krever økt realfagskompetanse i næringen, det vil si kunnskap i fag som biologi, fysikk, kjemi 

og teknologi.  

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

54 virksomheter, hvorav 51 er offentlige og 3 er fra privat sektor, har svart at de vil rekruttere 

ansatte fra skogfag i løpet av de neste ti årene. På spørsmålet om en kandidat med skogfag 

skal ha mer, mindre eller som i dag av kunnskap om noen utvalgte sentrale fagområder, svarer 

48 prosent at de mener en uteksaminert kandidat må ha mer av faget bioenergi. Det er 46 

prosent som mener det må gis mer undervisning i investeringer og lønnsomhetsanalyse i 

energi og skogforvaltning. Det er 38 prosent som mener kandidatene må ha mer kunnskap om 

flerbruk av skog framover. 
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Figur 3.8  Synes du at en uteksaminert kandidat med skogfag skal ha mer, mindre eller som 

i dag av kompetanse innen følgende emner?(I prosent) 

 

 

Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

Mange av virksomhetene i undersøkelsen ønsker mer undervisning i bioenergi, men faget 

vurderes ikke som det viktigste faget for en som skal jobbe i og med skog. Det faget som 78 

prosent av virksomhetene mener er viktig, er skogforvaltning. Det er 67 prosent som mener at 

kunnskap om investeringer og lønnsomhetsanalyser i energi og skogforvaltning er viktig 

framover.  

25 av virksomhetene som skal ansette kandidater med skogfag, mener det er viktig at 

kandidatene kan mer enn i dag om investeringer og lønnsomhetsanalyser i energi og 

skogforvaltning. Om lag like mange mener det er viktig med kunnskap om bioenergi og at 

kandidatene må kunne mer om det enn i dag. Det er to respondenter som mener det ikke er 

viktig med kunnskap om vern og forvaltning av norsk natur, og at kandidatene skal ha mindre 

om dette faget framover enn i dag.  
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Figur 3.9  Generelt hvor viktig mener du det er at studier i skogfag gir kompetanse i de 

ulike fagfeltene under?(I prosent) 

 

Fag som både er viktige og som det er behov for mer kunnskap om framover  

25 virksomheter mener at investeringer og lønnsomhetsanalyser i energi og skogforvaltning er 

viktige fag, og at det er behov for mer kunnskap enn i dag innenfor dette fagfeltet. Ved er det 

tradisjonelle biobrenselet i norske husholdninger. Forbruket av ved har stått for om lag 40 

prosent av den norske bioenergibruken i de senere årene (Hillestad 2008).  I 2006 ble det 

hugget i overkant av 3 millioner kubikkmeter ved. I tillegg brukes skogflis som varmekilde. 

Den blir produsert direkte av skogsvirke. Dette kan være virke fra tynninger, lauvbestand 

og/eller biprodukt/avfall fra slutthogst. Det er et stort udekket kunnskapsbehov når det gjelder 

bruk av trevirke både som energi, i byggverk og til andre produkter som erstatning for bruk av 

ikke-fornybare ressurser.  
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Figur 3.10  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og som de vurderer som ikke viktig. (Antall) 

 

Det som enkeltvirksomheter i spørreundersøkelsen har kommentarer til om skogfaget, 

er at bioenergidelen ser ut til å bli viktigere framover, at det er behov for generell kompetanse 

om skog, og at det bør satses mer på forstfaget. Den norske utdanningen i forstfaget ble 

etablert i 1897. Det var allerede da ulike retninger innenfor skogsdriften.  

I 2012 var det i overkant av 2 000 km
2
 produktiv skog som var vernet i Norge 

(miljøstatus.no). Det utgjør om lag 2,5 prosent av det produktive skogarealet i landet. 

Regjeringen mener det er en viktig utfordring å øke dette arealet. Norge kan gjøre som man 

har gjort i Alpene når det gjelder vern av skog (Hillestad 2012). I stedet for å gjøre som i 

USA, hvor man etablerte nasjonalparker som uberørt natur, ”wilderness”, etablerte man i 

Alpene nasjonalparker basert på landbruksproduksjon av kjøtt, melk og melkeprodukter for å 

sikre utvikling av natur- og kulturlandskapet i fjellene. Alpene som kulturlandskap ble nedfelt 

i EUs regelverk, og man har målrettet jordbruksoverføringene til produksjonsuavhengig støtte 

rettet mot å ta vare på kulturlandskapet gjennom aktiv gardsdrift. Derfor blir utforming av 

skjøtselsplaner for naturvernområder i Norge en viktigere sak framover dersom vi skal øke 
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produksjonen av mat, fiber og energi samtidig som vi tar vare på artsmangfoldet. Akademia 

har lange tradisjoner for diskusjoner og debatter om hva som er fornuftig og god forvaltning 

av skogen. Dette er en debatt som vil komme sterkere etter hvert som flere områder i Norge 

blir vernet. Da vil den faglige tradisjonen i skogfaget i Norge være til nytte både for offentlig 

forvalting og for private bedrifter.  

 

3.4 Agronomi 

Studieprogrammet agronomi undervises på Høgskolen i Hedmark, men fagene i 

studieprogrammet tilbys også ved de andre lærestedene. Både HiNT og UMB tilbyr 

undervisning i fagene husdyrhold, biologi, teknikk og entreprenørskap. Respondentene i 

spørreundersøkelsen har ikke svart i forhold til det konkrete studieprogrammet på HH, men ut 

fra hva de har av erfaring om kunnskap som deres ansatte har fra dette faget.   

Ekspertgruppa for økt kornproduksjon legger vekt på behovet for økt kunnskap om 

god agronomi. Det være seg kunnskap om drenering, vanning i tørre vekstsesonger, hindre 

jordpakking, hindre at de små arealene går ut av produksjon, kunnskap om nydyrking og økt 

presisjon i agronomiske tiltak. Ekspertgruppa ønsker mer kunnskap om driftsledelse og 

mekaniseringslinjer. Dette krever kunnskap om optimale mekaniseringslinjer i forhold til 

rettidskostnader, avling, kvalitet, arealstørrelse og beliggenhet.  

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

Det er 67 virksomheter hvorav 11 fra privat sektor og 56 fra offentlig sektor som svarer at de 

vil rekruttere kandidater fra faget agronomi i løpet av de neste ti årene. På spørsmålet om en 

kandidat med agronomi skal ha mer, mindre eller som i dag av noen utvalgte sentrale 

fagområder, svarer 58 prosent at de mener en uteksaminert kandidat må ha mer kunnskap om 

miljø, klima og teknologi. Det er 48 prosent som mener det må gis mer undervisning i 

entreprenørskap. I Landbruks- og matmeldingen legger Stortinget vekt på behovet for å skape 

ny virksomhet basert på gårdens ressurser. Faget innovasjon og entreprenørskap gir 

studentene kunnskap om det å starte eget, og om innovasjonsprosesser, bedriftsetablering og 

kommersialisering av produktideer. Det er 37 prosent av virksomhetene som mener 

kandidatene må kunne mer om produksjon basert på biologiske prosesser.  
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Figur 3.11  Synes du at en uteksaminert kandidat med agronomi skal ha mer, mindre eller 

som i dag av kompetanse innenfor følgende emner?(I prosent) 

 

 

Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

Når det gjelder hvilke fag det er viktig at agronomer har kunnskap om, svarer 63 prosent av 

virksomhetene at kunnskap i husdyrhold og landbruksteknikk er viktig. Det er 60 prosent som 

mener kunnskap om produksjon med biologiske prosesser og om plantekulturer er viktig.  
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Figur 3.12  Generelt hvor viktig mener du det er at studier i agronom, gir kompetanse i de 

ulike fagfeltene under?(I prosent) 

 

 

Fag som både er viktige og som det er behov for mer kunnskap om framover  

Når vi sammenholder hvilke fag respondentene mener er viktige og hvilke det må undervises 

mer i, er kunnskap om entreprenørskap og produksjon basert på biologiske prosesser de 

fagene som skårer høyest. Men dette er også fag som en virksomhet mener verken er viktig 

eller det må undervises mer i. Det er om lag 25 virksomheter som har ansatte med agronomi 

som mener at entreprenørskap er både viktig og at kandidatene skal ha mer av faget framover. 

Det er om lag 20 virksomheter som sier det er viktig at kandidatene kan produksjon med 

biologiske prosesser, og at de skal ha mer kunnskap enn i dag i faget.  
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Figur 3.13  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og som de vurderer som ikke viktig. (Antall) 

 

Det er mange av virksomhetene som er opptatt av at det kreves mer og ny kunnskap om 

hvordan man kan produsere mer mat, fiber og energi basert på biologiske prosesser ved 

endrede klimatiske forutsetninger. En virksomhet kommenterer at klimaendringene fører til 

utfordringer med hensyn på jordpakking, og skriver at dette faget bør få sterkere fokus 

dersom landbruket skal opprettholde dagens avlingsnivå. En respondent kommenterer at 

entreprenørskap bør inkluderes i faget agronomi, og en virksomhet påpeker at agronomifaget 

må vris mer i retning av at jordbruk er næringsvirksomhet og at miljøvern må tones ned.  
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3.5 Tekniske fag 

Tekniske fag er en betegnelse på fag som gir innsikt i produksjonsteknikker, 

landbruksmaskiner og traktorer, bygningsteknikk, innendørsmekanisering og andre tekniske 

løsninger som landbruket har behov for. Det kan være kunnskap om melkerobot for tjue-kyrs-

fjøset, biogassreaktor for gjødseltanker på det samme bruket eller andre typer tekniske 

løsninger tilpasset landbruksproduksjon under norske forhold. Den effektiviseringen og 

produktivitetsutviklingen som landbruket har hatt i nyere tid, har skjedd på grunn av den 

teknologiske utviklingen i landbruket. Etter finanskrisen i 2008 har det vært mye debatt om 

hva som skal til for å øke produktiviteten i samfunnet slik at flere kan få det bedre. 

Schumpeter skrev allerede i 1934 om hvordan teknologisk utvikling førte til økonomisk vekst. 

Han viste til at økonomisk vekst historisk har skjedd ved overgang fra én teknologi til en 

annen, fra dampmaskin til elektrisitet, fra elektrisitet til dieselmotor og fra dieselmotor til 

bioteknologi. Hva neste tekno-økonomiske utviklingssprang vil være, er ennå ikke kjent 

(Reinert 2009).  

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

Av de 20 virksomhetene som rekrutterer ansatte med utdanning innenfor tekniske fag, er det 

15 virksomheter fra offentlig sektor og fem fra privat sektor. På spørsmålet om en kandidat 

med tekniske fag skal ha mer, mindre eller som i dag av noen utvalgte sentrale fagområder, 

svarer 60 prosent at de mener en uteksaminert kandidat må ha mer kunnskap om byggesaker 

og prosjektadministrasjon. Det er 55 prosent som mener det må gis mer undervisning i 

arealplanlegging, 47 prosent mener det bør undervises mer i klimarelatert teknologi, og 45 

prosent mener det bør undervises mer i bygningsteknikk.  

Et av intervjuobjektene vi snakket med i forkant av spørreundersøkelsen, la vekt på at 

det er behov for kunnskap om bygningsteknikk innenfor en økonomisk ramme som er 

forsvarlig for et gjennomsnittlig melkebruk i Norge i dag. Det er også behov for mer 

kunnskap om maskinteknologi tilpasset norske forhold. Ekspertgruppa for økt kornproduksjon 

tar til orde for at dagens maskinpark ikke er tilpasset norske forhold og et endret klima. Tunge 

kjøretøyer på våt jord kan føre til økt jordpakking og innhøstingsproblemer.  
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Figur 3.14  Synes du at en uteksaminert kandidat med tekniske fag skal ha mer, mindre eller 

som i dag av kompetanse innenfor følgende emner?(I prosent) 

 

 

Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

75 prosent av virksomhetene mener at byggesaker og prosjektadministrasjon er svært viktig. 

