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1. Innledning 
Faglig råd for naturbruk overleverer med dette utviklingsredegjørelsen for 2013/2014. Redegjørelsen 

har sitt utgangspunkt i punkt 4 i mandatet for faglige råd, som slår fast at hvert råd skal levere inn en 

utviklingsredegjørelse to ganger per oppnevningsperiode. Kort fortalt er redegjørelsen en beskrivelse 

av endringer i de ulike bransjene som kan tenkes å få betydning for utdanningsprogram for 

naturbruk.  

Utviklingsredegjørelsen er strukturert slik:  

 Kapittel 1 inneholder datagrunnlaget for utviklingsredegjørelsen, kilder som vil bli nyttige for 

rådet i tiden fremover, samt Utdanningsdirektoratets beskrivelse av statistikken.  

 Kapittel 2 inneholder en kortfattet beskrivelse av de endringsforslag rådet har fremmet tidligere i 

oppnevningsperioden, dvs. høsten 2012 –høsten 2013.  

 Kapittel 3 kan beskrives som utviklingsredegjørelsens hoveddel. Her kommenteres 

datamaterialet som blir refert i kapittel 1. Med bakgrunn i datamaterialet referert tidligere i 

redegjørelsen gjøres det en vurdering av hele utdanningsprogram for naturbruk. Kapittelet er i 

hovedsak strukturert etter programområder på Vg3, men i slutten av kapittelet gjøres det også 

noen øvrige vurderinger, blant annet knyttet til enkelte fag på Vg2.  

 I kapittel 4 lister FRNA opp endringsforslag for utdanningsprogram for naturbruk. Disse er basert 

på vurderingene i kapittel 3.  

 Kapittel 5 består av en kortfattet oppsummering  

 Til slutt følger tabellene som det referes til i del 1. Øvrige vedlegg legges ved i separate 

dokumenter.  

 

Datagrunnlag for utviklingsredegjørelsen  

Kilder fra Utdanningsdirektoratet 

 Utdanningsdirektoratet (2012). Oversikt elever og lærlinger i naturbruk, 2011-2012 Bestilt fra 

Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet (se tabell 1) 

 Utdanningsdirektoratet (2013a). Nøkkeltall naturbruk (se vedlegg 1 i egen Excel-fil). 

 Utdanningsdirektoratet (2013b). Oversikt elever og lærlinger i naturbruk og Antall som har 

oppnådd fagbrev innen Naturbruk 2008-2013. Bestilt fra Statistikkavdelingen i 

Utdanningsdirektoratet. Tall fra SSB. (Se tabell 2 og 3)  

 Utdanningsdirektoratet (2013c). Naturbruk etter Kunnskapsløftet, tall pr 1. oktober 2008-

2012.Hentet fra www.skoleporten.no  (se tabell 4) 

 Utdanningsdirektoratet (2013d). Søkere til lærekontrakt og godkjente kontrakter 2013. Statistikk 

hentet fra: http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-

og-godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-2013/  

Faglig råd for naturbruk sine egne kilder:  

 Oppsummering fra dialogkonferansen «grønn sektor», oktober 2011 (se vedlegg 2) 

 Oppsummering fra dialogkonferanse «blå sektor», mai 2012 (se vedlegg 3) 

 Fylkesbesøk i Østfold, høst 2012 

 Oppsummering/innspill mottatt i forbindelse med rådets fylkesbesøk og dialogkonferanse i 

Troms og på Svalbard, juni 2013 

http://www.skoleporten.no/
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-2013/
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Fag--og-yrkesopplaring/Sokere-og-godkjente-kontrakter/Sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-2013/
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o Referat fra dialogkonferanse for reindriftsfaget 3. juni 2013 (se vedlegg 4) 

o Gruppearbeid dialogkonferanse for reindriftsfaget 3. juni 2013 (vedlegg 5 og 6)  

 Innspill mottatt på fagnemdsamling Naturbruk 3. februar 2014 (se vedlegg 7) 

 

Eksterne rapporter og statistikk  

 Eldby, H. og Nyhammer, E. (2010). Nye bønder. Rapport 5-2010. Hentet fra Agri analyse: 

http://www.agrianalyse.no/file=1654 . 

o Rapporten viser blant annet at ca 50 % av nye bønder under 40 år mangler 

landbruksutdanning, og at det er behov for utdanning til flere.  

 FOSFOR – Fiskeri- og sikkerhetsfaglig forum. Hentet fra: http://www.fosfornett.no/  

 Hansen, B. G. (2013). Problem solving in dairy farming. Doktorgradsavhandling fra juni 2013.  

Avhandlingen peker blant annet på agronomutdanning som en viktig faktor for 

produksjonsresultat blant Tine-bønder.  

 Hillestad, M. E. og Eldby, H. (2013). Framtidas landbruksakademikere. Rapport 4-2013. Hentet fra 

Agri analyse: http://www.agrianalyse.no/file=3015 . 

o Rapporten kartlegger behov og ønsket kompetanse. Over halvparten av de forespurte 

virksomhetene mener at nyutdannede landbruksakademikere må ha mer praktisk kunnskap. 

 Meld St. 9 (2011-2012). Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. Landbruks- og 

matdepartementet.  

 naturbruksskolene.no/ 

o informasjon om hva naturbruk går ut på, hvilke yrkesmuligheter man har og hvor i landet 

man finner skoler som tilbyr naturbruk. På siden finner man skoler med tilbud innen blå 

fagfelt og skoler med grønne tilbud. 

 NAV (2013). NAVs bedriftsundersøkelse 2013. Hentet fra: 

https://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Analyser/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/

Bedriftsunders%C3%B8kelsen.200473.cms  

 NETTOPPFISK – tall og informasjon http://www.nettoppfisk.no/?c=13704  

 Norsk institutt for landbruksøkologisk forskning (NILF) – statistikk http://www.nilf.no/  

 Sintef (2014). Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen 1 . 

Hentet fra: http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/Prosjekter/2013/Kartlegging-av-

behov-for-kompetanse-og-arbeidskraft-i-sjomatnaringen/  

 Statistisk sentralbyrå (2011). Overdragelse av landbrukseiendommer. Hentet fra 

http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiti/aar/2011-10-27  

 Velg Skog – vedrørende utdanning, rekruttering og kompetanse http://www.velgskog.no/ 

 Vik, J., Farstad, M. (2012). Hest, hestehold og fôring: Status for hestehold i Norge. R- 02/12. 

Bygdeforskning. Hentet fra: 

http://www.bygdeforskning.no/filarkiv/2012/06/25/14fe82120bc9d2.pdf   

 Årsmeldingene til opplæringskontoret reindrift2.   

                                                           
1
 Prosjektet gjennomføres våren 2014, og rapporten foreligger ikke enda. Vi anser imidlertid bakgrunnen for 

prosjektet i seg selv som en kilde til informasjon. Prosjektet nevnes også under «Kilder for videre oppfølging i 
FRNA». 
2
 Årsmeldingen finnes ikke på nett. Ta kontakt med opplæringskontoret for ytterligere informasjon.  

http://www.agrianalyse.no/file=1654
http://www.fosfornett.no/
http://www.agrianalyse.no/file=3015
http://www.naturbruksskolene.no/
https://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Analyser/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/Bedriftsunders%C3%B8kelsen.200473.cms
https://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Analyser/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/Bedriftsunders%C3%B8kelsen.200473.cms
http://www.nettoppfisk.no/?c=13704
http://www.nilf.no/
http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/Prosjekter/2013/Kartlegging-av-behov-for-kompetanse-og-arbeidskraft-i-sjomatnaringen/
http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/Prosjekter/2013/Kartlegging-av-behov-for-kompetanse-og-arbeidskraft-i-sjomatnaringen/
http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiti/aar/2011-10-27
http://www.velgskog.no/
http://www.bygdeforskning.no/filarkiv/2012/06/25/14fe82120bc9d2.pdf
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Kilder for videre oppfølging i FRNA3 
 Evaluering av landbruksutdanning i videregående skole og behov for fagskoleutdanning. Bestilt 

av Landbruks- og matdepartementet, gjennomføres av Østlandsforskning. Vil inneholde tall for 

skog, landbruk, gartnernæring og hest. Rapporten ventes å foreligge første kvartal 2014.  

 Sintef (2014). Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen. 

Hentet fra: http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/Prosjekter/2013/Kartlegging-av-

behov-for-kompetanse-og-arbeidskraft-i-sjomatnaringen/  

o På vegne av Sett Sjøbein og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond skal SINTEF 

Fiskeri og havbruk kartlegge kompetanse- og arbeidskraftbehovet i norsk sjømatnæring i 

dag og fram mot 2020. Prosjektet gjennomføres første halvdel av 2014. 

 Skog22. En strategigruppe bestående av 17 medlemmer med representanter fra hele den 

skogbaserte verdikjeden samt en rekke tilhørende FoU- og kompetansemiljøer. Gruppen skal 

utarbeide forslag til en strategi som skal legge grunnlag for å styrke konkurranseevnen i de 

skogbaserte verdikjedene. Gruppen hadde oppstartsmøte 19.november 2013, og skal levere en 

rapport i løpet av 2014. I tillegg skal de avgi foreløpige tilrådinger i løpet av årsskiftet 2013/2014. 

Arbeidet til Skog22 vil være svært viktig for FRNA. Les mer om Skog22 her: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter/en-samlet-skog--og-trenaring-stiller-seg-bak-

skog22/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Dette er kilder som ikke har blitt benyttet i utviklingsredegjørelsen, men som vil kunne gi nyttig informasjon i 

rådets videre arbeid.   