Det er både privat og offentlig sektor som mener dette er et viktig fag. Det er 65 prosent som 

mener arealplanlegging er viktig. Det er i tråd med anbefalingene fra ekspertgruppa for korn. 

Den ser det som svært viktig å sikre tilgang på nok dyrkbar jord, og spesielt god matjord. Det 

er 60 prosent av virksomhetene som mener kunnskap og klima og miljø er viktig. I tillegg er 

det 55 prosent av virksomhetene som mener kunnskap om programmering og databehandling 

er viktig for framtidas ansatte i landbruksrelaterte virksomheter. Landbruket har tatt i bruk IT-

teknologi i mange av produksjonsprosessene i landbruket, både for å fôre, melke, gjødsle og 

for å felle tømmer.  
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Figur 3.15  Generelt hvor viktig mener du det er at studier i tekniske fag gir kompetanse i de 

ulike fagfeltene under?(I prosent) 

 

Fag som både er viktig og som det er behov for mer kunnskap om framover.  

Ni av virksomhetene mener klimarelatert teknologi er fag som både er viktige og fag som 

kandidatene bør kunne mer om. Det samme gjelder klima og bærekraft. Det stemmer overens 

med de anbefalingene som ekspertgruppa for økt kornproduksjon kommer med, nemlig at 

landbruket har en utfordring når det gjelder riktig teknologi til bruk ved et varmere og våtere 

klima. Det er seks virksomheter som mener det er både viktig og det må gis mer kunnskap om 

arealplanlegging slik at en kan møte utfordringene med økt arealproduktivitet.   
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Figur 3.16  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og som de vurderer som ikke viktig. (Antall) 

 

Arealproduktivitet for korndyrking i Norge har økt fra i gjennomsnitt cirka 230 kg per 

dekar i 1950 til i gjennomsnitt cirka 400 kilo per dekar i 1990. I 2012 var arealproduktiviteten 

for korn gått ned til et gjennomsnitt på om lag 350 kilo per dekar (Bioforsk 14/2013). Økt 

arealproduktivitet krever endrede kornsorter, men også bedre dyrkingstekniske metoder. For 

eksempel øker jordpakkingen ved bruk av dagens maskinpark, som både er større og tyngre 

enn før.  

Enkelte virksomheter har andre kommentarer til teknikkfagene. En virksomhet nevner at 

kunnskap om automasjon og styring viktig, mens en virksomhet mener at der er viktig at 

kandidater fra tekniske fag har generell praktisk forståelse og erfaring. Det er et uutnyttet 

potensial for å utvikle maskiner og utstyr som er bedre tilpasset norske forhold både innenfor 

korndyrking, husdyrproduksjoner og i fruktdyrking og grøntproduksjoner. Et samarbeid 

mellom norsk industri og det landbruksakademiske miljøet kunne føre til at det ble utviklet 

nye tekniske produksjonsmetoder som er bedre tilpasset norske forhold, og som gir flere 

mulighet til å drive presisjonsjordbruk. 
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3.6 Økonomi, politikk og ledelse 

I melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken skriver regjeringen at gode 

inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene. 

Jordbruket består av selvstendig næringsdrivende, og næringen har selv et betydelig ansvar 

for sin egen inntekt. Offentlige myndigheter kan i realiteten bare gi jordbruket 

inntektsmuligheter gjennom de rammebetingelsene som utformes (Landbruks- og 

matdepartementet 2012).  

Det er utfordrende å måle inntekter hos selvstendig næringsdrivende, men statistikken 

viser at det er betydelig variasjon i driftsresultatet for noenlunde like enkeltbruk. Det kan 

skyldes mange forhold, både investeringstidspunkt og forskjeller i effektivitet og dyktighet i 

driften hos den enkelte gardbruker. Økt konkurranse i markedet for landbruksvarer krever økt 

kunnskap om lønnsomhet i biologiske produksjonsprosesser. Matvarekrisen i 2007/2008 viste 

hvor sårbart systemet er, når knapphet på korn førte til en rekordvekst i matvareprisene. FAOs 

indeks for pris på matvarer viste en økning på 7 prosent fra 2005 til 2006 og på 27 prosent fra 

2006 til 2007. Prisene falt i 2008 for så å stige igjen i 2011. FAOs matvareindeks har steget 

fra 90,7 i år 2000 til 215,5 i april 2013. Underliggende trender som fortsatt befolkningsvekst, 

økt levestandard i flere befolkningsrike land, økt etterspørsel etter biodrivstoff og høye 

oljepriser samtidig som verdens matvarelager minker, tilsier at internasjonale matvarepriser 

vil fortsette å stige.  

Figur 3.17  FNs matvareprisindeks fra 2000 til 2012, inklusive en lineær trendlinje. Kilde: 

FAO Food Prise Index (FAO 2009) 
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et system hvor målpris er gjenstand for forhandlinger mellom myndighetene og landbrukets 

interesseorganisasjoner. Målpris er den prisen som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå for å 

sikre balanse i tilbud og etterspørsel i markedet for jordbruksvarer som korn, melk, kjøtt, egg, 

poteter, epler og enkelte andre frukter og grønnsaker (SLF 2013). Etter hvert som flere 

produkter tas ut av målprissystemet og importvernet svekkes, vil norske matvarepriser kunne 

fluktuere på linje med internasjonale råvarepriser. Dette gjør bondens inntekt mer 

uforutsigbar, og krever økt kompetanse hos næringens utøvere i å foreta beslutninger under 

usikkerhet. I tillegg vil prisene på innsatsfaktorene kunne variere mer enn tidligere, og 

klimaendringene gi mer uforutsigbarhet i rammevilkårene for produksjon. 

Strukturrasjonaliseringen har ført til færre og større bruk. Det krever ny kunnskap 

innenfor økonomi og ledelse for den enkelte gardbruker framover. Derfor vil behovet for 

kunnskap i økonomi, politikk og ledelse i landbruket øke også i virksomheter knyttet til 

landbruket framover.  

 

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

56 virksomheter, hvorav 15 er fra privat sektor og 41 er fra offentlig virksomheter, svarer at 

de vil rekruttere kandidater med høyere landbruksfaglig utdanning fra faget økonomi, politikk 

og ledelse i løpet av de ti neste årene. På spørsmålet om en kandidat med utdanning innenfor 

økonomi, politikk og ledelse skal ha mer, mindre eller som i dag av noen utvalgte sentrale 

fagområder, svarer 65 prosent at det bør gis mer undervisning i nærings- og 

bygdeutviklingsfag enn hva som gjøres i dag. 

Det er 59 prosent av virksomhetene som mener det bør gis mer undervisning i 

organisasjon, strategi og ledelse, og 52 prosent mener det bør undervises mer i 

produksjonsøkonomi. Det er 51 prosent som vil har mer kunnskap innenfor finansiering og 

investering og i risikoanalyser framover, og det er litt flere enn 50 prosent av virksomhetene 

som svarer at kandidatene må kunne mer om produksjonsøkonomi, organisasjon, strategi og 

ledelse. Det tyder på at virksomheten mener de trenger økt kunnskap for å møte de kravene til 

økt lønnsomhet, økt produktivitet og økt effektivitet som landbruksnæringen står overfor 

framover.   
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Figur 3.18  Synes du at en uteksaminert kandidat med økonomi, politikk og ledelse, skal ha 

mer, mindre eller som i dag av kompetanse innenfor følgende emner?(I prosent) 

 

Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

71 prosent av de spurte virksomhetene mener fag innenfor organisasjon, strategi og ledelse er 

viktige, 68 prosent mener fag innenfor nærings- og bygdeutvikling er viktige, og 64 prosent 

mener produksjonsøkonomi er viktig. Det er om lag 50 prosent av virksomhetene som mener 

undervisningen i landbrukshistorie skal være som i dag. Det er 32 prosent som mener at det 

må gis mindre undervisning i private forsikringsordninger og næringsforsikringsordninger, og 

29 prosent vil ha mindre undervisning i opsjoner, derivater, aksjer og børsindekser. Det er 

kunnskap om produksjonsøkonomien virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover.  
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Figur 3.19  Generelt hvor viktig mener du det er at studier i økonomi, politikk og ledelse gir 

kompetanse i de ulike fagfeltene under?(I prosent) 

 

 

Fag som både er viktige og som det er behov for mer kunnskap om framover  

23 av virksomhetene i spørreundersøkelsen mener det er viktig at kandidatene kan mer om det 

å drive enkeltpersonsforetak i landbruket. 20 virksomheter mener at det både er viktig med og 

behov for mer kunnskap om produksjonsøkonomi, skatterett og jus for landbruksøkonomer, 

og miljø- og ressursøkonomi. Det er 14 virksomheter som mener faget private 

forsikringsordninger og næringsforsikringsordninger ikke er viktig, og at kandidatene trenger 

mindre kunnskap om dette framover. Det er 12 virksomheter som mener kunnskap om 

opsjoner, derivater, aksjer og råvareindekser ikke er viktig, og at det må gis mindre 

undervisning i disse fagene framover. Det er om lag 15 virksomheter som mener at det verken 

er viktig eller må gis mer undervisning i kunnskap om private forsikringer og 

næringsforsikringer.  
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Figur 3.20  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og som de vurderer som ikke viktig. (Antall) 

  

Av kommentarene til innholdet i fagene økonomi, politikk og ledelse mener noen 

virksomheter at praktisk rettet kunnskap er viktig også for dette fagområdet. Det er en 

virksomhet som mener kravet til faglig nivå bør heves og at nivået bør være på linje med 

nivået ved Bedriftsøkonomisk institutt eller Norges Handelshøyskole i Bergen. En virksomhet 

mener kunnskap om forvaltningsrett er viktig for de som skal jobbe i en kommune, og en 

virksomhet mener grunnleggende forståelse for politikkfeltet landbruk er viktig. En mener at 

kommunene trenger kandidater som har bakgrunn både fra de biologiske prosessene og fra 

økonomifaget.  

En virksomhet mener det er viktig at noen har bred innsikt i landbrukspolitikk og 

landbrukssektoren samt kan foreta generelle økonomiske resonnementer. En virksomhet 

legger vekt på at det formidles kunnskap til kandidatene om landbrukets samfunnsbidrag i 

form av varer og tjenester, samt om sektorens sosiale, miljømessige og økonomiske 

bærekraft. Viktigst er likevel kunnskap om biologiske produksjonsprosesser, og kunnskap om 

landbrukets bidrag til samfunnet.  
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3.7 By- og regionplanlegging/eiendomsfag 

I Norge er kun 3 prosent av landarealet dyrkbart. I tillegg finnes det arealer i skogs- og 

fjellområder som egner seg som beiteareal. Utviklingen etter andre verdenskrig viser at mye 

av dette arealet ikke lenger er i bruk. En del av den beste dyrkede og dyrkbare jorden er 

omdisponert til andre formål, i tillegg er store deler av utmarka ikke lenger i bruk som 

grovfôrressurs. Den trenden vi ser nå, med at jordbruksareal går ut av produksjon og ikke 

erstattes med nytt areal, fører altså til en reduksjon av landets nasjonalformue, og dermed 

framtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov. Norsk institutt for skog og landskap 

jobber med å dokumentere gjengroing og tap av beiteareal i Norge over tid, og har til nå vist 

at store områder gror igjen fordi det ikke lenger er i bruk. For eksempel har antall støler blitt 

redusert fra 30 000 aktive bruk i 1939 til mellom 1300 og 1400 aktive stølsbruk i 2008 

(Hillestad 2012). Stølsmarken representerer en beiteressurs som ikke lenger er i bruk i store 

deler av landet. 

I nasjonalbudsjettet for 2013 skriver regjeringen at virksomheter basert på 

naturressurser kan gi opphav til en særlig avkastning som kalles grunnrente. Jordbruksareal er 

en del av nasjonalformuen, men ifølge SSB vil jordbruksareal som omreguleres eller legges 

brakk, gå ut av nasjonalformuen. Nasjonalformuen skal i henhold til Brundtlandkommisjonen 

«Vår felles framtid» (FN 1987) brukes på en slik måte at det ikke ødelegger framtidige 

generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Formuesverdien av jordbruksareal beregnes 

ut fra nåverdien av de framtidige inntektene fra jordbruket. Bruttoprodukt i basisverdi fra 

jordbruket økte jevnt fra 1975 fram til 1990, for deretter å falle ned fra 18 milliarder i 1990 til 

16 milliarder i 2011, målt i løpende priser. Det vil si at nåverdi av inntektene fra jordbruket er 

redusert i forhold til i forrige århundre. Årsaken er at netto verdiskapning i jordbruket 

fratrukket offentlige overføringer, viser at arbeidsinnsatsen i jordbruket ikke kaster nok av 

seg. Både målt i dekar og i verdi har jordbruksarealet som formuesverdi blitt redusert over tid. 

Jordbrukets andel av nasjonalformuen falt med over 100 000 kroner per innbygger i 2011. 

Jordbruksareal som går ut av drift, samt de positive verdiene jordbruket bidrar med som ikke 

omsettes i et marked, er ikke tatt hensyn til. Det er satt i gang et arbeid for å finne bedre 

metoder enn netto kontantstrøm for å verdsette fornybare ressurser i oversikten over 

nasjonalformuen. 
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Figur 3.21 Oppbygging av nasjonalformuen. Kilde: SSB 

 

Trenden viser videre at bruk av norsk natur er på retur i store deler av Fastlands-

Norge, med unntak av areal rundt de større byene og store hyttefelt i enkelte fjellregioner, 

ifølge Norsk institutt for skog og landskap. Lønnsomheten i å bruke utmarksressursene har 

falt etter opptrappingsvedtaket for jordbruket i 1975, og ikke minst på grunn av stadig 

billigere korn på verdensmarkedet i forhold til hva det koster å dyrke og høste grovfôr i 

norske bygder, noe som gjør det mer krevende å drive jordbruk over hele landet i Norge, og 

som krever økt kunnskap og kreativitet for å øke bruken av denne fornybare ressursen.  

I ekspertgruppa for økt kornproduksjon er et av forslagene til tiltak bedre 

arealplanlegging og styrking av jordvernet. Dagens arealer består av mye leiejord, mange små 

teiger spredt utover i kommunen, og gode jordbruksarealer i pressområder framstår som 

attraktivt for annen næringsvirksomhet. I de beste jordbruksområdene er prisen på jord høy, 

mens leieprisen på jord er tilnærmet null i områder med mindre god eller dårlig 

jordbruksareal. I AgriAnalyse AS sin rapport om økonomien i saueholdet (Fjellhammer 

2011)kommer det fram at prisen på leiejord varierer fra kommune til kommune, og fra 

område til område i landet. Av de 1 063 sauebøndene som svarte på spørreundersøkelsen, sier 

13 prosent at å leie jorda er gratis, mens om lag fem prosent svarer at leiejorda koster 450 

kroner per dekar eller mer. Beregninger fra tallene i undersøkelsen viser at 

gjennomsnittsprisen i Norge på leid jordbruksareal er 168 kroner per dekar. Dette har 

betydning for jordbrukets muligheter til å øke matproduksjonen når vi vet at andelen av 

leiejord har økt fra at 13 prosent av jordbruksarealet var leid i 1950, til at 42 prosent av 
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jordbruksarealet var leid i 2010 (SSB). Før 1950 leide bønder jord i form av at de forpaktet 

hele eller deler av et gardsbruk. Dette har endret seg i takt med at det har blitt færre og større 

gardsbruk. I 2010 leide 65 prosent av alle gardsbruk jordbruksareal. Det betyr at pris på areal 

er blitt en tilleggskostnad for gardbrukerne, og at prisen øker når kvaliteten på jorda øker og 

når konkurransen om arealet øker. En del eiendomsoverdragelser i landbruket viser også at 

prisen på gardsbruk øker i sentrale strøk hvor alternativbruken av jorda er størst. 

Telemarksforskning har laget en sårbarhetsindeks som viser at kommuner med høy 

konsentrasjon av næringslivet i en bransje er svært sårbar for konjunkturendringer, noe som 

gir seg utslag i eiendomsprisene i kommunen, også prisene på gardsbruk (Vårt Land 

21.05.2013).  

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

49 virksomheter svarer de vil rekruttere kandidater med by- og regionsplanleggingsfag i løpet 

av de neste ti årene. Av disse er det 46 virksomheter fra offentlig sektor og 3 virksomheter fra 

privat sektor. På spørsmål om en kandidat med utdanning i by- og 

regionplanlegging/eiendomsfag skal ha mer, mindre eller som i dag av noen utvalgte sentrale 

fagområder, svarer 70 prosent at kandidatene må ha mer kunnskap om arealplanlegging og 

om bruk av GIS som planverktøy. GIS er geografiske informasjonssystemer som blant annet 

registrerer, lagrer og bearbeider geografiske data ved hjelp av informasjonsteknologi. Dette er 

kunnskap som brukes i mange bransjer i Norge i dag. Blant annet NVE, Forsvaret, Statens 

vegvesen og fylkeskommuner bruker geografiske informasjonssystemer i sitt arbeid.  

Det er 50 prosent av virksomhetene som mener det er viktig at kandidatene har mer 

kunnskap om strategisk landskapsplanlegging. Det er alle virksomhetene i privat sektor og 

halvparten av virksomhetene i offentlig sektor som mener kandidatene må ha mer kunnskap i 

dette faget. 
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Figur 3.22  Synes du at en uteksaminert kandidat med by- og 

regionplanlegging/eiendomsfag skal ha mer, mindre eller som i dag, av 

kompetanse i følgende emner?(I prosent) 

 
 

Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

92 prosent av virksomhetene mener arealplanlegging er viktig kunnskap å ha for kandidater 

fra by- og regionplanlegging/eiendomsfag. 86 prosent av virksomhetene mener GIS er viktig, 

og 78 prosent mener at strategisk landskapsplanlegging er det viktig at kandidatene kan 

framover. Det er 35 prosent av virksomhetene som mener at hydroteknolog er et viktig fag, 

mens 12 prosent mener dette faget ikke er viktig. Hydroteknologi er et fag hvor man lærer om 

væsker i bevegelse, blant annet om strømning av væsker i rør og kanaler. Ekspertgruppa for 

økt kornproduksjon skriver at drenering må prioriteres, men virksomhetene i 

spørreundersøkelsen mener det er et fag det ikke behøver å gis mer undervisning i. 

Det er 31 prosent av virksomhetene som mener naturbasert reiseliv ikke er viktig, 

mens 29 prosent mener faget er viktig. Naturbasert reiseliv er attraktivt for noen 

reiseselskaper, men de er ikke invitert til å delta i undersøkelsen. Det at respondentene i denne 

undersøkelsen toner ned det naturbaserte reiselivet, betyr ikke at faget er uinteressant for 

landbruket som en tilleggsnæring til ordinær gårdsdrift. I driftsgranskningene som er 

utarbeidet for budsjettnemnda for jordbruket, var det 18 bruk som har turisme som 

tilleggsnæring. Disse brukene hadde i gjennomsnitt 16 500 kroner per år i driftsoverskudd for 

denne aktiviteten i 2011 (NILF 2013). Driftsoverskuddet fra turisme som tilleggsnæring har 
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gått opp og ned de siste fire årene. I 2009 vard et 21 gardsbruk som hadde turisme som 

tilleggsnæring og de hadde et driftsoverskudd i gjennomsnitt på 68 100 kroner per år. Dette er 

en inntekt som kommer i tillegg til inntekt fra ordinær gardsdrift.  

Figur 3.23  Generelt hvor viktig mener du det er at studier i by- og 

regionplanlegging/eiendomsfag gir kompetanse i de ulike fagfeltene under?(I 

prosent) 

 
 

Fag som både er viktige og som det er behov for mer kunnskap om framover  

Det er 30 av virksomhetene som svarer at det er behov for mer kunnskap om 

arealplanlegging, og at det er et viktig fagområde for kandidater fra by- og regionfag å kunne 

mer om. Det er like mange som mener kunnskap om GIS-planverktøy er både viktig og et fag 

det må gis mer kunnskap om framover. En virksomhet kommenterer at det er viktig at 

kandidatene kan offentlig saksbehandling og forvaltningsrett, fordi mange av dem begynner å 

jobbe i offentlig sektor. Det er noen fag der det er uenighet om hvorvidt de er viktige og det 

skal gis mer kunnskap i faget. For eksempel er eiendomshistorie et fag hvor åtte virksomheter 

svarer det ikke er viktig, og det skal ikke gis mer kunnskap i faget, mens bare to virksomheter 

svarer det er et viktig fag, og det må gis mer kunnskap om faget. Det er et fag hvor 51 prosent 

av virksomhetene mener det gis nok kunnskap i faget i dag, og 29 prosent mener det er et fag 

som verken er viktig eller ikke viktig. Virksomhetene er altså ganske indifferente til dette 
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faget. Det samme kan vi si om landskapsøkologi, vegetasjonslære og naturbasert reiseliv, som 

er emner under studieprogrammet for by- og regionplanlegging. 

Figur 3.24  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og vurderer som ikke viktig. (Antall) 

 
 

3.8 Matvitenskap og ernæringsfag 

I de senere år har forbrukerne gått mer over fra å lage maten på eget kjøkken til å kjøpe mer 

ferdigmat. Næringsmiddelindustrien hadde en produksjonsverdi i 2012 på 160,5 milliarder 

kroner, og sysselsatte 46 300 personer (NILF 2012). I tillegg oppfordres gardbrukere til å 

starte småskala produksjon av mat som brød, kaker, lefser, ost, pølseprodukter, saft og 

syltetøy (Meld.st. 9 (2011–2012)). Det krever mer kunnskap om mattrygghet og hygiene hos 

den enkelte produsent.  
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Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

Det er kun 12 virksomheter som har svart at de vil ansette personer med matvitenskap og 

ernæringsfaglig bakgrunn de neste ti årene. Det er 7 virksomheter fra offentlig sektor og 5 

virksomheter fra privat sektor som har svart på spørsmålene knyttet til matvitenskap og 

ernæringsfag. Bondens Marked opplever økt omsetning, og småskala produsenter opplever en 

vekst i etterspørselen etter sine produkter. Det kan tyde på at det er behov for flere kandidater 

med kunnskap i matvitenskap og ernæringsfag enn det som kommer fram i denne 

undersøkelsen. Det er behov for mer kunnskap og entreprenørskap i bygdenæringer som 

småskala matproduksjon, mat og reiseliv samt mat og opplevelser dersom vi ser på 

innspillene før jordbruksforhandlingene 2013.  

På spørsmålet om en kandidat med utdanning i matvitenskap og ernæring skal ha mer, 

mindre eller som i dag av noen utvalgte sentrale fagområder, svarer 58 prosent av 

virksomhetene at de vil at kandidatene skal ha mer kunnskap om matvaretrygghet og hygiene, 

og mer kunnskap om kjøtt- og fisketeknologi. 50 prosent av virksomhetene vil ha mer 

kunnskap om produksjonsteknologi og produksjonshygiene. Dersom flere skal starte med 

småskala matproduksjon, er det viktig at de ansatte har kunnskap om mattrygghet og hygiene, 

samt kunnskap om produksjonsteknologi og hygiene.  