 

http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/Prosjekter/2013/Kartlegging-av-behov-for-kompetanse-og-arbeidskraft-i-sjomatnaringen/
http://www.sintef.no/Fiskeri-og-Havbruk-AS/Prosjekter/2013/Kartlegging-av-behov-for-kompetanse-og-arbeidskraft-i-sjomatnaringen/
http://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter/en-samlet-skog--og-trenaring-stiller-seg-bak-skog22/
http://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter/en-samlet-skog--og-trenaring-stiller-seg-bak-skog22/


6 
 

Nøkkeltall og beskrivelse av utdanningsprogram for naturbruk – fra 

Utdanningsdirektoratet 
  Nøkkeltall naturbruk     

  2010 2011 2012 2013 

Antall søkere til Vg1 1596 1584 1633 1569 

Antall søkere til programomr. på Vg2 1237 1257 1295 1341 

Antall søkere til Vg3 i skole (normalt løp) 510 562 553 517 

Antall personer som har   388 391 383 436 

søkt om læreplass *****      

Nye lærekontrakter                   358 421 405   

Antall personer som tar fagopplæring i 

skole**** : :    

Løpende lærekontrakter  770 781 723   

Nye opplæringskontrakter (lærekandidater) 47 58 47   

Løpende opplæringskontrakter 80 92 104   

Avlagt fag/svenneprøve 364 428 438   

Andel bestått  90 % 90 % 94 %   

Gjennomføringsprosent* (normert tid + 2 år) 56 %    

Andel oppnådd fag- svennebrev etter fire år**  63 %   

Antall personer som har valgt påbygg  385    

Andel som har valgt påbygg etter VG2  25 % 25 %     

(Utdanningsdirektoratet, 2013a. For mer utfyllende statistikk, se vedlegg 1).  

 

Naturbruk har en relativt stabil søkermasse til Vg1. Totalt søkte 1569 seg til naturbruk Vg1 i 2013. 

2006.  Søkertallene gikk gradvis ned fra 2006 til 2009, og har deretter gått opp til nivået fra 2006. 

Antallet søkere til Vg2 er også stabilt. Det var på 1341 i 2013. 

517 personer søkte Vg3 naturbruk i 2013. Også her har antall søkere vært stabilt siden 2008.  

345 av elevene som søkte seg til Vg3 innen utdanningsprogram naturbruk, søkte på 

studieforberedende Vg3 innen naturbruk. 
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I tillegg søkte 25 prosent av elevene fra Vg2 seg til påbygg til generell studiekompetanse. De fleste 

som begynner på naturbruk, ender dermed opp med generell studiekompetanse.  

Ser vi på søkere til læreplass, er det økning igjen fra 2012 til 2013. Det største lærefaget er 

anleggsgartnerfaget, det hadde 129 søkere i 2013, som er en liten oppgang fra tidligere år. Det nest 

største faget, fiske og fangst, har i underkant av 100 søkere. Reindriftsfaget hadde to søkere i 2013, 

mens idrettsanleggsfaget hadde 7 søkere i 2013, men bare 2 søkere i 2012.  

Det ser ut til å være en økt interesse for akvakulturfaget, antallet søkere til læreplass har økt fra 34 i 

2008 til 74 i 2013. 

Totalt ble det inngått 358 nye lærekontrakter innen naturbruk i 2012. Det var en nedgang fra 2011 da 

det ble inngått 421 lærekontrakter.  

Antallet avlagte fag- og svenneprøver har økt svakt fra 364 i 2010 til 438 i 2013. 25 prosent av 

prøvene avlegges av praksiskandidater, og her står akvakulturfaget for den høyeste andelen. 45 av 

125 fagprøver i akvakulturfaget ble avlagt av praksiskandidater.  

Naturbruk har en litt lavere gjennomføringsandel enn snittet på yrkesfag. 56 prosent gjennomfører 

på normert tid pluss 2 år. Utdanningsprogrammet har også en lavere andel som tar fagbrev innen fire 

år etter at de startet som lærlinger. Andelen i naturbruk er 63 prosent, mens snittet for alle de 

yrkesfaglige utdanningsprogrammene er 79 prosent.  

Det ble inngått 47 nye opplæringskontrakter innen naturbruk i 2012. Det betyr at 

opplæringskontraktene utgjorde 12 prosent av de totale kontraktene i naturbruk. Det er en høy 

andel sammenlignet med de øvrige utdanningsprogrammene.  

 

2. Endringsforslag fremmet tidligere i oppnevningsperioden  
Faglig råd for naturbruk har foreslått følgende endringsforslag så langt i inneværende rådsperiode 

(fra høsten 2012 - høsten 2013):  

 På bakgrunn av ønske fra blant annet FRNA ble det i 2013 nedsatt en arbeidsgruppe som har 

jobbet med læreplanen for fisker/matros. Arbeidet i denne gruppen har munnet ut i et forslag 

om endringer i læreplanen for Vg3 Fiske og Fangst. Den reviderte læreplanen er nå på høring. 

Høringsfristen er 25.april.  

 

 Udir fikk våren 2013 inn en søknad om opprettelse av et nytt lærefag – greenkeeperfaget. 
Direktoratet ba faglig råd for naturbruk om å behandle søknaden. I behandlingen av saken 4. 

juni 2013 gjorde FRNA følgende vedtak: 
 

Faglig råd for naturbruk støtter opp om søknaden om nytt lærefag – greenkeeperfaget. 

Lærefagets innhold grenser inn mot både idrettsanleggsfaget og anleggsgartnerfaget. 

Imidlertid vurderes felleselementene til å være for få til at greenkeeperfaget fullt ut kan 

ivaretas i noen av de nevnte fagene. Faglig råd for naturbruk anbefaler at 

Utdanningsdirektoratet godkjenner greenkeeper som nytt lærefag. 

Vedtatt med 10 mot 2 stemmer. 
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Utdanningsdirektoratet støttet seg til FRNA sin anbefaling, og saken er oversendt 

Kunnskapsdepartementet. Saken kommer sannsynligvis på høring våren 2014.  

 

 I Meld St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords ble det åpnet for 

forsøksordninger med 2+2-modell for agronom og gartner. FRNA var svært positive til dette, og 

bidro våren 2013 til å utforme et oppdragsbrev til Udir om dette. I oppdragsbrevet 24-13 fra 

Kunnskapsdepartementet fikk Utdanningsdirektoratet følgende oppdrag:  

1. Invitere til forsøk med 2+2-modeller – oppstart skoleåret 2014/2015 

2. Tilpasse læreplaner  

3. Godkjenne nye lærefag  

4. Gjennomføre evaluering av forsøket   

 

Faglig råd for naturbruk har vært svært delaktig i arbeidet med forsøket så langt, blant annet i 

vurdering av fylkenes søknader, ved å gi forslag til læreplangruppemedlemmer og ved selv å 

delta i læreplangruppearbeidet. Rådet  vil også fortsette å spille en viktig rolle i tiden framover.   

 

Fem fylker har blitt valgt ut til å delta i forsøket, som settes i gang august 2014.  

 

 FRNA behandlet på rådsmøte våren 2013 et forslag om endring av læreplanen for Vg3 

Skogsoperatør, og gjorde et vedtak om at læreplanen burde endres. Endringsforslaget er sendt 

direktoratet, og rådet avventer svar på dette.  

 

 Rådet venter også på avklaringer fra Udir og KD vedrørende valgbare fag og spesialisering. 

Utfallet av dette vil få betydning for utviklingen av programfag for naturbruk.  

 

 

3. Vurderinger og utgangspunkt for endringsforslag   
Dette kapittelet er primært strukturert etter programområder på vg3. I siste del av kapittelet gjøres 

det også noen øvrige vurderinger, blant annet knyttet til enkelte fag på vg2. Aller først trekkes det 

opp noen generelle vurderinger som  er av relevans for hele utdanningsprogrammet. 

Generelle vurderinger  
For å sikre en hensiktsmessig rekruttering til Naturbruk, er det viktig at karriereveiledning og 

rådgivning, både i grunnskolen og i den videregående opplæringa, er god. Dette er en overordnet 

utfordring for hele utdanningsprogrammet. 

Videre stiller faglig råd for naturbruk spørsmålstegn ved hvorvidt læreplanverket kommuniserer godt 

nok. Flere fylkeskommuner ser ikke det lokale handlingsrommet som ligger i dagens læreplanverk, 

for eksempel i bruk av Prosjekt til fordyping (PFT).   

FRNA ser også behov for klarere regler som gjør det mulig å sammenligne utenlandske utdanninger 

med norske fagbrev. I dag er  utenlandske kompetansebevis godkjent av Arbeidstilsynet likestilt med 
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Fagbrev. Dette kan føre til konkurransevridning. Det er behov for kontroll med at det konkurrreres på 

like vilkår, både når det gjelder å vinne anbud og når det gjelder ansettelse som fagarbeider. 

Andelen elever i private videregående skoler er samlet for naturbruk 23 %, for Vg3 yrkesfag i skole er 

andelen  41 %. FRNA mener at elevtall per 1. oktober er et viktig kunnskapsgrunnlag for rådet. 

Søkertall inkludere sjeldent private skoler. 

Akvakulturfaget 

a) Kommentar til nøkkeltallene og kildene i kapittel 1 

Søkertall og antall elever innen akvakultur har vært nokså stabilt, men lavt i flere år. Det kan synes 

som vi har hatt en økning de siste år, men det er vanskelig å si at det er en trend. Noen svingninger 

har det vært hele tiden. Næringa, deriblant Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening  (FHL), 

signaliserer økt behov for rekruttering framover, begrunnet i høy gjennomsnittsalder i næringa i dag.  

 

FRNA mener det er ønskelig med en direkte henvendelse til sentrale næringsaktører med tanke på å 

kunne tilby flere læreplasser og øke etterspørselen etter fagarbeidere. 