Figur 3.25  Synes du at en uteksaminert kandidat med matvitenskap og ernæringsfag skal ha 

mer, mindre eller som i dag, av kompetanse innen følgende emner?(I prosent) 

 

Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

54 prosent av virksomhetene mener det er viktig med kunnskap innenfor mange felt knyttet til 

matvitenskap og ernæringsfag. 15 prosent av virksomhetene svarer at fag som cellebiologi, 
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vegetabilteknologi, kjøtt- og fisketeknologi og småskala foredling ikke er viktige fag, men det 

er et klart flertall som mener dette er viktige fag.  

Figur 3.26  Generelt hvor viktig mener du det er at studier i matvitenskap og ernæringsfag 

gir kompetanse i de ulike fagfeltene under? 

 

 

Fag som både er viktige og som det er behov for mer kunnskap om framover  

Det er seks virksomheter som mener at er matvaretrygghet og hygiene er viktig og det må gis 

mer kunnskap om faget. Det er like mange som mener produksjonsteknologi, 

produksjonshygiene og kjøtt- og fisketeknologi er viktige fag, og at kandidatene må ha mer 

kunnskap om disse fagene. Det er to virksomheter som mener HMS er viktig og kandidatene 

må ha mer kunnskap om faget. Det samme gjelder for faget molekylærbiologi. Av 

kommentarene til studieprogrammet matvitenskap og ernæring er det en som skriver at det er 

viktig med kompetanse knyttet til matinnovasjoner basert på norske råvarer, og kompetanse 

knyttet til lovverk og forskrifter på feltet. Denne virksomheten mener også at det er behov for 

rådgivnings- og veiledningskompetanse i matvitenskap og ernæringsfag i forhold til 

kommuner og næringsutøvere i landbruket. 
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Figur 3.27  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og vurderer som ikke viktig. (Antall) 
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3.9 Miljø- og utmarkslære/ressursforvaltningsfag 

Naturforvalter brukes i offentlig sektor hos fylkesmannen, direktoratet for naturforvaltning, 

og private virksomheter. Det kreves kunnskap om naturforvaltning i en situasjon hvor man 

både skal drive mat-, fiber- og energiproduksjon samtidig som man skal ivareta 

artsmangfoldet, kulturminner og menneskers mulighet til å ivareta helse og 

rekreasjonsaktiviteter. For eksempel er det strid om forholdet mellom beitedyr og rovdyr, 

vannkraftutbygging versus ferskvannsfiske eller kulturminnevern versus aktivt skogbruk.  

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

Det er 77 virksomheter som har svart at de vil rekruttere ansatte med miljø- og 

utmarkslære/ressursforvaltningsfag de neste ti årene. Av disse er 66 fra offentlig sektor og 11 

fra privat sektor. På spørsmålet om en kandidat med utdanning innenfor fagfeltet skal ha mer, 

mindre eller som i dag av noen utvalgte sentrale fagområder, svarer 53 prosent av 

virksomhetene at de har behov for mer kunnskap om klimaendringer, 49 prosent vil at 

kandidatene skal ha mer kunnskap om konsekvensanalyser, og 42 prosent som vil at 

kandidatene skal kunne mer om globale og lokale forurensinger.  

Figur 3.28  Synes du at en uteksaminert kandidat med miljø- og 

utmarkslære/ressursforvaltning skal ha mer, mindre eller som i dag av 

kompetanse i følgende emner?(I prosent) 

 

 

5 

16 

19 

20 

20 

21 

23 

25 

30 

32 

36 

42 

49 

53 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Botanikk, zoologi o. l. emner

Jordbunnslære

Geologi

Jordanalyser og gjødselplanlegging

Fiskeriøkologi og fiskeforvaltning

Naturgeografi

Økologi

Viltøkologi og viltforvaltning

Hydrogeologi

Miljøgifter og økologi

Bærekraftig avløpssystemer

Globale og lokale forurensninger

Konsekvensanalyse

Klimaendringer

Ikke sikker Mindre enn i dag Som i dag Mer enn i dag



 

66 Rapport 4-2013 

Fag som virksomhetene mener er viktige framover 

Det er 71 prosent av virksomhetene som mener det er viktig med mer kunnskap om 

klimaendringer og om konsekvensanalyser. Faget konsekvensanalyse gir grunnleggende 

kunnskaper innenfor fagfeltene biologi, økologi, natur- og skogforvaltning, økonomi, jus og 

arealplanlegging. Kunnskap om konsekvensanalyser er like viktig for virksomheter i privat 

som offentlig sektor i spørreundersøkelsen.  

Figur 3.29  Generelt hvor viktig mener du det er at studier i miljø- og 

ressursfag/utmarkslære gir kompetanse i de ulike fagfeltene under?(I prosent) 
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Figur 3.30  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og vurderer som ikke viktig. (Antall) 
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3.10 Enkeltområder og kompetanse uansett studieprogram 

Under denne bolken har vi stilt spørsmål om enkelte fag som er generelle, og hvorvidt alle 

studieprogrammer bør inneholde noe undervisning i disse fagene.  

 

Fag som virksomhetene vil ha mer kunnskap om framover 

127 virksomheter har svart på disse spørsmålene, av dem er 107 i offentlig sektor og 20 i 

privat sektor. 60 prosent av disse virksomhetene mener at kandidatene må ha mer praktisk 

erfaring, og 60 prosent av virksomhetene synes at kandidatene bør kunne mer om 

entreprenørskap enn tilfellet er i dag. Det er 11 prosent av virksomhetene som mener 

kandidatene har behov for mindre kunnskap om kvalitetssystemet i landbruket enn de har i 

dag, mens 50 prosent er fornøyd med undervisningen slik den er i dag, og 20 prosent vil ha 

mer kunnskap om KSL i landbruket. 10 prosent vil ha mindre kunnskap om statistikk og 

metode, 55 prosent er fornøyd med kunnskapen studentene har, og 20 posent vil har mer 

kunnskap om statistikk og metode.  

Figur 3.31  Synes du at en uteksaminert kandidat skal ha mer, mindre eller som i dag av 

kompetanse i følgende emner, uansett studieretning?(I prosent) 
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Fag som virksomhetene mener er viktig framover 

66 prosent av virksomhetene mener praktisk erfaring er viktig, 65 prosent mener kunnskap 

om miljø og klima er viktig, og 63 prosent mener kunnskap om entreprenørskap er viktig 

framover. Det er 36 prosent som mener kunnskap om helse miljø og sikkerhet er viktig, men 

27 prosent mener det ikke er et viktig fag. Det er 31 prosent av virksomhetene som mener 

kunnskap om KSL-systemet for landbruket er viktig, men 33 prosent mener det ikke er viktig. 

Det er virksomheter både i privat og offentlig sektor som mener dette ikke er viktige fag.   

 

Figur 3.32  Generelt hvor viktig mener du det er at alle 

studieretningene/studieprogrammene gir kompetanse i de ulike fagfeltene 

under?(I prosent) 

 

 

Fag som både er viktige og som det er behov for mer kunnskap om framover  
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praktisk erfaring i alle fag som det undervises i ved de tre utdanningsinstitusjonene. Det er 

også en stor andel som vektlegger kunnskap om entreprenørskap, klima og miljø samt 

driftsledelse, analyse og planlegging som viktige fag og som det er behov for mer kunnskap 

om framover. Virksomhetenes svar på spørsmålet om KSL i landbruket reflekterer den 

diskusjonen som har vært knyttet til behovet for kontrollrutiner, rapportering og 

dokumentasjon av forhold knyttet til produksjonsøkonomien i landbruket. Økt kunnskap og 
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kompetanse samt en forenkling og en samordning av kontrollsystemer kunne muligens gitt 

dette fagområdet høyere anseelse. 

Figur 3.33  Hva virksomhetene vil ha mer av og mener er viktig, eller hva de vil ha mindre 

av og vurderer som ikke viktig. (Antall) 
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og HH.  
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4 Oppsummering, konklusjoner og anbefalinger 

Rapporten har vist at det er behov flere uteksaminerte kandidater med høyere landbruksfaglig 

utdanning i løpet av de neste ti årene dersom man skal nå målsettingen om å øke 

produksjonen av mat, fiber og fornybar energi i takt med befolkningsutviklingen i Norge.  

Det er en utfordring for næringen at det utdannes for få kandidater, og at gjennomsnitts-

alderen blant dagens ansatte er høy. Et anslag basert på svar gitt i spørreundersøkelsen viser at 

det er behov for minimum 4 600 landbruksakademikere i de neste ti årene. Dette framgår av 

en spørreundersøkelse utført av AgriAnalyse AS våren 2013, blant 550 virksomheter fra 

offentlige og private virksomheter innenfor landbrukssektoren i Norge, hvorav 136 svarte på 

undersøkelsen. De som har svart, representerer et bredt spekter av virksomheter som er rettet 

mot jordbruk og skogbruk i Norge. Det er jordbrukskontoret i kommuner, næringsavdelingen 

i fylkeskommuner, fylkesmannens landbruksavdeling, den delen av statsforvaltningen som 

har sin virksomhet knyttet til landbruket, den delen av utdannings- og instituttsektoren som er 

direkte knyttet opp mot landbruk, landbrukets interesseorganisasjoner, noen fra landbrukets 

rådgivningstjeneste og deler av næringsmiddelindustrien samt enkelte fra 

leverandørindustrien og fra avlsorganisasjoner rettet mot landbruket har svart.  

Disse virksomhetene dekker ikke på langt nær hele dagens og framtidas 

arbeidsmarked for kandidater med høyere landbruksfaglig utdanning. Derfor er det ikke mulig 

å gi et eksakt tall for behovet for landbruksakademikere i de neste ti årene, og heller ikke hvor 

mange studieplasser som bør opprettes, annet enn at det må være minst 4 600 kandidater over 

ti år. Da er det ikke tatt høyde for at det er behov for en økning i nasjonal produksjon av mat, 

fiber og fornybar energi i takt med befolkningsveksten. Det er forventet at folkemengden i 

Norge øker med 20 prosent de neste 20 årene. Denne undersøkelsen dokumenterer at 

landbruksnæringen har et større behov for landbruksakademikere enn det som dekkes i dag av 

uteksaminerte kandidater fra studieprogrammer rettet mot landbruket.  

Norge har en høyt utdannet befolkning, og vi har en kunnskapsbasert økonomi. Det 

fører til at konkurransen om studentene er høy i næringslivet, og mange virksomheter bruker 

tid og penger på å rekruttere kandidater mens de studerer, og på utdanningsmesser og 

lignende steder for å få ungdom til å velge studier som gir jobb hos den aktuelle 

virksomheten. Det er et behov for landbruksnæringen til å intensivere arbeidet med å få 

studenter til å søke seg til de landbruksfaglige studiene og fullføre dem. Det gjelder både 

ettårige studier, bachelor, master, ph.d. og etter- og videreutdanning. Mange av de aktuelle 

studieprogrammene er åpne for alle som er studiekvalifiserte. Kandidatundersøkelsen fra 

UMB fra 2010 viser at nesten alle som fullfører et studieprogram, er i jobb innen seks 

måneder etter endt utdanning. Derfor anbefaler vi at samarbeidet mellom landbruksnæringen 
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og utdanningsinstitusjonene styrkes for å øke rekrutteringen av studenter til de 

studieprogrammene som gir nødvendig kompetanse for næringen framover.  

 

Virksomhetene ønsker forsterkning av viktige fagområder som gir kunnskap om 

bærekraftig produksjon basert på biologiske prosesser  

Spørreundersøkelsen avdekker at det uteksamineres for få kandidater fra typiske 

landbruksrelaterte fag som agronomi, plantevitenskap, by- og regionplanleggingsfag og 

skogfag. Videre har undersøkelsen avdekket at virksomhetene i undersøkelsen mener, ut fra 

sine erfaringer med kandidater de har ansatt de siste årene, at det er behov for en styrking av 

kunnskapene til framtidige kandidater innenfor noen viktige fagområder i de ulike 

studieprogrammene. Det varierer fra fag til fag hvor mange av virksomhetene som svarer at 

de ikke er sikker, eller at de ikke vet om faget er viktig eller ikke. For noen fag er det flere enn 

femti prosent som ikke vet, er usikker eller er likegyldige med dagens tilstand når det gjelder 

innholdet i studieprogrammene ved de aktuelle lærestedene.   