 

Videre mener rådet det ville vært interessant å kartlegge antall som er sysselsatt i næringa og som 

utfører fagarbeiders arbeidsoppgaver, uten å ha fagbrev. Det ville også være interessant å vite 

alderssammensetningen i denne gruppen. 

b) Fremtidig behov for faglært arbeidskraft innenfor akvakulturfaget 

Vi antar at behovet vil være stort framover. Dette på bakgrunn både av signaler fra FHL (se punkt a), 

samt Sintefs prosjekt «Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen». 

Dette prosjektet gjennomføres første halvdel av 2014, og begrunnes nettopp i sjømatnæringens 

store potensiale. Også tall fra NAVs bedriftsundersøkelse (2013) tyder på at behovet for 

havbruksarbeidere vil være stort i tiden framover.  

c) Endringer i bedriftsstruktur og lignende som har eller kan få betydning for 

akvakulturfaget 

Det er ingen påviselig endringer i bedriftsstruktur eller liknende, men en bør kanskje se på hvordan 

ulikheten i kompetanse for den som skal jobbe på henholdsvis settefisk/matfisk slår ut i praksis. Det 

må vurderes hvor kommende krav til sertifisering for oppdrettsfartøy skal ivaretas. 

d) Teknologiske nyvinninger som har eller kan få betydning for akvakulturfaget 

Næringen er i rask endring og nye kompetanseområder etterspørres. Det bør reises en 

diskusjon/gjøres et prosjekt på hva og hvilke slike som bør inn i programfag (som faste emner), 

hva som bør være mulig å ta i PTF, og hva som er arbeidsoppgaver som bør løses av andre 

fagarbeidere. Eks elektro: Hvor mye elektro bør en fagoperatør i akvakultur kunne? Hvor begynner 

jobben til elektrikeren? Dette er noe FRNA vil følge opp i tiden framover.  

e) Endringer i nasjonal lovgivning og/eller nye myndighetskrav som har eller kan få 

betydning for akvakulturfaget 

Det innføres sertifikatkrav for å kjøre båter som anvendes i oppdrettsnæringen. Læreplanen må 

justeres på dette punktet. En høring om dette har gått uten at FRNA har vært innkoblet. 
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f) Endringer i internasjonale rammebetingelser som har eller kan få betydning for 

akvakulturfaget 

Oppdrettsnæringen er en eksportbasert næring, og er derfor sterkt påvirket av endringer i 

internasjonale markeder, bestemmelser og sertifiseringer. 

 

Anleggsgartner 

a) Kommentar til nøkkeltallene og kildene i kapittel 1 

Anleggsgarter har en stabil, men noe synkende, søknadsmengde. Et forholdsvis stort antall skoler 

som tilbyr opplæring i faget medfører få elever per skole. Dette resulterer i oppsplitting og 

fragmentering av læringsmiljøene og dårligere fag- og opplæringsmiljø. 

Tilbudet er bygd opp rundt gartnerfaglig miljø, og flere skoler befinner seg langt fra tettbygd strøk. 

Dermed befinner flere skoler seg langt fra de områdene med et bredt rekrutteringsgrunnlag og hvor 

mulighetene til samarbeid med et bredt spekter av næringsaktører er stort. 

b) Fremtidig behov for faglært arbeidskraft innenfor anleggsgartnerfaget. 

FRNA mener det er et jevnt behov for faglært arbeidskraft. Særlig er det et stort behov i  bynære 

strøk. Det er i økende grad etterspørsel etter spisskompetanse.  

c) Endringer i bedriftsstruktur og lignende som har eller kan få betydning for 

anleggsgartnerfaget 

Noen store entreprenører er i ferd med å bli "virkelig store". Dette medfører kamp om store prosjekt 

og oppdrag, noe som igjen fører til at mindre bedrifter slår seg sammen. Med store 

entreprenørselskaper bygges det også bedre systemer for å ivareta lærlinger. Det blir også behov for 

flere faglærte. I tillegg har det blitt kortere vei for å klatre i bedriftene – karriereveien for 

anleggsgartnere har blitt kortere. 

d) Teknologiske nyvinninger som har eller kan få betydning for anleggsgarterfaget  

Det er en løpende teknologisk utvikling som vil kunne redusere arbeidskraftbehovet noe. Utviklingen 

medfører en forbedret HMS-situasjon. Det stilles større krav til fagarbeiders kompetanse i forhold til 

vedlikehold av maskiner m.v.  

e) Endringer i nasjonal lovgivning og/eller nye myndighetskrav som har eller kan få 

betydning for anleggsgarterfaget 

Det ble innført nye regler for permittering i januar 2014. Disse vil i liten grad påvirke bransjen som 

helhet, da de ulike firmaene har ulike velfungerende ordninger for å sikre forutsigbarhet gjennom 

hele sesongen. 

Det er behov for klarere regler som gjør det mulig å sammenligne utenlandske utdanninger med 

norsk fagbrev. I dag er utenlandske kompetansebevis godkjent av Arbeidstilsynet  likestilt med 

Fagbrev. Dette kan føre til konkurransevridning. FRNA mener det er behov for kontroll av at det 

konkurrreres på like vilkår, både når det gjelder å vinne anbud og når det gjelder ansettelse som 

fagarbeider. 

Partene har ønske om at ett vilkår for å kunne vinne anbud skal være krav om at man tar inn 

lærlinger.  



11 
 

f) Endringer i internasjonale rammebetingelser som har eller kan få betydning for 

anleggsgartnerfaget  

Det må forventes økende arbeidsinnvandring som følge av : 

 Globalisering  

 Internasjonal finanskrise 

 Høyt norsk lønnsnivå  

 Vikarbyrådirektivet (effekt ukjent i dag) 

g) Øvrige endringer 

Endringer i det ytre miljø grunnet klimaendringer: Mer regn og et mildere klima med kortere 

frostperioder medfører nye utfordringer og forutsetninger. 

 

Driftsoperatør i idrettsanleggsfaget 
Faget er vanskelig å vurdere i forhold til standardkriteriene.  

 

Antall teknisk avanserte idrettsanlegg med behov for kompetent drift og vedlikehold øker, og fokuset 

for å stimulere til fysisk aktivitet for bedring av folkehelsa er stort. Behovet for faglærte innen feltet 

kan derfor se ut til å være økende, selv om det ikke er kategorisert som en egen type etterspurt 

arbeidskraft som gir utslag i NAVs bedriftsundersøkelse 2013. 

 

FRNA er av den oppfatningen at faget ikke har fungert etter intensjonen. Antall søkere til faget er 

svært begrenset og etterspørselen etter fagarbeidere er på et minimum. 

 

Hovedforklaringen til ovennevnte er antagelig at faget er for bredt til å være anvendbart. Initiativ til 

videreutvikling mot whitekeeper har ikke økt omfanget.  

 

Hovedandelen av fagprøvene avlegges av praksiskandidater. Ofte er da arbeidsgiver aktivt med for 

tilrettelegging for slik kompetanseutvikling for at ufaglærte arbeidstakere skal oppnå fagbrev, men 

fagbrev i idrettsanleggsfaget etterlyses i liten grad ved nytilsettinger i sektoren. 

 

FRNA har i 2013 anbefalt opprettelse av et nytt lærefag, "Greenkeeper". Dette har likheter med 

idrettsanleggsfaget. Når FRNA konstaterer behov for greenkeeper som eget fag, understreker dette 

samtidig at idrettsanleggsfaget ikke fungerer etter intensjonen.  

 

Faget har dessuten klare tilgrensninger mot byggdrifterfaget. Det bør vurderes om bredden på faget 

skal endres som følge av at byggdrifterfaget etableres.   

 

På bakgrunn av disse forholdene, har FRNA diskutert om idrettsanleggsfaget bør legges ned. Rådet 

har imidlertid mottatt flere innspill, blant annet fra Senter for opplæring anleggsgartnerfaget (SOA), 

Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML), Bad, park og idrett og Norsk 

idrettsforbund, som alle ønsker å opprettholde idrettsanleggsfaget som en selvstendig fagutdanning.  
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Fiske og fangst 

a) Kommentar til nøkkeltallene og kildene i kapittel 1 

Se kommentar under akvakulturfaget. 

b) Fremtidig behov for faglært arbeidskraft innenfor fiske og fangst 

Det er ingenting som tyder på at behovet for ansatte/utøvere i fiskerinæringa skal gå ned. Det er 

imidlertid viktig å øke andelen som har fagbrev. 

c) Endringer i bedriftsstruktur og lignende som har eller kan få betydning for fiske og 

fangst 

Næringa er todelt, med en del mindre båter som utøver kystfiske og en flåte med større, havgående 

fartøy med større mannskap. Det etterspørres noe ulik kompetanse i de to gruppene, noe dagens 

opplæring ikke tar tilstrekkelig høyde for. Det bør legges til rette for 

fordypning/spesialisering/valgfrihet som sikrer mulighet til tilpasning ut fra lokale forhold. 

d) Teknologiske nyvinninger som har eller kan få betydning for fiske og fangst 

Teknologi for drift av fartøy, navigasjon, kommunikasjon, fangst og produksjon er i stadig 

utvikling. Den største utfordringen i dag er tilgang på opplæringsfartøy som tilfredsstiller kravene. 

e) Endringer i nasjonal lovgivning og/eller nye myndighetskrav som har eller kan få 

betydning for fiske og fangst 

Det er endringer i regelverket som gjelder for matros. Da en fisker også har arbeidsoppgaver 

som matros, må det sikres at fagarbeideren kan oppnå ferdighetssertifikat for matros i løpet av 

opplæringen. Som nevnt i kapittel 2, er det nedsatt en arbeidsgruppe (læreplangruppe) som skal 

utarbeide en løsning for dette på kort sikt. 

Dagens læreplaner er ikke tydelige nok på sikkerhetskrav som gjelder, og heller ikke på 

fartøystørrelse som er relevant for sertifisering og godkjenning. Dagens læreplaner er heller ikke 

godkjent av sertifiserende myndighet, noe som fordrer et parallelt læreplanverk som fungerer som 

operativ læreplan. Dette bør det ses nærmere på. Blå arbeidsgruppe i FRNA har derfor tatt kontakt 

med personer i FRTIP som jobber med sjøfartsfagene, og har foreslått et felles møte med disse. 

Videre er det viktig at dette ses i sammenheng med de sertifiseringskrav som gjelder akvakultur.   

Endringer i nasjonal kystsoneforvaltning og kvotefordeling kan påvirke tilgangen på 

opplæringsarenaer og behovet for faglært arbeidskraft. 

f) Endringer i internasjonale rammebetingelser som har eller kan få betydning for fiske 

og fangst 

Internasjonale fiskeriforhandlinger kan påvirke behovet for tilgangen på opplæringsarenaer.  

 

Hestefaget 

a) Kommentar til nøkkeltallene og kildene i kapittel 1 

Vg2 Hest- og hovslager bærer preg av å være en «alternativ vei til studiekompetanse». Statistikk fra 

2011 viser at 75 %  av de som går ut fra Vg2 Hest- og hovslager velger å fortsette på 

studieforberedende.  Som beskrevet over forventer FRNA gode, oppdaterte tall på dette i 
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evalueringen initiert av Landbruks- og matdepartementet om landbruksutdanning i videregående 

skole og behov for fagskoleutdanning. 

Et stort antall skoler tilbyr opplæring innenfor hest-og hovslager. FRNA mener tilbudet virker noe 

"overdimensjonert" sammenlignet med næringslivets behov for arbeidskraft.  

Generell kommentar vedrørende framtidig arbeidsmarked for fagarbeidere i hestefaget 

Det er mulig at en noe større andel av de som i dag velger studieforberedende opplæring framfor 

Vg3 Hestefag, ville ha valgt annerledes dersom tilgangen til lærplasser hadde vært større.   

FRNA har for liten kunnskap om hvordan arbeidsmarkedet for fagarbeidere i hestefaget vil kunne 

endres i framtiden. Rådet ser videre at det er behov for en "grenseoppgang" mellom bruk av hest, 

slik det er definert i forhold til Naturbruk og slik det er definert i forhold til idrett.  

FRNA ser følgelig behov for dialog med "hestemiljøet" for å framskaffe mer og bedre kunnskap om 

dagens og framtidens arbeidsmarked knyttet til hest og hovslager. Av denne grunn vurderer rådet å 

arrangere en dialogkonferanse på temaet. Det pågår per dags dato en diskusjon rundt hvorvidt 

konferansen kun bør omhandle hest, eller også andre  bruksdyr (smådyr og hund). Fordi det enda er 

flere uavklarte spørsmål, vil dialogkonferansen sannsynligvis ikke avholdes inneværende år.      

Leder og sekretær i faglig råd for naturbruk var på eksamensnemdsamling for naturbruk i februar (se 

vedlagt oppsummering fra fagnedmsamling NA 3.februar 2014). Her var det flere representanter for 

hest- og hovslagerfaget. Disse personene vil være nyttige kontaktpersoner i det videre arbeidet med 

dialogkonferansen, samt for å innhente økt kunnskap om hest- og hovslagerfaget generelt.  

 

Hovslagerfaget 

a) Kommentar til nøkkeltallene i kapittel 1 

Av de som går ut av Vg2 hest- og hovslager er det en veldig liten andel som velger å fortsette på Vg3 

Hovslager. Tall fra 2011 viser 19 lærekontrakter innenfor hovslagerfaget.     

Generell kommentar vedrørende framtidig arbeidsmarked for fagarbeidere i 

hovslagerfaget 

Næringa forventer at etterspørselen etter hovslagertjenester vil øke, både som følge av økt antall 

hester og en klarere spesialisering knyttet til hovpleie (se oppsummering fagnedmsamling NA 

3.februar 2014).  

Næringa har problemer med å tilby tilstrekkelig antall læreplasser. FRNA har manglende kunnskap 

om i hvor stor grad det er mulig å øke antall læreplasser. De fleste hovslagervirksomhetene er små 

virksomheter.  Antall læreplasser vil derfor vanskelig kunne økes i vesentlig grad (se vedlagt 

oppsummering fra fagnedmsamling NA 3.februar 2014).   

Videre er FRNA kjent med at det er tatt initiativ til opprettelse av en landslinje for hovslagere. Vi er 

imidlertid ikke kjent med hvorvidt tilbudet er ment som et alternativ til de som ikke får læreplass, 

eller en søknad om omlegging av utdanningen til skoleløp.  
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FRNA er også kjent med diskusjoner i hovslagermiljøet om hvorvidt en hovslager skal kunne smi egne 

sko, eller kun tilpasse ferdigsmidde. Hvorvidt dette vil ha betydning i forhold til arbeidskraftbehovet 

er ukjent.  

Det vises til det som ble nevnt ovenfor vedrørende hestefaget. FRNA ser det som naturlig at også 

hovslagerfaget blir bredere belyst på en dialogkonferanse.    

 

Gartnernæring 
Opplæringen til gartner følger idag et 3-årig skoleløp. Som beskrevet i kapittel 2 er forsøk med et 

2+2-løp planlagt igangsatt for skoleåret 2014/15. Uavhengig av dette har vi følgende kommentarer:  

a) Kommentar til nøkkeltallene og kildene i kapittel 1 

Det er få skoler som tilbyr opplæring til gartner.  Fag- og opplæringsmiljøene må på denne bakgrunn 

kunne betgnes som sårbare.   

Som beskrevet tidligere går rådet ut ifra at det vil komme interessante opplysninger fra Landbruks- 

og matdepartementets evaluering som ventes å foreligge første kvartal 2014.  

b) Fremtidig behov for faglært arbeidskraft som gartner 

Etterspørselen etter faglærte gartnere kan grovt grupperes innenfor følgende produksjons- og 

driftsformer: 

 Veksthusproduksjon  

 Frilandsproduksjon – grønnsaker 

 Frilandsproduksjon – frukt og bær 

 Planteskoler 

 Hagesentra  

 Park- og hagegartner 

 Servicegartner 

Mye av arbeidskraftbehovet innenfor garnernæringen blir i dag dekket  opp av ufaglært arbeidskraft, 

en stor andel av denne på sesongkontrakter – spesielt innefor frilandsproduksjon. Rådet har blant 

annet fått innspill fra Norsk Gartnerforbund om at det må forventes en økende bruk av 

korttidsansettelser og bruk av ufaglærte arbeidstakere i sesongene. Det forventes likevel å være 

etterspørsel etter faglært arbeidskraft/kompetanse. Den enkelte bedrift har ofte sin "egen 

produksjonsmåte", og grunnleggende god forståelse for faget er derfor viktig. Innenfor hagesentra 

m.v. kan det forventes økt etterspørsel etter faglærte gartnere. 

c) Endringer i bedriftsstruktur og lignende som har eller kan få betydning for opplæring 

til gartner 

Det er i dag stor usikkerhet knyttet til framtidige politiske rammebetingelser, og endringer hva 

gjelder eiendomsstruktur. Denne usikkerheten  kan gi lavere rekruttering, kanskje spesielt  til 

frilandsproduksjon. På den annen side vil større enheter bety økt behov for mellomledere (faglærte 

gartnere). Innenfor veksthusproduksjon preges utviklingen i retning færre, men større og mer 

spesialiserte enheter med forholdsvis mange ansatte. Mye av dette arbeidskraftbehovet vil fortsatt 
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dekkes inn av ufaglærte, men med fortsatt behov for kompetanse på fagarbeidernivå (mellomledere) 

for en liten andel av de ansatte. 

Innenfor hagesentra m.v. vil økte kundekrav m.v. trolig gi plass til flere faglærte gartnere.   

FRNA har også mottatt signaler, blant annet fra Plantasjen, om en større etterspørsel etter 

servicegartnere. 

d) Teknologiske nyvinninger som har eller kan få betydning for sysselsettingen i 

gartnerinæringene  

I tillegg til spesialisering i driftsformer er det er en løpende teknologisk utvikling. Bedrifter i norsk 

gartneri- og hagebruksnæring er kjent for å være villige til å prøve nye teknologiske løsninger. Med 

større enheter vil det være mulig også med mer avanserte maskiner. Ettersom arbeidskraft i Norge er 

kostbart sammenlignet med andre land, vil dette kunne medføre redusert etterspørsel etter 

arbeidskraft. Hvorvidt dette først og  fremst vil gjelde ufaglært arbeidskraft, eller også faglærte 

gartnere er imidlertid usikkert. Utvikling av nye dyrkingsmåter, ny miljøvennlig energi og nye 

driftsformer vil også kreve mer kunnskap og kompetanse. 

For frilandsproduksjon vil endringer i det ytre miljø grunnet klimaendringer, i form av mer regn og 

mildere klima med kortere kuldeperioder, medføre nye utfordringer og forutsetninger i form av 

vanskeligere driftsforhold, men også lengre vekstsesong.  

For veksthusprodukjson vil endringer innenfor energiteknologi, og endringer i energipriser kunne får 

store konsekvenser i forhold til produksjon og sysselsetting.  

e) Endringer i nasjonal lovgivning og/eller nye myndighetskrav som har eller kan få 

betydning i gartnerinæringene 

Se punkt C) over.  

Mange produksjoner vil kunne påvirkes, mens mange allerede er konkurransedyktige. Stabile og 

forutsigbare rammebetingelser er viktige.  

For øvrig vil endringer f.eks. hva angår tollvern og importrestriksjoner kunne få stor betydning i 

forhold til produksjon og sysselsetting.   