Det er noen fagområder som skiller seg ut som områder et flertall av virksomhetene mener 

er fag det bør gis mer kunnskap om framover. Det er fag relatert til klimaproblematikk og 

tilpasning av produksjonen til endrede klimatiske forutsetninger. 60 prosent av virksomhetene 

som etterspør kandidater med plantevitenskap, etterspør mer kunnskap fra disse kandidatene 

om klimatilpasning av vekster. 58 prosent av virksomhetene som etterspør kandidater med 

agronomi, mener kandidatene må ha mer kunnskap om miljø, klima og teknologi. 53 prosent 

av virksomhetene som etterspør kandidater fra miljø- og utmarkslære/naturforvaltning, mener 

kandidatene må ha mer kunnskap om klimaendringer, og 54 prosent av alle virksomhetene 

mener alle kandidater uansett studieprogram må kunne mer om miljø og klima.  

75 prosent av virksomhetene som etterspør kandidater med plantevitenskap, mener 

kunnskap om miljø og klima og klimatilpasning av vekster er viktig. 81 prosent av disse 

virksomhetene mener kunnskap om bærekraftig produksjons-systemer er viktig framover. 65 

prosent av alle virksomhetene mener kunnskap om miljø og klima er viktig. Andre fag som er 

viktige og må gis mer kunnskap om, er bærekraftig produksjons-systemer, entreprenørskap, 

produksjonsøkonomi, arealplanlegging, bruk av GIS-verktøy, offentlig saksbehandling og 

investeringer og lønnsomhetsanalyser i energi og skogforvaltning. 60 prosent av alle 

virksomhetene mener det er viktig med mer kunnskap innenfor driftsledelse, analyse og 

planlegging, og de mener at kandidatene må ha mer praktisk erfaring når de er ferdig 

uteksaminert. 

Utfordringene med å øke antall uteksaminerte kandidater med høyere landbruksfaglig 

utdanning og en økt kompetanse i fag som virksomhetene vurder som viktige og som det bør 

gis mer kunnskap om, fordrer et styrket fellesskap mellom utdanningsinstitusjonene, 

rådgivningstjenestene og næringen.  

I alle industriland har det vært og er det et samarbeid mellom akademia og landbruket for å 

øke produksjonen av mat, fiber og energi. Akademia er et vitenskapelig og kulturelt felleskap 

som eksisterer i høyere utdanning og forskning. Dette samarbeidet førte til at produksjon av 

korn økte mer enn befolkningsveksten fra 1961 til 2007. Fra 1961 til 2007 økte verdens 
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befolkning fra 3,1 milliarder mennesker til 6,7 milliarder mennesker, og kornproduksjonen 

økte fra rundt 877 millioner tonn i 1961 til over 2,4 millioner tonn i 2007.  

Det er mange i landbruksnæringen som ønsker et samarbeid mellom akademia og 

landbruket. Av innspillene til årets jordbruksforhandlinger har noen av aktørene vektlagt 

behovet for et styrket samarbeid mellom akademia, rådgivningstjenesten og 

landbruksnæringen. Jordbruksforskning, formidling og rådgivning er avgjørende for 

produktiviteten i landbruket. Da er det en utfordring at fag som plantevitenskap, agronomi og 

skogfag rekrutterer få studenter i forhold til behovet. I tillegg er det behov for en styrking av 

det faglige innholdet rettet mot produksjonsøkonomien. Det gjelder spesielt kunnskap om 

bærekraftig produksjon basert på biologiske prosesser under endrede klimatiske forhold. 

Figur 4.1 Sammenhengen mellom produktivitet og midler brukt på FoU i landbruket i noen 

mellominntektsland.  

  

 

Internasjonale studier viser at det fremdeles er en sterk sammenheng mellom forskning 

og utvikling og produktivitetsvekst. Tall for mellom-inntektsland som Kina, India og Brasil 

viser at økt FoU-innsats har gitt økt produktivitet i landbruket i de respektive land. I Norge 
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har det tradisjonelt vært et sterkt samarbeid mellom næringen, myndighetene og utdannings- 

og forskningsinstitusjonene for å øke produksjonen av mat, fiber og fornybar energi basert på 

norske ressurser. Dette samarbeidet er svekket som følge av avskalling fra landbruket, press 

på myndighetene for å redusere overføringer til landbruket og endring i systemet for høyere 

utdanning. Matvarekrisen i 2007/2008 viste at det er behov for å revitalisere dette samarbeidet 

framover. Uten et forskningssystem som er i stand til å utvikle nye plantesorter og 

driftsmetoder som er lokalt tilpasset norske forhold, er det vanskelig å utvikle mer effektiv 

drift (Smedshaug 2012). Derfor er det behov for å finne tilbake til gode samarbeidsformer 

som både fører til at næringen får de kandidatene de har behov for, og for at samfunnet skal få 

fram nødvendig kunnskap, kunnskap som man ikke vet i dag at man har behov for og er mulig 

å frambringe. Som Abel-prisvinneren sier i et intervju i Dagens Næringsliv 22.mai i 2013: 

”Når det har vært et stort gjennombrudd i matematikken, har det kommet uventet. Man må ha 

frihet til å se hvor tankene fører hen. Det har ført til gjennombrudd på områder hvor man 

trodde det var helt umulig.” 
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Vedlegg 
 

Ressurspersoner som ble intervjuet over telefon eller i møte i forkant av utarbeidelse av 

spørreskjema: 

- Åsa Rejkestam – TINE 

- Bente Løvenskiold Kveseth – Velg skog 

- Jan Ferstad – Norsk Landbruksrådgivning 

- Jessica Katle – Norsk Landbrukssamvirke 

- Anne Grethe Haugen – kompetanse i matindustrien 

- Mali Romestrand – Velg Landbruk  

- Ole-Jørgen Torp – Studiedirektør ved UMB 

- Inger Lise Labugt – Seniorrådgiver ved Handelshøyskolen ved UMB 

 

 

Liste over virksomheter: 

 

Bedrifter 
Fylker og 
fylkeskommuner Organisasjoner 

Ak-maskin Akershus Debio 

Animalia Aust-Agder Det kgl. Selskap for Norges Vel 

Felleskjøpet Buskerud Det Norske Skogselskap 

Gartnerhallen Finnmark Naturviterne 

GENO Hedmark NHO Mat og Landbruk 

Gjensidige Hordaland Norges Bonde- og småbrukarlag 

Hoff AS Møre og Romsdal Norges Bondelag 

Honningcentralen Nordland Norges Skogeigerforbund 

Sparebanken Midt-Norge Nord-Trøndelag Norsk Fjørfelag 

Indre Østfold Regnskapskontor Oppland Norsk Gartnerforbund 

Kavli (Q-meieriene) Oslo Norsk Landbrukssvamirke 
Kjøtt og fjørfebransjens 
landsforbund Rogaland Norsk Sau og Geit 

Landkreditt Sogn og Fjordane OIKOS 

Løvenskiold Sør-Trøndelag 
 Nobio Telemark 
 Norgesgruppen Troms 
 Norgesfôr AS Vest-Agder 
 Norsk Landbruksrådgivning Vestfold 
 NORSKOG Østfold 
 Norsvin 

  Nortura 
  Orkla AS 
  Reitangruppen 
  Rema Industrier 
  TINE 
  TYR 
  Yara 
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Forvaltninger Universitet, høgskoler og instituter 

Innovasjon Norge Bioforsk 

KSL Matmerk Norsk Institutt for Bygdeforskning 

LMD – admin avd. Høgskolen i Finnmark – naturforvaltning 

Landbruksdepartementet Høgskolen i Nord-Trøndelag – jordbruk 

SLF Høgskolen i Telemark – økologi og klima 

Mattilsynet 
Høgskulen for landbruk og 
bygdenæringer 

 

Høgskulen i Hedmark – jordbruk, 
skogbruk 

 
NILF 

 
Nofima 

 
Norges Veterinærhøyskole 

 
Skog og landskap 

 
UMB 

 
Vetrinærinstrituttet 

 

  



 

Framtidas landbruksakademikere; 

Flere, grønnere og mer klimatilpassede  79 

Videregående skole naturbruk 

GJENNESTAD GARTNERSKOLE 

GJERMUNDNES VGS 

HJELTNES GARTNARSKULE 

HVAM VGS 

JØNSBERG VGS 

KALNES VGS 

KJELLE VGS 

Kongsberg VGS 

KVS-LYNGDAL 

MELSOM VGS 

MO OG JØLSTER VGS 

MOSJØEN VGS AVD MARKA 

MÆRE LANDBRUKSSKOLE 

NATUR VGS 
NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD 
OTTA 

ROSTHAUG VGS 

SENJA VGS 

SKJETLEIN VGS 

SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE 

SOLØR VGS AVD. SØNSTERUD 

SORTLAND VGS AVD KLEIVA 

STABEKK VGS 

STEND JORDBRUKSSKULE 

STORSTEIGEN VGS 

SØGNE VGS 

SØVE VGS 

TANA VGS 

TOMB VGS OG LANDBRUKSSTUDIER 

TVEDESTRAND VGS AVD HOLT 

TVEIT VGS 

VAL VGS 

VALLE VGS 
VINTERLANDBRUKSSKULEN PÅ 
JÆREN 

VOSS JORDBRUKSSKULE 

ØKSNEVAD VGS 

ØYA VGS 

 

  



 

80 Rapport 4-2013 

Kommuner Kommuner Kommuner Kommuner Kommuner Kommuner Kommuner Kommuner 

Agdenes Eidsvoll Hadsel Kvam Målselv Risør Stord Vang 

Alstahaug Eigersund Halden Kvinesdal Måsøy Roan Stordal Vanylven 

Alta Elverum Halsa Kvinnherad Namdalseid Rollag Stor-Elvdal Vardø 

Alvdal Enebakk Hamar Kviteseid Namsos Rygge Storfjord Vefsn 

Andebu Engerdal Hamarøy Kvitsøy Namsskogan Rælingen Strand Vega 

Andøy Etne Hammerfest Kvæfjord Nannestad Rødøy Stranda Vegårshei 

Aremark Etnedal Haram Kvænangen Narvik Rømskog Stryn Vennesla 

Arendal Evenes Hareid Kåfjord,  Naustdal Røros Sula Verdal 

Asker 
Evje-
Hornnes Harstad Lardal Nedre Eiker Røst Suldal Verran 

Askim Farsund Hasvik Larvik Nes(A) Røyken Sund Vestby 

Askvoll Fauske Hattfjelldal Lavangen Nes(B) Røyrvik Sunndal Vestnes 

Askøy Fedje Haugesund Lebesby Nesna Råde Surnadal V. Slidre 

Audnedal Fet Hemne Leikanger Nesodden Salangen Sveio V.Toten 

Aukra Finnøy Hemnes Leirfjord Nesseby Saltdal Svelvik Vestvågøy 

Aure Fitjar Hemsedal Leka Nesset Samnanger Sykkylven Vevelstad 

Aurland Fjaler Herøy(M.R.) Leksvik Nissedal Sande(M.R.) Søgne Vik 
Aurskog-
Høland Fjell Herøy(N) Lenvik Nittedal Sande(Vestfold) Sømna Vikna 