Forskrift om allmenngjøring av overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene kan ha 

betydning for sysselsettingen i bransjen.  

f) Endringer i internasjonale rammebetingelser som har eller kan få betydning for 

gartnerinæringene 

Gartnerinæringene er i dag en stor mottaker av utenlandsk arbeidskraft (for det meste ufaglært 

arbeidskraft). Det må forventes økende arbeidsinnvandring som følge av : 

 Globalisering 

 Internasjonal finanskrise og arbeidsledighet 

 Høyt norsk lønnsnivå  

 Vikarbyrådirektivet (effekt ukjent i dag) 

 Tollvern 

 Fremtidige handelsavtaler som omfatter matproduksjon  
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Agronom (landbruk) 
Opplæringen til agronom følger i dag et 3-årig skoleløp. Forsøk med et 2+2-løp er planlagt igangsatt 

for skoleåret 2014/2015. Uavhengig av organisering  mener FRNA at yrkesutdanningen innen 

landbruk må gi felles grunnopplæring i god agronomi innen både plante- og husdyrproduksjon, 

uavhengig av framtidig valg av driftsform. 

Under henvisning til politiske signaler om økt satsing på økologisk landbruk vil FRNA understreke 

behovet for å opprettholde formålet i dagens læreplaner om å utvikle allsidig kompetanse som er 

grunnlag for arbeid i både konvensjonell og økologisk drift. Dette må opprettholdes i forsøket med 

2+2-modell.   

a) Kommentar til nøkkeltallene og kildene i kapittel 1 

For 2011–2012, viser statistikken at drøyt halvparten av de som begynner på Vg2 landbruk og 

gartnernæring fortsetter på Vg3 landbruk. Søkning til dagens Vg2 landbruk og gartnernæring, og 

videre til Vg3 landbruk, har gjennom flere år vært forholdsvis stabil. Høy gjennomsnittsalder ved 

gårdsoverdragelse (SSB, 2011) gjør at mange voksne med annen videregående utdanning søker seg til 

agtonomutdanning for voksne. Noen av disse har elevstatus, andre er privatister. De voksne er oftest 

”uten rett” og tar kun programfagene. FRNA regner derfor med at de fleste får kompetansebevis og 

ikke fullstendig vitnemål. Det er usikkert hvor stor andel av de voksne som er med i statistikken og 

om voksne som har annen videregående utdanning fra før trekker ned fullføringsprosenten. 

FRNA regner med å få  interessante data i Landbruks- og matdepartementets evaluering av 

landbruksutdanningen på videregående skole og behov for fagskoleutdanning. Denne ventes å 

foreligge første kvartal 2014.   

b) Fremtidig behov for faglært arbeidskraft som agronom 

Landbruket har tidligere i liten grad markedsført etterspørsel etter landbrukskompetanse. Dette har 

blant annet bidratt til lav rekruttering til agronomutdannelsen. Samtidig har mange videregående 

skoler lagt ned eller endret Vg2 landbruk og gartnernæring slik at det i større grad vil passe 

ungdomsgruppas interesser, og dermed gi en økt rekruttering til skoletilbudet. Dette innebærer blant 

annet at det har blitt gitt tilbud knyttet til hund, smådyr, friluftsliv og sportsfiske. Fokus for disse 

tilpassingene er imidlertid i stor grad  at elevene skal gå videre til studieforberedende Vg3, ikke til 

yrkesutdanning. Endringene har varierende forankring i lokalt næringsliv og definerte kompetanse 

for framtida. Tilpasningen har også i noen tilfeller gått på bekostning av nødvendig 

agronomkunnskap basert på plante- og husdyrproduksjon.  

De siste tre årene har landbruket gjennom prosjektet Velg Landbruk markedsført behovet for at flere 

ungdommer skal velge landbruksutdanning, både i videregående skole, fagskole og høyere 

landbruksutdanning. Antall elever på Vg3 landbruk var 1. oktober 2012 438, en øking med 43 fra året 

før og det høyeste siden Kunnskapsløftet ble innført. Det er for tidlig å si om dette er en effekt av 

prosjektet, men det vil bli interessant å følge den videre utviklingen. 

Rekrutteringen til agronom forventes å kunne være høyere enn i dag, men likevel å være lavere enn 

avgangen fra yrket. Vg3 landbruk er naturlig grunnutdanning både for framtidige bønder og ansatte i 

landbruket. I følge Statistisk Sentralbyrå (2011) overdras ca 5.500 eindommer hvert år, med formål å 
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drive landbruk.  Kun ca 50 % av de som tar over eiendom i dag har landbruksutdanning. Med fortsatt 

økt eiendomsstørrelse og spesialisering forventes utdanningsbehovet til framtidige drivere å øke 

(Hansen, 2013; Eldby og Nyhammer, 2010). 

Mye av ansattebehovet i landbruket er og vil fortsatt bli dekket opp av sesongansettelser (ufaglært 

arbeidskraft). Det forventes likevel å være økt etterspørsel etter faglært arbeidskraft/kompetanse, 

men ofte på et snevrere felt.  

c) Endringer i bedriftsstruktur og lignende som har eller kan få betydning for opplæring 

til agronom  

Det er i dag stor usikkerhet knyttet til framtidige politiske rammebetingelser, og en endret 

eiendomsstruktur. Denne usikkerheten må forventes å gi fortsatt lav rekruttering til 

agronomutdanning blant unge.  

Utviklingen i retning færre, men større og mer spesislaiserte landbruksenheter vil fortsette. Dette vil 

stille større krav til kompetanse både hos eier og ansatte. Ut fra geografiske forhold vil mindre 

deltidsbruk fortsatt dominere i mange deler av Norge. Mange vil derfor ha behov for annen 

utdanning i tillegg til landbruk. Innføring av rett til studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning 

kan føre til at fler av de som ser for seg å drive landbruk i kombinasjon med annet yrke vil velge 

yrkesutdanning innen landbruk før studiekompetanse. 

d) Teknologiske nyvinninger som har eller kan få betydning for sysselsettingen i 

landbruket   

I tillegg til spesialisering i driftsformer, er det en løpende teknologisk utvikling som vil kunne redusere 

arbeidskraftbehovet. Samtidig vil kompetansekravet til de som skal arbeide i spesialiserte 

produksjoner og større dyrebesetninger øke. 

e) Endringer i nasjonal lovgivning og/eller nye myndighetskrav som har eller kan få 

betydning landbruket 

Se punkt C) over.  

Kompetansekrav knyttet til dyrevelferd og holdforskrifter (for produksjonsdyr) kan ha innvirkning på 

innhold i opplæringen og behovet for faglærte. Lovverket for forvaltning av jord og vannkretsløp kan 

også føre til tilsvarende påvirkning.  

For øvrig vil endringer f.eks. hva angår tollvern og importrestriksjoner kunne få stor betydning i 

forhold til produksjon og sysselsetting.   

f) Endringer i internasjonale rammebetingelser som har eller kan få betydning for 

landbruket  

Nye klimautfordringer forventes å gi større usikkerhet vedrørende global matproduksjon og hva som 

til enhver tid vil være tilgjengelig på verdensmarkedet. Dette kan gi behov for økt 

landbruksproduksjon nasjonalt.  

Landbruket er i dag en stor mottaker av utenlandsk arbeidskraft (for det meste ufaglært 

arbeidskraft). Det må forventes økende arbeidsinnvandring som følge av : 

 Globalisering  

 Internasjonal finanskrise og arbeidsledighet 
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 Høyt norsk lønnsnivå  

 Vikarbyrådirektivet (effekt ukjent i dag) 

 Fremtidige handelsavtaler  

g) Øvrige endringer  

Endringer i det ytre miljø grunnet klimaendringer: Mer regn og et mildere klima med  kortere 

kuldeperioder medfører nye utfordringer og forutsetninger i form av vanskeligere driftsforhold, men 

trolig også lengre vekstsesong. Endring av driftsmetoder som følge av klimaendringer forventes gi 

nye kompetanseutfordringer i landbruket. 

 

Reindriftsfaget  
Reindriftsfaget har i dag fokus på å utdanne ungdom som fagarbeidere i reindrift. Ungdom tar 

fagbrev og flere tar også studiespesialisering. En utfordring for bedriftene er at ungdom har valgt å ta 

studiespesialisering før de inngår lærekontrakt. En årsak til dett er at ungdommen da opprettholder 

retten til stipend fra Lånekassen. Ulempen for bedriftene har vært at de har mistet retten på Base 1 

tilskudd.  

Mange ungdom som har fullført utdanning er i aktiv reindriftsutøvelse, og har ellers tatt relevant 

høyere utdanning. Dette gjelder spesielt jenter. Flere jenter har også tatt fagbrev i duodji etter 

fagbrev i reindrift.  

Dette utdanningstilbudet gis ved Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino med vg1 og 

vg2 reindrift, samt ved Grong videregåendeskole  og Røros videregående skole for elever i de 

sørsamiske områder. 

a) Kommentar til nøkkeltallene og kildene i kapittel 1 

Søkning til reindriftsfaget er forholdsvis stabil. Per 1. oktober 2011 var det 26 løpende lærekontrakter 

i faget. Det er 16 nytegnede kontrakter i 2013.    

b) Fremtidig behov for faglært arbeidskraft innenfor reindrift  

Etterspørsel etter fagarbeidere i reindrift er tilstede og bør kunne forventes å øke. 

Det er i dag etterspørsel etter reindriftskompetanse også utover reindriftsnæringen. Eksempler på 

dette er  innen Statens reindriftsforvaltning og forvaltning for øvrig, oppdrag for Statens 

naturoppsyn, Reinpolitiet, barnehager og skoler. Dette arbeidsmarkedet kan variere. Folk med 

fagbrev i reindrift har en allsidig kunnskap og ferdighet, og dette kan ses som en stor fordel i alle 

typer feltarbeid, for eksempel i fjelltjenesten, guiding, som utemannskap ved reinslakterier, ved 

transport av rein, samt ved håndtering av rein. 