Austevoll Flakstad Hitra Lesja Nome Sandefjord S. Land Vindafjord 

Austrheim Flatanger Hjartdal Levanger Nord-Aurdal Sandnes Sør-Aurdal Vinje 

Averøy Flekkefjord Hjelmeland Lier Norddal Sandøy Sørfold Volda 

Balestrand Flesberg Hobøl Lierne Nord-Fron Sarpsborg Sør-Fron Voss 

Ballangen Flora Hof Lillehammer Nordkapp Sauda Sør-Odal Værøy 

Balsfjord Flå Hol Lillesand Nord-Odal Sauherad Sørreisa Vågan 

Bamble Folldal Hole Lindesnes Nordreisa Sel Sørum Vågsøy 

Bardu Forsand Holmestrand Lindås Nordre Land Selbu S.Varanger Vågå 

Beiarn Fosnes Holtålen Lom Nore og Uvdal Selje Tana  Våler(H) 

Berg Fredrikstad Hornindal Loppa Notodden Seljord Time Våler(Ø) 

Bergen Frogn Horten Lund Nærøy Sigdal Tingvoll Øksnes 

Berlevåg Froland Hurdal Lunner Nøtterøy Siljan Tinn Ørland 

Bindal Frosta Hurum Lurøy Odda Sirdal Tjeldsund Ørskog 

Birkenes Fræna Hvaler Luster Oppdal Skaun Tjøme Ørsta 

Bjarkøy Frøya Hyllestad Lyngdal Oppegård Skedsmo Tokke Østre Toten 

Bjerkreim Fusa Hægebostad Lyngen Orkdal Ski Tolga Øvre Eiker 

Bjugn Fyresdal Høyanger Lærdal Os(Hedmark) Skien Torsken Øyer 

Bodø Førde Høylandet Lødingen Os(Hordaland) Skiptvet Tranøy Øygarden 

Bokn Gamvik Hå Lørenskog Osen Skjervøy Tromsø Ø. Slidre 

Bremanger Gaular Ibestad Løten Oslokommune Skjåk Trondheim Åfjord 

Brønnøy Gausdal Inderøy Malvik Osterøy Skodje Trysil Ål 

Bygland Gildeskål Iveland Mandal Overhalla Skånland Træna Ålesund 

Bykle Giske Jevnaker Marker Porsanger Smøla Trøgstad Åmli 

Bærum Gjemnes Jondal Marnardal Porsgrunn Snillfjord Tvedestrand Åmot 

Bø(N) Gjerdrum Jølster Masfjorden Radøy Snåsa Tydal Årdal 

Bø(T) Gjerstad Karasjok Meland Rakkestad Sogndal Tynset Ås 

Bømlo Gjesdal Karlsøy Meldal Rana Sokndal Tysfjord Åseral 

Båtsfjord Gjøvik Karmøy Melhus Randaberg Sola Tysnes Åsnes 

Dovre Gloppen Kautokeino Meløy Rauma Solund Tysvær 
 Drammen Gol Klepp Meråker Re Songdalen Tønsberg 
 Drangedal Gran Klæbu Midsund Rendalen Sortland Ullensaker 
 Dyrøy Grane Kongsberg M. Gauldal Rennebu Spydeberg Ullensvang 
 Dønna Granvin Kongsvinger Modalen Rennesøy Stange Ulstein 
 Eid Gratangen Kragerø Modum Rindal Stavanger Ulvik 
 Eide Grimstad Kristiansand Molde Ringebu Steigen Utsira 
 Eidfjord Grong Kristiansund Moskenes Ringerike Steinkjer Vadsø 
 Eidsberg Grue Krødsherad Moss Ringsaker Stjørdal Vaksdal 
 Eidskog Gulen Kvalsund Mosvik Rissa Stokke Valle 
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Antall uteksaminerte kandidater fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, fra 

Høgskolen i Nord-Trøndelag og fra Høgskolen i Hedmark.  

Mottatt på e-post fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.  

 

data til Margaret.Eide.Hillestad@agrianalyse.no 
 

B3: 3-årig bachelor 

2012-data 
  

LN: lavere nivå 

   
AR: årsenhet 

   
M2: 2-åriog mastergrad 

   

M5: 5-årige 
masterprogrammer 

Nord-trøndelag,   Avdeling for landbruk og informasjonsteknologi 
   

     programko
de programnavn 

fullført
e nivåkode studiepoeng 

002          
Landbruksøkonomi og næringsutvikling, 
bachelorgradsstudium 1 B3         180.00 

020          Informasjonsteknologi (IT), bachelorgradsstudium 1 B3         180.00 

029          IKT for lærere, 30 studiepoeng 31 LN         30.00 

038          Natur- og kulturminneoppsyn,  årsstudium 16 AR         60.00 

063          Geografi, årsstudium 26 AR         60.00 

098          Multimedieteknologi, bachelorgradsstudium 13 B3         180.00 

099          Husdyrvelferd, årsstudium 10 AR         60.00 

121          Basiskurs i naturoppsyn, 15 studiepoeng 14 LN         15.00 

15KLI        Kreativ leik med IKT i barnehagen, 15 studiepoeng 36 LN         15.00 

187          Spill og opplevelsesteknologi, årsstudium 3 AR         60.00 

204          Miljøledelse, årsstudium 1 AR         60.00 

20GEH        Geithøgskolen, 20 studiepoeng 10 LN         20.00 

223          Utmarksforvaltning, årsstudium 2 AR         60.00 

224          Utmarksforvaltning, bachelorgradsstudium 15 B3         180.00 

321          
Husdyrfag - velferd og produksjon, 
bachelorgradsstudium 16 B3         180.00 

322          Husdjur - f ruts ttningar och behov, årsstudium 2 AR         60.00 

388          Naturforvaltning, bachelorgradsstudium 8 B3         180.00 

395          Softwaredesign, bachelorgradsstudium 1 B3         180.00 

438          Geografi, bachelorgradsstudium 5 B3         180.00 

673          Spill og opplevelsesteknologi, bachelorgradsstudium 5 B3         180.00 

907          
Landbruk, videreutdanning - ekstern (5-15 
studiepoeng) 10 LN         10.00 

961          Geografiske informasjonssystemer, 30 studiepoeng 15 LN         30.00 

LITSELV      Selvvalgt bachelorgradsstudium 1 B3         180.00 

MIL          Miljøledelse, 30 studiepoeng 15 LN         30.00 

 
sum 257 
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Høgskolen 
i Hedmark, 
Avdeling 
for anvendt 
økologi og 
landbruksf
ag 
 

     

     AGRO6        Årsstudium i agronomi 1 AR         60.00 

B6FRI        Bachelor 1 B3         180.00 

B6NAOT       Bachelor i natur- og økoturisme 1 B3         180.00 

BALA         Bachelor i landbruksteknikk 6 B3         180.00 

BAØLA        Bachelor i økologisk landbruk 2 B3         180.00 

JAFIGU6      Årsstudium i jakt, fiske og guiding 14 AR         60.00 

LABRTEK      Årsstudium i landbruksteknikk 8 AR         60.00 

MAOK         Master i anvendt økologi 16 M2         120.00 

SK6          Årsstudium i skogbruk 5 AR         60.00 

SKO          Bachelor i  skogbruk 6 B3         180.00 

UT6          Årsstudium i utmarksforvaltning 7 AR         60.00 

UTM          Bachelor i utmarksforvaltning 14 B3         180.00 

ØLANED       Årsstudium i økologisk landbruk 9 AR         60.00 

 
sum 90 

  

     

     Hele UMB  
    

     B-AK         Akvakultur 2 B3         180.00 

B-BIOL       Biologi 20 B3         180.00 

B-BIOTEK     Bioteknologi 38 B3         180.00 

B-DS         Internasjonale miljø- og utviklingsstudier  27 B3         180.00 

B-ECON       Samfunnsøkonomi 9 B3         180.00 

B-EMF        Energi- og miljøfysikk 1 B3         180.00 

B-FORNY      Fornybar energi 15 B3         180.00 

B-GEOM       Geomatikk 4 B3         180.00 

B-HF         Husdyrfag 2 B3         180.00 

B-HV         Husdyrvitenskap 22 B3         180.00 

B-KJEMI      Kjemi 5 B3         180.00 

B-LI         Landskapsingeniør 21 B3         180.00 

B-MAT        Matvitenskap og ernæring 6 B3         180.00 

B-MINA       Miljø og naturressurser 10 B3         180.00 

B-MR         Matematiske realfag 1 B3         180.00 

B-PV         Plantevitenskap 8 B3         180.00 

B-SF         Skogfag 6 B3         180.00 

B-SMI        Skog, miljø og industri 2 B3         180.00 

B-ØA         Økonomi og administrasjon 65 B3         180.00 

B-ØN         Økologi og naturforvaltning 16 B3         180.00 

B-ØR         Økonomi og ressursforvaltning 1 B3         180.00 

EM-ABG       Animal Breeding and Genetics 8 M2         120.00 

M-AE         Agroecology 20 M2         120.00 

M-AR         Arealplanlegging 7 M5         300.00 

M-ARE        Arealplanlegging og eiendomsfag 1 M5         300.00 

M-BA         Byggeteknikk og arkitektur 23 M5         300.00 

M-BIAS       Bioinformatikk og anvendt statistikk 3 M2         120.00 

M-BIOL       Biologi 3 M2         120.00 
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M-BIOTEK     Bioteknologi 23 M2         120.00 

M-BYREG      By -og regionplanlegging 3 M5         300.00 

M-DNRE       Development and Natural Resource Economics 8 M2         120.00 

M-DS         Internasjonale utviklingsstudier 16 M2         120.00 

M-ECOL       Ecology 25 M2         120.00 

M-ECON       Samfunnsøkonomi 12 M2         120.00 

M-EI         Entreprenørskap og innovasjon 14 M2         120.00 

M-EIE        Eiendom 3 M5         300.00 

M-EIE        Eiendomsfag 11 M5         300.00 

M-EUTV       Eiendomsutvikling 10 M2         120.00 

M-FOL        Folkehelsevitenskap 26 M2         120.00 
M-FOL-
DEL    Folkehelsevitenskap - deltid 7 M2         120.00 

M-FORNY      Fornybar energi 11 M2         120.00 

M-FT         Feed Manufacturing Technology 9 M2         120.00 

M-GEOM       Geomatikk 9 M5         300.00 

M-HF         Husdyrfag 1 M2         120.00 

M-HV         Husdyrvitenskap 24 M2         120.00 

M-IES        Internasjonale miljøstudier 19 M2         120.00 

M-IR         International Relations 9 M2         120.00 

M-IØ         Industriell økonomi 13 M5         300.00 

M-KB         Kjemi og bioteknologi 7 M5         300.00 

M-KJEMI      Kjemi 2 M2         120.00 

M-LA         Landskapsarkitektur 35 M5         300.00 

M-LUN        Lektorutdanning i realfag - LUR 8 M5         300.00 

M-MAT        Matvitenskap 23 M2         120.00 

M-MB         Mikrobiologi 11 M2         120.00 

M-MF         Miljøfysikk og fornybar energi 7 M5         300.00 

M-MINA       Miljø og naturressurser 16 M2         120.00 

M-MPP        Maskin, prosess og produktutvikling 17 M5         300.00 

M-MR         Miljøfysikk og beregningsorientert biologi 3 M2         120.00 

M-NF         Naturforvaltning 29 M2         120.00 

M-PV         Plantevitenskap 22 M2         120.00 

M-RAD        Radioøkologi 4 M2         120.00 

M-REIS       Naturbasert reiseliv 9 M2         120.00 

M-SF         Skogfag 14 M2         120.00 

M-UN         Utmarksbasert næringsutvikling 1 M2         120.00 

M-VM         Vann- og miljøteknikk 11 M5         300.00 

M-ØA         Økonomi og administrasjon 67 M2         120.00 
M-
ØKOLOGI    Økologi 1 M2         120.00 

M-AA         Aquaculture 8 M2         120.00 

PPU-DEL      Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid 33 AR         60.00 

PPU-HEL      Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid 37 AR         60.00 

 
sum 964 
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Doktorgrader ved UMB i 2012 

 

Navn Relevant 
eller ikke 
for norsk 
landbruk 

Navn Relevant 
eller ikke 
for norsk  
landbruk 

Natasa Djakovic (IHA) ja Paul Okullo (INA) nei 

Knut Marius Hauglin (INA) ja Annette Bischoff (IMT) nei 

Camilla Bø Furlund (IKBM) ja Katrine Haugaard (IHA) nei 

Shahid Nadeem (IPM) ja Erik Johannessen (IPM) nei 

Binyam S. Dagnachew (IHA) ja Ermias Deribe Weldemariam (IPM) nei 

Steffen Andreas Adler (IHA) ja Zhe Liang (IPM) nei 

Mette Thomsen (IPM) ja Gudny Okkenhaug (IPM) nei 

Anastasia S. Hole (IKBM) ja Ivan Muzira Mukisa (IKBM) nei 

Bente Aspeholen Åby (IHA) ja Lasse Fredriksen (IKBM) nei 

Valérie Lengard Almli (IKBM) Ja Alemayehu Esayas Masresha (IPM) nei 

Daniel Muluwork Atsbeha (IØR) Ja Bridget Bwalya Umar (Noragric) Nei 

Linda Christine Saga (IKBM) Ja Claire Coutris (IPM) Nei 

Heidi Y. Grønnevik (IKBM) Ja Sam Steyaert (INA) Nei 

Vinh Phung (IKBM) Ja Yemane Tsehaye Bayratsion (IPM) Nei 

Stein ivar Øvergaard (IMT) Ja Tahir Mehmood (IKBM) Nei 

Liviu Theodoe Ene (INA) Ja Vicente Castro (IHA) Nei 

Hans Petter Kleppen (IKBM) Ja David Mwesigye Tumusiime (Noragric) Nei 

Ragnhild Mobæk (IHA) Ja Aleksandra Trnic Romarheim (IPM) Nei 

Tore Skaug Filbakk (INA) Ja Bjørn Anders Fredriksen (ILP) Nei 

Tsechoe Dorji (INA) nei Sahar Hassani (IMT) Nei 

Addis Abraha Hindeya (IPM) nei Josef Thingnes (IMT) Nei 

Duong Van Nhiem (IHA) nei Arnstein Øvrum (IØR) Nei 

Yetneberk Ayalew Kassaye (IPM) nei Aud Tennøy (ILP) Nei 

John Herbert Ainembabzi (HH) nei Øystein Bjerva (ILP) Nei 

Progress Hanzwida Nyanga (NO) nei Silje Ottestad (IKBM) Nei 

Girma Abera Jibat (IPM) nei Véronique Karine Simone (ILP) Nei 

Akhtaruzzaman Khan (HH) nei Gerrit Timmerhaus (IHA) Nei 

Tulu Degefu Abdi (IKBM) nei Faisal Mirza (IØR) Nei 

Nani Raut (NOR) nei Nebojsa Perisic (IMT) Tja 

Nadja (Thieme) Stumberg (INA) nei Tahir Mahmood Qureshi (IKBM) tja 

Thomas Larsson (IHA) nei Kim Marius Moe (IKBM) Tja 

Zhu Jing (IPM) nei Torvald Tangeland (INA) Tja 

  Marius Fiskevold (ILP) Tja 
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Spørreskjema 

Landbruksakademikere   

 

Kartlegging av behovet for høyere landbruksutdanning 2013-2023  

AgriAnalyse AS utfører denne spørreundersøkelsen for Universitetet for miljø- og 

biovitenskap (UMB), Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Hedmark (HiHm). 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1) Har du erfaring fra ansettelsesprosesser i din bedrift/organisasjon (heretter kalt 

virksomhet)?  

Ja   

 Nei   

-------------------------------------------------------------------------------- 

2) Hvor mange ansatte var det i virksomheten totalt i 2012. (Skriv kun tall) 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Med høyere landbruksfaglig utdanning mener vi utdanning fra universitet og/eller 

høgskole, som gir kunnskap innen landbruk, skogbruk, arealforvaltning og miljø.  

 

3) Hvor mange ansatte med høyere landbruksfaglig utdanning er det i din virksomhet? 

(Skriv kun tall) 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vi ber deg svare på de neste spørsmålene uansett hva du har svart på de foregående 

spørsmålene.  

 

4) Hvilke av følgende studieretninger/studieprogram har dine ansatte gjennomført?  

 

I løpet av de siste 5 årene 

For mer enn 5 år siden 

Ikke relevant 

Husdyrvitenskap 

Plantevitenskapelige fag 

Skogbruk 

Agronomi 

Tekniske fag 

Økonomi, politikk og ledelse 

Matvitenskap og ernæring 

By- og regionplanlegging 

Landskapsarkitektur 

Miljø- og ressursfag, utmarksforvaltning 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

5) Hvordan vurderer du behovet for å ansette personer med høyere landbruksfaglig 

utdanning i din virksomhet i de neste 10 årene?  

 

 Reduseres   

 Være som i dag   

 Økes   

 Vet ikke   
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-------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) Hvilke av følgende læresteder mener du det er mest aktuelt å hente kandidater fra de 

neste ti årene? (Flere svar mulig)  

 

 Universitetet for miljø- og biovitenskap/tidligere NLH   

 Høgskolen i Hedmark   

 Høgskolen i Nord-Trøndelag   

 Andre    

 Ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

7) Hvor mange ansatte med høyere landbruksfaglig utdanning vil du anslå at din 

virksomhet har behov for de neste 10 årene, fordelt på utdanningslengde?  

 

Ingen 

1-3 

4-6 

7-10 

10-15 

Flere enn 15 

Vet ikke 

 

Ett -årig høyskole/univ.studie 

Bachelorgrad 

Mastergrad 

PhD-grad 

Etter- og videreutdanning 

        

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

8) Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti årene?  

 

 Husdyrvitenskap   

 Plantevitenskap   

 Skogfag   

 Agronomi   

 Tekniske fag   

 Økonomi, politikk og ledelse   

 Matvitenskap og ernæringsfag   

 By- og regionsplanlegging/eiendomsfag   

 Miljø- og ressursfag/utmarkslære og naturforvaltningsfag   

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•(Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Husdyrvitenskap» 
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9) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle i løpet 

av de neste ti årene innen husdyrvitenskap?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   

 Annet    

 Jeg er ikke sikker   

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Plantevitenskap» 

•) 

  

10) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle de 

neste ti årene, innen plantevitenskap?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   

 Annet    

 Jeg er ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Skogfag» 

•) 

  

11) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle de 

neste ti årene, innen skogfag?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   

 Annet    
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 Jeg er ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Agronomi» 

•) 

  

12) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle de 

neste ti årene, innen agronomi?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   

 Annet    

 Jeg er ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Tekniske fag» 

•) 

  

13) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle de 

neste ti årene, innen tekniske fag?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   

 Annet    

 Jeg er ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Økonomi, politikk og ledelse» 

•) 
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14) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle de 

neste ti årene, innen økonomi, politikk og ledelse?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   

 Annet    

 Jeg er ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Matvitenskap og ernæringsfag» 

•) 

  

15) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle de 

neste ti årene, innen matvitenskap og ernæringsfag?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   

 Annet    

 Jeg er ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «By- og regionsplanlegging/eiendomsfag» 

•) 

  

 

 

16) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for de neste ti 

årene, innen by- og regionplanlegging?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   
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 Jeg er ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Miljø- og ressursfag/utmarkslære og naturforvaltningsfag» 

•) 

  

17) Kan du anslå hvor mange stillinger du tror din virksomhet har behov for å fylle de 

neste ti årene, innen miljø- og ressursfag/utmarkslære og naturforvaltningsfag?  

 

 Ingen    

  1-3   

  4-6   

  7-9   

  10-15   

 Flere enn 15   

 Annet    

 Jeg er ikke sikker   

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Husdyrvitenskap» 

•) 

  

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  

 

18) Synes du at en uteksaminert kandidat med husdyrfag skal ha mer, mindre eller som i 

dag, av kompetanse innen følgende emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

Avlsplanlegging/genetikk   

Biologiske aspekter ved husdyravl 

Husdyretologi 

Stressbiologi og dyrevelferd 

Anatomi og fysiologi   

Epigenetikk 

Gener og miljø 

Molekylærgenetikk 

Ernæring 

Optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 

Optimalisering av fôrrasjoner til enmaga dyr 

Sports- og familiedyr 

Grønn omsorg med dyr 
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Inn på Tunet med dyr 

     

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Husdyrvitenskap» 

•) 

  

19) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i husdyrfag, gir kompetanse i de ulike 

fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

Avlsplanlegging/genetikk 

Biologiske aspekter ved husdyravl     

Husdyretologi       

Stressbiologi og dyrevelferd       

Anatomi og fysiologi       

Epigenetikk       

Gener og miljø       

Molekylærgenetikk       

Ernæring       

Optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 

Optimalisering av fôrrasjoner til enmaga dyr 

Sports- og familiedyr 

Grønn omsorg med dyr 

Inn på Tunet med dyr 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Husdyrvitenskap» 

•) 

  

20) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i husdyrfag? 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 
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◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Plantevitenskap» 

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  

 

21) Synes du at en uteksaminert kandidat med plantevitenskap skal ha mer, mindre eller 

som i dag, av kompetanse innen følgende emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

 

Plantepatologi 

Jord- og vannressurslære 

Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon 

Produksjonsfysiologi i veksthus 

Genetisk modifiserte planter 

Plantepatologi i en verden i forandring 

Plantefysiologi 

Grøntanlegg og landskapspleie 

Kvalitet i matplanter 

Kvalitet i fôrplanter 

Økologi 

Klimatilpasning av vekster 

Bærekraftig produksjonssystemer 

Miljø og klima 

     

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Plantevitenskap» 

  

22) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i plantefag, gir kompetanse i de ulike 

fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

Plantepatologi 

Jord- og vannressurslære 

Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon 

Produksjonsfysiologi i veksthus 

Genetisk modifiserte planter 

Plantepatologi i en verden i forandring 
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Plantefysiologi 

Grøntanlegg og landskapspleie 

Kvalitet i matplanter 

Kvalitet i fôrplanter 

Klimatilpasning av vekster 

Bærekraftig produksjonssystemer 

Økologi 

Miljø og klima 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Plantevitenskap» 

  

23) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i plantevitenskap? 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Skogfag» 

 

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  

 

24) Synes du at en uteksaminert kandidat med skogfag skal ha mer, mindre eller som i dag, 

av kompetanse innen følgende emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

 

Skogforvaltning 

Naturvitenskapelige fag som botanikk, økologi, kjemi 

Jordlære 

Skoglig driftsteknikk og logistikk 

Skogtaksering 

Programmering og databehandling 

Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket 

Foredling av skog 

Bioenergi 

Flerbruk av skog 

Markedstenkning i skogbruket 

Sykdommer og skadedyr på trær 

Vern og forvaltning av norsk natur 

Investering og lønnsomhetsanalyse i energi og skogforvaltning 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Skogfag» 

 

25) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i skogfag, gir kompetanse i de ulike 

fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

Skogforvaltning 

Naturvitenskapelige fag som botanikk, økologi, kjemi 

Jordlære 

Skoglig driftsteknikk og logistikk 

Skogtaksering 

Programmering og databehandling 

Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket 

Foredling av skog 

Bioenergi 

Flerbruk av skog 

Markedstenkning i skogbruket 

Sykdommer og skadedyr på trær 

Vern og forvaltning av norsk natur 

Investering og lønnsomhetsanalyse i energi og skogforvaltning 

      

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Skogfag» 

 

26) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i skogfag? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Agronomi» 

  

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  
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27) Synes du at en uteksaminert kandidat med agronomi skal ha mer, mindre eller som i 

dag, av kompetanse innen følgende emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

 

Geologi og jordlære 

Plantekultur 

Landbruksteknikk 

Biologi 

Husdyrhold 

Miljø, klima og teknologi 

Entreprenørskap 

Produksjon med biologiske prosesser 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Agronomi» 