I reindrift er det i hovedsak i de mest arbeidsintensive perioder og ved sykdom at det etterspørres 

folk med kyndig reindriftskompetanse.  

c) Endringer i bedriftsstruktur og lignende som har eller kan få betydning for opplæring 

innenfor reindriftsfaget   

Teknologisk utvikling gjør det i dag mulig med satelittovervåking/-gjeting. Dette kan få betydning for 

både bedriftsstruktur og sysselsetting, men i hovedsak for sysselsetting. Dette skyldes både at 
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radiobjeller kun fungerer der det stort sett er telefondekning, samt at satelittbruk er kostbart. Bruk 

av denne teknologien er med andre ord et økonomisk spørsmål. Selv om det er arbeidsbesparende 

under flytting og samling, vil man trenge menneskelig arbeidskraft til å gjøre denne jobben. Denne 

overvåking forteller ingen ting om beiteforhold, om naboflokker, rovdyr eller andre forstyrrelser man 

får sett ved tilstedeværelse. Teknologien egner seg imidlertid godt til sporing av dyr som for 

eksempel er drept av rovdyr. 

d) Teknologiske nyvinninger som har eller kan få betydning for sysselsettingen inennfor 

reindrift   

Se punkt C).  

Framtidig effekter av å spre fòr på vidda er ukjente og kan gi uante konsekvenser i retning 

forurensning og dårligere beiteforhold.  

e) Endringer i nasjonal lovgivning og/eller nye myndighetskrav som har eller kan få 

betydning innenfor reindrift.  

Forvaltning av beiteområder kan endre betingelsene for å drive reindrift.  

Turisme og annen næringsvirksomhet, spesielt utvinning av mineraler i beiteområder, kan skape 

endringer i driftsforhold.  

f) Endringer i internasjonale rammebetingelser som har eller kan få betydning innenfor 

reindrift  

Det er viktig for reindrifta å følge med i de andre nordiske landene der man har reindriftsutdanning 

og annet som er relevante for utøvelse av reindrift, eksempelvis rovdyrforvaltning, arealinngrep som 

mineralvirksomhet, skogbruk, kraftutbygging, turistsatsning osv.  

Det foregår i dag liten grad arbeidsinnvandring fra Finland. Det er noe arbeidsinnvandring i 

reindriftsrelaterte virksomheter, slik som slaktere og nedskjærere. Disse kommer blant annet fra 

Polen. Transportnæringa kan derfor få utfordringer med utenlandske transportører.  

g) Øvrige endringer 

Klimaendringer vil kunne før til endringer i reinens livsgrunnlag. 

h) Annet hva gjelder reindriftsfaget 

Reindrift er et stort fagområde med hensyn til kvinnearbeisplasser. FRNA ser derfor at det er behov 

for at læreplanene legger til rette for å kunne skape flere arbeidsplasser for kvinner, se kapittel  4.  

Det kan være behov for opplæring i naturguide. Dette kan for eksempel løses i prosjekt til fordypning 

i Vg1 eller Vg2.  

Fagskoleetablering i reindrift er igangsatt. I den forbindelse bør man ta en gjennomgang av 

læreplanene for å se om man kan løfte noe av eksiterende læreplanmål over på fagskolenivå, da 

særlig mål som krever arbeidserfaring. 

Kulturfaget som eksisterte under Reform 94 må tilbake. Der fikk elevene innsikt og forståelse for 

reindriftskulturen/historikken før og nå. En del av disse målene synes å mangle i dagens opplæring. 

FRNA mener det kan være behov for en gjennomgang av reindriftsfagets læreplaner, både på Vg2 og 

Vg3.  



20 
 

 

Skogfaget 
Dagens skogfag har hovedfokus på skogsoperatør. Klima og miljølovverk gir føringer både for 

avvirkning og øvrig forvaltning av skog og utmark. Dette kan gi behov for utvikling av utdanningsløp 

innen skog med annet hovedfokus.  

a) Kommentar til nøkkeltallene og kildene i kapittel 1 

Tall for skoleåret 2011 – 2012 viser 78 elever på Vg2 skogbruk  og 45 inngåtte lærekontrakter. I 2013 

var det 51 primærsøkere til læreplass på skogfaget. Av disse har 16 tegnet lærekontrakt, dvs 31.37 % 

av søkerne. Det har med andre ord vært en betydelig nedgang i antall læreplasser. 

Til sammenlikning har 60.3 % av søkere til læreplass på naturbruk fått læreplass, og gjennomsnittet 

for alle yrkesfaglige program ligger på 64.2 %. Andelen som får læreplass i skogfaget er med andre 

ord vesentlig lavere enn andelen både på naturbruk generelt og på yrkesfagene sammenlagt.  

b) Fremtidig behov for faglærte arbeidstakere i skogsfaget 

På bakgrunn av nedleggelsen av Södra Cell Tofte, samt senere års nedleggelser av tilsvarende 

virksomheter, har skogbruket  i 2013 vært preget av usikkerhet.  Av denne grunn er det  naturlig å 

forvente redusert interesse for utdanning til  fagarbeider i skogfaget. Imidlertid har skognæringen 

selv  fokusert på fremtidige muligheter og behov for rekruttering og kompetanse ved å synliggjøre 

næringen og næringens fremtidsmuligheter. Næringen er dessuten i dialog med politiske 

myndigheter med tanke på å forbedre dagens rammebetingelser for norsk skogbruk. 

Til tross for nedleggelser i celluloseindustri og usikkerhet i hele verdikjeden, er tømmeravvirkningen 

opprettholdt som følge av råvareeksport. En stor andel av norsk tømmer blir i dag eksportert til 

Sverige og Tyskland. Dette skaper usikkerhet for råvaretilgangen til sagbruksindustrien i 

grenseområdene der konkurransen er sterkest. Samtidig er massevirkeavsetningen i hovedsak 

orientert mot samme svenske kjøper, noe som utløser risiko for markeds- og prisendringer. Samtidig 

er behovet for fiber stort og voksende med den eksponentielle befolkningsveksten. Det oppstår 

konflikt mellom behovene for forbruksvarer, matvareproduksjon og energi i global målestokk.  

Matvarearealer brukes i stor målestokk for produksjon av biodrivstoff, dyrefor, bomullsproduksjon 

osv. som følge av generell velstandsutvikling i tett befolkede deler av verden. Den boreale barskogen 

med sine lavutnyttede, langfibrede virkeskvaliteter er i en særstilling for å lage både unike 

miljøvennlige produkter og substitutter til produkter som i dag legger beslag på matjord eller er 

sterkt klima-negative. Konkurranseparameterne er imidlertid en utfordring for etablering av ny 

skogsindustri i Norge, et forhold det arbeides aktivt politisk for å utbedre. Inntil årtusenskiftet var 

verdiskapingen i norsk skog- og trebransje større enn i fiskeri og havbruk og forutsetningene er gode 

for å utvikle verdikjeden.            

Behovet for rekruttering av faglærte opprettholdes. Vurdert av skognæringen selv antydes et årlig 

rekrutteringsbehov på anslagsvis 40 elever for å opprettholde dagens aktivitesnivå i skognæringen 

(Velg Skog). I etterspørsel av faglærte vektlegges spisskompetanse i større grad enn tradisjonell 

breddekompetanse for skogfaget. 
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Vurdert ut fra skognæringens for så vidt beskjedne rekrutteringsbehov vil det være avgjørende at 

fagopplæringen bygger opp under gode miljøer for lærling. Dagens situasjon preges av små klasser 

og mange skoletilbud med begrensede ressurser.  

c) Endringer i bedriftsstruktur og lignende som har eller kan få betydning for opplæring 

til skogfaget 

Det er usikkerhet knyttet til framtidige politiske rammebetingelser i skogbruket. Usikkerheten må 

forventes å sette preg på rekruttering til yrket og til vilje og mulighet til å ta inn lærlinger. Med 

forventninger om en ny epoke i norsk skog- og trenæring er imidlertid behovet for kompetanse 

større enn på lenge.  

d) Teknologiske nyvinninger som har eller kan få betydning for sysselsettingen som 

fagarbeider i skogbruket   

Som følge av lønnsnivå er kapitalintensiv produksjon tyngre vektlagt enn den arbeidsintensive. 

Bransjen preges derfor av høyteknologisk løpende utvikling, og er blant de bransjene som kan vise til 

den sterkeste utviklingen de siste ti-årene. Tilnærmet all skogavvirkning er i dag fullmekanisert. 

Videre teknologisk utvikling vil derfor trolig ha liten innvirkning på dette arbeidskraftbehovet. 

Manuelt skogsarbeid er i det vesentligste redusert til arbeidsoppgaver tilknyttet skogkultur. Dette 

arbeidet utføres ofte av egne skogsentreprenører som benytter ufaglært (utenlandsk) arbeidskraft. 

En videre mekanisering som også omfatter dette arbeidet vil følgelig bare marginalt redusere 

etterspørselen etter fagarbeidere i skogfaget.     

Forskning rundt "nye anvendelsesområder" for trevirke kan bidra til økt etterspørsel etter tømmer og 

økt avvirkning, og dertil økt etterspørsel etter faglært arbeidskraft.   

e) Endringer i nasjonal lovgivning og/eller nye myndighetskrav som har eller kan få 

betydning for skogfaget 

Skogbruket preges av stor usikkerhet knyttet til konkurranse og framtidige rammevilkår.  