•) 

  

28) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i agronomi, gir kompetanse i de ulike 

fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

Geologi og jordlære 

Plantekultur 

Biologi 

       

Husdyrhold 

Miljø, klima og teknologi 

Landbruksteknikk 

Entreprenørskap 

Produksjon med biologiske prosesser 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Agronomi»•) 
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29) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i agronomifagene? 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Tekniske fag» 

•) 

  

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  

 

30) Synes du at en uteksaminert kandidat med tekniske fag skal ha mer, mindre eller som i 

dag, av kompetanse innen følgende emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

 

Landbruksteknikk 

Prosess- og næringsmiddelteknikk 

Maskin- og produksjonsteknikk 

Innendørsmekanisering 

Byggningsteknikk 

Hydroteknikk 

Geomatikk 

Arkitektur 

Byggesak og prosjektadministrasjon 

Natur- og miljøteknikk 

Miljøfysikk 

Treteknologi 

Programmering og databehandling 

Måleteknikk, optikk og sensorteknikk 

Arealplanlegging 

Klima og bærekraft 

Praktisk verkstedsteknikk 

Fornybar teknikk 

Industriell økonomi 

Klimarelatert teknologi 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Tekniske fag» 

•) 
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31) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i tekniske fag, gir kompetanse i de ulike 

fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

Byggesak og prosjektadministrasjon 

Geomatikk 

Byggningsteknikk 

Arkitektur 

Miljøfysikk 

Natur- og miljøteknikk 

Landbruksteknikk 

Innendørsmekanisering 

Maskin- og produksjonsteknikk 

Prosess- og næringsmiddelteknikk 

Treteknologi 

Programmering og databehandling 

Måleteknikk, optikk og sensorteknikk 

Arealplanlegging 

Hydroteknikk 

Klima og bærekraft 

Praktisk verkstedsteknikk 

Fornybar teknikk 

Industriell økonomi 

Klimarelatert teknologi 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Tekniske fag» 

•) 

 

32) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i tekniske fag? 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Økonomi, politikk og ledelse» 

•) 

  

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  
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33) Synes du at en uteksaminert kandidat med økonomi, politikk og ledelsesfag skal ha 

mer, mindre eller som i dag, av kompetanse innen følgende emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

 

Samvirkeforetak 

Enkeltmannsforetak 

Andre foretaksformer 

Landbrukspolitikk 

Nærings- og bygdeutvikling 

Organisasjon, strategi og ledelse 

Miljø- og ressursøkonomi 

Bærekraftig bio-økonomi 

Utviklingsøkonomi 

Markedsføring og salg 

Internasjonal handel 

Landbrukshistorie 

Skatterett og jus for landbruksøkonomer 

Private- og næringsforsikringer 

Opsjoner, derivater, aksjer, børsindekser, råvareindekser 

Risikoanalyser 

Prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder 

Finansiering og investering 

Produksjonsøkonomi 

Regnskap og revisjon i landbruket 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Økonomi, politikk og ledelse» 

 

34) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i økonomi, politikk og ledelse, gir 

kompetanse i de ulike fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

Samvirkeforetak 

Enkeltmannsforetak 

Andre foretaksformer 

Landbrukspolitikk 

Nærings- og bygdeutvikling 

Organisasjon, strategi og ledelse 
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Miljø- og ressursøkonomi 

Bærekraftig bio-økonomi 

Utviklingsøkonomi 

Markedsføring og salg 

Internasjonal handel 

Landbrukshistorie 

Skatterett og jus for landbruksøkonomer 

Private- og næringsforsikringer 

Opsjoner, derivater, aksjer, børsindekser, råvareindekser 

Risikoanalyser 

Prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder 

Finansiering og investering 

Produksjonsøkonomi 

Regnskap og revisjon i landbruket 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Økonomi, politikk og ledelse» 

 

35) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i økonomi, politikk og ledelses fag? 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «By- og regionsplanlegging/eiendomsfag» 

 

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  

 

36) Synes du at en uteksaminert kandidat med by- og regionplanlegging/eiendomsfag skal 

ha mer, mindre eller som i dag, av kompetanse innen følgende emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

 

GIS - planverktøy 

Arealplanlegging 

Jordskifte 

Jordvern 

Landbruk 

Naturfaglige emner 

Hydroteknologi 

Eiendomsmarked 
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Geodata 

Jus og rettslære 

Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett 

Strategisk landskapsplanlegging 

Vegetasjonslære 

Eiendomshistorie 

Landskapsøkologi 

Naturbasert reiseliv 

Stedsutvikling 

Klima 

Bærekraftig utvikling 

Samferdsel 

Kartfag 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «By- og regionsplanlegging/eiendomsfag» 

 

37) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i by- og regionplanlegging/eiendomsfag, 

gir kompetanse i de ulike fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

GIS - planverktøy 

Arealplanlegging 

Jordskifte 

Jordvern 

Landbruk 

Naturfaglige emner 

Hydroteknologi 

Eiendomsmarked 

Geodata 

Jus og rettslære 

Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett 

Strategisk landskapsplanlegging 

Vegetasjonslære 

Eiendomshistorie 

Landskapsøkologi 

Naturbasert reiseliv 

Stedsutvikling 

Klima 

Bærekraftig utvikling 

Samferdsel 

Kartfag 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «By- og regionsplanlegging/eiendomsfag» 

•) 

  

38) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i by- og 

regionplanlegging/eiendomsfag? 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Matvitenskap og ernæringsfag» 

•) 

  

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  

 

39) Synes du at en uteksaminert kandidat med matvitenskap og ernæringsfag skal ha mer, 

mindre eller som i dag, av kompetanse innen følgende emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

 

Cellebiologi 

Småskala foredling 

Kjøtt- og fisketeknologi 

Meieriteknologi 

Vegetabilteknologi 

Produksjonshygiene 

Produksjonsteknologi 

Ernæring 

Molekylærbiologi 

Matvaretrygghet og hygiene 

Matvitenskap 

Etikk 

Helse-, miljø og sikkerhet 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Matvitenskap og ernæringsfag» 

•) 
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40) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i matvitenskap og ernæringsfag, gir 

kompetanse i de ulike fagfeltene under?  

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

Cellebiologi 

Småskala foredling 

Kjøtt- og fisketeknologi 

Meieriteknologi 

Vegetabilteknologi 

Produksjonshygiene 

Produksjonsteknologi 

Ernæring 

Molekylærbiologi 

Matvaretrygghet og hygiene 

Matvitenskap 

Etikk 

Helse-, miljø og sikkerhet 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Matvitenskap og ernæringsfag» 

 

41) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i matvitenskap og ernæringsfag? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Miljø- og ressursfag/utmarkslære og naturforvaltningsfag» 

 

  

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  

 

42) Synes du at en uteksaminert kandidat med miljø- og ressursfag/utmarkslære og 

naturforvaltningsfag skal ha mer, mindre eller som i dag, av kompetanse innen følgende 

emner?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 
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Konsekvensanalyse 

Miljøgifter og økologi 

Jordanalyser og gjødselplanlegging 

Geologi 

Hydrogeologi 

Bærekraftig avløpssystemer 

Jordbunnslære 

Økologi 

Botanikk, zoologi, og lignende emner 

Globale og lokale forurensninger 

Klimaendringer 

Fiskeriøkologi og fiskeforvaltning 

Viltøkologi og viltforvaltning 

Naturgeografi 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 

◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Miljø- og ressursfag/utmarkslære og naturforvaltningsfag» 

•) 

  

43) Generelt hvor viktig mener du det er at studie i miljø- og ressursfag/utmarkslære og 

naturforvaltningsfag, gir kompetanse i de ulike fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

 

Konsekvensanalyse 

Miljøgifter og økologi 

Jordanalyser og gjødselplanlegging 

Geologi 

Hydrogeologi 

Bærekraftig avløpssystemer 

Jordbunnslære 

Økologi 

Botanikk, zoologi, og lignende emner 

Globale og lokale forurensninger 

Klimaendringer 

Fiskeriøkologi og fiskeforvaltning 

Viltøkologi og viltforvaltning 

Naturgeografi 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 

Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten: 

•( 
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◦Hvis «Hvilke studieretninger tror du at din virksomhet vil rekruttere folk fra de neste ti 

årene?» er lik «Miljø- og ressursfag/utmarkslære og naturforvaltningsfag» 

•) 

  

44) Har du kommentarer når det gjelder innholdet i miljø- og ressursfag/utmarkslære og 

naturforvaltningsfag? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vi ber deg ta utgangspunkt i din erfaring med rekruttering av personer med høyere 

landbruksfaglig utdanning når du besvarer spørsmålet under.  

 

45) Synes du at en uteksaminert kandidat skal ha mer, mindre eller som i dag av 

kompetanse innen følgende emner, uansett studieretning?  

 

Mindre enn i dag 

Som i dag 

Mer enn i dag 

Ikke sikker 

 

Kvalitetssystemer i landbruket (KSL) 

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 

Etikk 

Entreprenørskap 

Internasjonal kompetanse 

Globalisering 

Miljø og klima 

Statistikk og metode 

Praktisk erfaring 

Driftsledelse, analyse og planlegging 

-------------------------------------------------------------------------------- 

46) Generelt hvor viktig mener du det er at alle studieretningene/studieprogrammene, gir 

kompetanse i de ulike fagfeltene under?  

 

1 Ikke viktig 

2 

3 

4 

5 Svært viktig 

Ikke sikker 

 

Kvalitetssystemer i landbruket (KSL) 

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 

Etikk 

Entreprenørskap 

Internasjonal kompetanse 

Globalisering 

Miljø og klima 

Statistikk og metode 

Praktisk erfaring 

Driftsledelse, analyse og planlegging 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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47) Har du kommentarer til spørsmålet om generelle fag som kandidater med høyere 

landbruksfaglig utdanning bør ha? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

48) Hva mener du er den største utfordringen i din virksomhet framover for å ha nok 

ansatte med høyere relevant landbruksfaglig utdanning? Kan du angi på en skala fra 1 til 5 

hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig.  

 

1 Helt uenig 

2 

3 

4 

5 Helt enig 

Vet ikke 

 

Det er høy gjennomsnittsalder blant dagens ansatte 

Det er høy turnover 

De med høyere landbruksfaglig utdanning har ikke relevant kompetanse 

Det uteksamineres for få studenter til høyere landbruksfaglig utdanning 

Andre utdanningsretninger har tilstrekkelig kompetanse 

Ingen problemer med å rekruttere personer med relevant kompetanse 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

49) Kan du anslå hvor stor andel av virksomhetens omsetning/budsjett som ble brukt til 

FoU i 2011?  

 

 Mindre enn 1 %   

 1-2 %   

 3-4 %    

 5-6 %   

 7-8 %   

 9-10 %   

 Over 10 %   

 Vet ikke   

-------------------------------------------------------------------------------- 

50) Hva er din stilling (tittel)?  

 

 Rådmann   

 Adm.dir   

 Daglig leder   

 Personalsjef   

 Avdelingsleder   

 Rektor   

 Administrasjonsjef   

 Annet, spesifiser her    

-------------------------------------------------------------------------------- 

51) Vær vennlig å oppgi navn på virksomhet i feltet under. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vi vil gjerne ha mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål til din virksomhet dersom vi har 

behov for det. Vi garanterer uansett for din anonymitet.  



 

106 Rapport 4-2013 

 

52) Derfor ber vi deg om å oppgi kontaktinformasjon i feltet under. 

  

-------------------------------------------------------------------------------- 

53) Er virksomheten du representerer offentlig eller privat?  

 

 Offentlig sektor   

 Privat sektor   

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

54) Hvilket fylke ligger virksomheten din i?  

Velg alternativ (nedtrekksliste)  

Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal 

Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag 

Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Flere fylker Hele landet   

-------------------------------------------------------------------------------- 
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