Signaler fra myndighetene, bl.a uttrykt gjennom nedsettelsen av Skog 22, gir uttrykk for politisk vilje 

til å gi skogbruket et løft i form av bedre rammebetingelser. Dette sammen med en eventuell satsing 

på forskning rundt nye anvendelsesområder for trevirke, kan bidra til økt skogavvirkning, og dermed 

økt etterspørsel etter faglært arbeidskraft.  

f) Endringer i internasjonale rammebetingelser som har eller kan få betydning for 

skogbruket   

Skogbruket  er i dag en stor mottaker av utenlandsk arbeidskraft. For det meste gjelder dette 

ufaglært arbeidskraft. Utenlandske operatører setter press på det norske markedet, og presser ut 

norske aktører i skogbruket. Prispresset skjer gjennom lave anbud som går på bekostning av lønns og 

arbeidsvilkår. 

Videre må det kunne forventes en økt andel av særlig svenske skogsoperatører i norsk skogbruk. 

Dette blant annet som følge av geografisk nærhet, og et høyere norsk lønnsnivå enn i Sverige. Med 

dette som mulig framtidsutsikter er det viktig med kontakt med svensk skogbruk og svenske 

utdanningsmyndigheter med tanke på å sikre at norske fagarbeidere holder et minst like høyt faglig 

nivå som i Sverige.   
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g) Øvrige endringer 

Endringer i det ytre miljø grunnet klimaendringer: Mer regn og et mildere klima med kortere 

kuldeperioder medfører nye utfordringer og forutsetninger i form av vanskeligere og mer kostbare 

driftsforhold.   

 

Studieforberedende naturbruk (vg3) 
Ca 25 % av elevene på Vg2 fortsetter på studieforberedende naturbruk. Naturbruksnæringene ønsker 

ungdom med slik bakgrunn til de høyere utdanningene for å få forskere, rådgivere og ansatte i 

forvaltningen som har praktisk naturbrukskompetanse (Hillestad og Eldby, 2013). 

FRNA ønsker å se nærmere på tilbudet, både opp mot forslag i Meld St. 20, hvordan det fungerer i 

praksis, samt mulighet for tilsvarende tilbud innen studiespesialiseriende studieprogram og påbygg. 

Dette vil følges opp av rådet i 2014.  

 

Øvrige vurderinger 

Vg2 Landbruk og gartnernæring med hovedvekt på sportsfiske - landslinje 

FRNA stiller spørsmål ved bruken av læreplan for  Vg2 landbruk og gartnernæring i dette 

opplæringsløpet. Rådet vil spesielt bemerke at de som tar dette Vg2-tilbudet vil mangle de 

nødvendige faglige kvalifikasjoner for å kunne fortsette på Vg3 Landbruk eller Vg3 gartnernæring.  

FRNA mener det er nødvendig å se nærmere på hvordan dette tilbudet skal kunne videreføres i 

fremtiden. Uten å ha noe klart svar på dette, vil vi antyde at det kan være hensiktsmessig å se 

nærmere på tilbudet i forhold til eventuelle nye tilbud , se kapittel 4.  

Vg 2 Landbruk og gartnernæring - Dyrehold 

På Vg2 landbruk og gartnernæring er det flere skoler som i forbindelse med «dyrehold» tilbyr 

opplæring innenfor hund eller smådyr. Læreplanmålene gjør denne tilpasningen mulig, men 

intensjonen med læreplanen har vært at det skal gis opplæring knyttet til produksjonsdyr. Fokus på 

smådyr i stedet for produksjonsdyr svekker etter vår oppfatning opplæringen på Vg2 landbruk og 

gartnernæring, og er ikke i henhold til læreplanens formålsformuleringer. 

 

Søkning til skoler som tilbyr opplæring i smådyr på Vg2, vitner om stor interesse for dette 

fagområdet. 

 

Rådet har hatt noe dialog med fagmiljøer som etterspør kompetanse vedrørende smådyr. Rådet har 

likevel for liten kunnskap til å anslå verken antall arbeidsplasser eller eventuelle læreplasser.  På 

bakgrunn av henvendelser vi har fått, mener vi imidlertid at det skal være mulig å framskaffe 

læreplasser og at det i arbeidsmarkedet vil være etterspørsel etter fagarbeidere med fagbrev i 

dyrehold. I det videre rådsarbeidet vil vi undersøke dette nærmere, muligens i form av en 

dialogkonferanse om smådyr.   
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Naturbasert aktivitet 

Faglig råd for naturbruk har, blant annet i forbindelse med årets fylkesbesøk til Troms, møtt 

arbeidsgivere som har signalisert ønske om et eget fag «naturguide». Rådet har ikke grunnlag for å 

foreslå opprettelse av «naturguide» som et eget fag. Vi ser imidlertid at det er etterspørsel etter 

dette, og mener at det vil være mulig å framskaffe tilfredsstillende læreplasser både hva angår 

kvantitet og kvalitet.  

 

FRNA mener at behovet går på tvers av ulike fag og programområder, og at utfordringen muligens 

kan møtes med fordypning og/eller påbygging. FRNA ønsker nærmere dialog med Udir om hvordan 

behovet for «naturguider» kan løses. I denne sammenhengen viser vi også til vårt arbeid i forrige 

rådsperiode med Faglig Råd for Service og Samferdsel, der et partssammensatt utvalg utarbeidet et 

eksempel på en lokal læreplan for naturbasert reiseliv.  I det videre arbeidet med dette, vil rådet se 

nærmere på det arbeidet som der ble gjort.  

 

4. Endringsforslag 

Behov for å etablere nye fag  

Greenkeeper 

Vi viser til innsendt anbefaling fra faglig råd for naturbruk i 2013 om opprettelse av Greenkeeper som 

nytt lærefag (se kapittel 2).  

Nytt fag - «dyrehold» 

På bakgrunn av beskrivelsen i kapittel 3 mener FRNA at "smådyr/dyrehold" bør få sitt eget Vg3, som 

fører fram til fagbrev i dyrehold. Det må også ses nærmere på om dette faget bør få eget Vg2, eller 

ha Vg2 sammen med hestefaget heller enn Vg2 landbruk og gartnernæring. 

 

FRNA ser behov for nærmere dialog med aktuelle samarbeidspartnere og fagmiljøer. Vi viser til det 

som er nevnt om hest- og hovslager under punkt 3, og vurderer som sagt å innhente informasjon i 

forbindelse med en dialogkonferanse.  

 

Endringer i eksisterende fag 

Agronom/landbruk og gartner – forsøk og evaluering 

Faglig råd for naturbruk vil med stor interesse følge forsøkene med 2+2-løp innenfor landbruk og 

gartneri. Hvorvidt dette vil bli permanente ordninger er det selvsagt for tidlig å si noe om. Rådet vil 

komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.   

 

FRNA viser dessuten til evalueringen av landbruksutdanningen på videregående skole og behov for 

fagskoleutdanning. Rådet følger dette arbeidet med interesse, blant annet gjennom deltagelse i en 

referansegruppe. Vi vil på et senere tidspunkt komme tilbake med forslag som kan begrunnes i 

denne evalueringen.  
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Akvakultur 

Læreplanen for Vg2 bør gjennomgås med tanke på konkretisering av kompetanseelementer som har 

blitt etterspurt fra ulike innspillere. 

 

Læreplanen for Vg2 bør gjennomgås med tanke på ny forskrift om krav til sertifisering av 

oppdrettsfartøy. 

 

FRNA ønsker et møte med sentrale næringsaktører med tanke på å diskutere fagbrevets status og 

mulige rekrutteringstiltak. 

 

Fiske og fangst 

Faglig råd for naturbruk foreslår: 

 En gjennomgang av læreplanene for Vg2 og Vg3 for å få til en mer helhetlig løsning for 

opplæringen 

 Se på løsninger for at de offisielle læreplanene (LK 06) kan godkjennes av sertifiserende 

myndigheter, slik at en slipper å ha et parallelt "skyggelæreplanverk" 

 Vurdere muligheter som kommer til fordypningsområder eller valgfrie fag med tanke på å 

åpne for tilpasninger 

 

Det er i FRTIP igangsatt et arbeid med å endre læreplanen for Vg2 sjøfartsfag ved å knytte 

programfagene til STCW-konvensjonen. Som beskrevet, har blå arbeidsgruppe i FRNA tatt kontakt 

med personer i FRTIP som jobber med sjøfartsfagene, og har foreslått et felles møte med disse. Dette 

for å diskutere felles problemstillinger og løsninger. Det er også viktig at dette ses i sammenheng 

med de sertifiseringskrav som gjelder akvakultur.   

 

FRNA ønsker også et møte med sentrale næringsaktører med tanke på å diskutere fagbrevets status 

og mulige rekrutteringstiltak. 

 

Vg 2 Landbruk og gartnernæring 

Vi viser til kapittel 3, og det som der står om Vg2 Landbruk og gartnernæring - nytt fag «dyrehold». 

FRNA vil framheve viktigheten av at det på Vg2 og Vg3 settes hovedfokus på mat- og fôrproduksjon. 

Hva angår Vg2 landbruk- og gartnernæring, betyr dette at husdyrproduksjon må være obligatorisk, 

enten faget blir innenfor et 2+2-løp, eller fortsetter som et skolefag.  Vi ser at forslaget kan være 

problematisk for gartnernæring, men mener dette kan finne sin løsning, jf. forslag om valgfrie 

programfag.  

 

Elever på Vg2 må få kompetanse i henhold til dyrevelferdslovens krav til kompetanse for å stelle og 

håndtere produksjonsdyr. 

 

Reindriftsfaget 

Som beskrevet i kapittel 3, mener FRNA det kan være behov for en gjennomgang av reindriftsfagets 

læreplaner, både på Vg2 og Vg3. Rådet ser også at det er behov for at læreplanene legger til rette for 

å skape flere arbeidsplasser for kvinner.  
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 «Salgsgartner» 

Vi viser til kapittel 3 vedrørende gartner, der vi har påpekt at hagesentra m.v. allerede i dag etterspør 

faglærte gartnere, og at denne andelen trolig vil øke. 

 

Rådet har, under henvisning til ovennevnte, registrert ønsker om opprettelse av et eget lærefag 

"salgsgarter". FRNA vil imidlertid vise til at det i 2011 – 2012 kun var 45 elever på Vg3 gartnernæring. 

Antall skoler er dessuten så vidt få at fagmiljøene må betegnes som små og sårbare. Under 

henvisning til dette vil ikke FRNA på nåværende tidspunkt foreslå å opprette salgsgartner som eget 

fag.  

 

Rådet ser imidlertid behov for at elever som ønsker det skal ha mulighet til å fordype seg i salgsfaget. 

Vi ønsker dialog med Udir for å diskutere dette nærmere. Det er meget mulig at andre fag innenfor 

andre programområder (f.eks. tømrer) kan ha samme utfordring og at dette kan løses på tvers av 

eksisterende utdanningsprogram. 

 

Vg3 Skogfaget 

FRNA har sendt endringsforslaget til direktoratet, og avventer svar på dette.  

Driftsoperatør i idrettsanleggsfaget 

På bakgrunn av vurderingene i kapittel 3 vil FRNA vurdere å foreslå endringer i driftsoperatør i 

idrettsanleggsfaget. Som beskrevet, har rådet mottatt innspill fra blant annet Senter for opplæring 

anleggsgartnerfaget (SOA), Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML), Bad, 

park og idrett og Norsk idrettsforbund, som ønsker å opprettholde idrettsanleggsfaget som en 

selvstendig fagutdanning. Disse innspillene tas med i den videre vurderingen av faget.  

 

Øvrige endringsbehov 

Naturbasert aktivitet 

Som beskrevet i kapittel 3 har FRNA møtt arbeidsgivere som har signalisert ønske om et eget fag 

«naturguide». Rådet har ikke grunnlag for å foreslå opprettelse av «naturguide» som et eget fag. Vi 

ser imidlertid at det er etterspørsel etter dette, og mener at det vil være mulig å framskaffe 

tilfredsstillende læreplasser både hva angår kvantitet og kvalitet.  

 

FRNA mener at behovet går på tvers av ulike fag og programområder, og at utfordringen muligens 

kan møtes med fordypning og/eller påbygging. FRNA ønsker nærmere dialog med Udir om hvordan 

behovet for «naturguider» kan løses. I denne sammenhengen viser vi også til vårt arbeid (forrige 

rådsperiode) med Faglig Råd for Service og Samferdsel, der et partssammensatt utvalg utarbeidet et 

eksempel på en lokal læreplan for naturbasert reiseliv.  Vi mener man i et videre arbeid bør se 

nærmere på det arbeidet som der ble gjort.  

Vg1 naturbruk 

FRNA har fra tid til annen diskutert endringer på Vg1, herunder å skille de blå og grønne fagene. 

Rådet vil ikke på nåværende tidspunkt anbefale dette, men ser det som naturlig å komme tilbake til 

problemstillingen i kommende toårsperiode. 
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5. Oppsummering  
I denne utviklingsredegjørelsen har faglig råd for naturbruk beskrevet utviklingen vi ser innen 

naturbruksfeltet, og hvilke konsekvenser vi mener dette vil eller bør få for utdanningsprogram for 

naturbruk.  Vi har tatt utgangspunkt i statistikk fra Utdanningsdirektoratet, innspill vi har fått blant 

annet på dialogkonferanser og fylkesbesøk, samt øvrige rapporter og statistikk som er publisert på 

feltet. Våre vurderinger har i hovedsak knyttet seg til programområdene på vg3, men vi har også 

gjort noen vurderinger knyttet til Vg1 og Vg2.  

I utviklingsredegjørelsen har vi i hovedsak reflektert rundt de ulike programområdene og tilhørende 

bransjer, og i mindre grad kommet med konkrete endringsforslag til direktoratet. 

Utviklingsredegjørelsen vil danne et viktig grunnlag for FRNAs videre arbeid. Konkrete 

endringsforslag vil sendes direktoratet når de er ferdigbehandlet i rådet.  
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Tabeller  

Tabell 1 

 

Utdanningsdirektoratet (2012). Oversikt elever og lærlinger i naturbruk, 2011-2012. Bestilt fra 

statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet 

 

 

Oversikt elever og lærlinger i Naturbruk, 2011-2012

VG1 Antall

Naturbruk 1851

VG2 Antall

Akvakultur 94

Anleggsgartner- Og Idrettsanleggsfag 193

Fiske Og Fangst 120

Heste- Og Hovslagerfag 408

Landbruk Og Gartnernæring 667

Reindrift 17

Naturbruk med sportsfiske som næring og hobby, landslinje 14

Skogbruk 78

Totalt VG2 1591

Lærefag Antall

Akvakulturfaget 157

Fiske og fangst 136

Anleggsgartnerfaget 200

Idrettsanleggsfaget 12

Hestefaget 178

Hovslagerfaget 19

Reindriftsfaget 26

Skogfaget 48

Totalt* 776

VG3 Antall

Landbruk 395

Gartnernæring 45

Anleggsgartner (Fagopplæring i skole) 4

444

Studieforberedende Vg3 Innen Naturbruk Antall

457

* Av disse er det 406 1. års lærlinger
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Tabell 2 

Oversikt elever og lærlinger i Naturbruk     

 
2011/12 2012/13 

VG1  Antall 
 Naturbruk  1851 1917 

Kilde:ssb 
  VG2 Antall   

Akvakultur 94 95 

Anleggsgartner- Og Idrettsanleggsfag 193 205 

Anleggsgartnerfaget 0 0 

Fiske Og Fangst 120 123 

Heste- Og Hovslagerfag 408 407 

Landbruk Og Gartnernæring 667 614 

Reindrift 17 4 
Naturbruk med sportsfiske som næring og hobby, 

landslinje 14 0 

Skogbruk 78 81 

Totalt VG2 1591 1529 

   

   Løpende lærekontrakter Antall   

Akvakulturfaget 157 163 

Fiske og fangst 136 139 

Anleggsgartnerfaget 200 187 

Idrettsanleggsfaget 12 5 

Hestefaget 178 170 

Hovslagerfaget 19 23 

Reindriftsfaget 26 25 

Skogfaget 48 44 

 
776 756 

   VG3 Antall   

Landbruk 395 438 

Gartnernæring 45 34 

Anleggsgartner (Fagopplæring i skole) 4   

 
444 472 

   Studieforberedende Vg3 Innen Naturbruk   

 
457 419 
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Tabell 3 

Antall som har oppnådd fagbrev innen Naturbruk  2008-2013 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Akvakulturfaget 107 89 78 137 80 82 

Anleggsgartnerfaget 87 88 83 92 97 72 

Fiske og fangst 43 48 59 51 36 36 

Hestefaget 67 55 68 64 47 49 

Hovslagerfaget 5 8 8 4 3 9 

Idrettsanleggsfaget 6 3 7 6 12 7 

Reindriftsfaget 13 14 11 7 8 5 

Skogfaget 0 0 2 18 15 12 

Skogsarbeiderfaget 1 9 3 0 0 0 

Skogsmaskinførerfaget 8 11 7 6 0 0 

Totalt 337 325 326 385 298 272 
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Tabell 4  

Naturbruk etter Kunnskapsløftet, tall pr 1. oktober 2008-2012 
Tall fra http://skoleporten.udir.no (tall per 1. oktober 2012 ble lagt ut på Skoleporten 3. 
desember 2013) 

  

Elever       
01.10.20

08 
01.10.20

09 
01.10.20

10 
01.10.20

11 
NYTT 

01.10.2012 

 % 
off. 
201

2 

% 
priva

t 
2012 

Vg 1 naturbruk 
  

1602 1661 1877 1849 1916 82 18 

% gutter 
   

43 42 45 45 49 
  % jenter 

   
57 58 55 55 51 

  

        
  

  Vg 2 naturbruk, alle 
programområder 

 
1479 1469 1535 1591 1529 79 21 

% gutter 
   

42 44 44 45 46 
  % jenter 

   
58 56 56 55 54 

  

        
  

  Vg 3  yrkesfag (= Vg3 landbruk + Vg3 
gartnernæring) 434 452 434 444 472 59 41 

% gutter 
   

54 53 53 59 51 
  % jenter 

   
46 47 47 41 49 

  

        
  

  Vg3 studieforberedende 
naturbruk 

 
416 462 459 457 419 71 29 

% gutter 
   

25 26 28 27 28 
  % jenter 

   
75 74 72 73 72 

  SUM naturbrukselever i skole   3931 4044 4305 4341 4336 77 23 

        
  

  Lærlinger i naturbruk, alle fag, alle 
årskull * 329 638 731 776 753     

% gutter 
    

66 63 63 65 
  % jenter 

    
34 37 37 35 

  

           

    

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

   Fag og svenneprøver innen 
naturbruk 

 
17 203 356 400 

   

           

           *For 2008 gjelder tallet kun 1.års lærlinger. Av de 776 lærlingene  1.10.2011 er 
det 406 1. års lærlinger. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 – Nøkkeltall naturbruk (se egen Excel-fil) 

Vedlegg 2 – Oppsummering fra dialogkonferanse «grønn sektor», oktober 2011 

Vedlegg 3 – Oppsummering fra dialogkonferanse «blå sektor», mai 2012 

Vedlegg 4 – Referat fra dialogkonferanse for reindriftsfaget 3. juni 2013  

Vedlegg 5 – Gruppe 1 dialogkonferanse for reindriftsfaget 3. juni 2013  

Vedlegg 6 – Gruppe 2 dialogkonferansen for reindriftsfaget 3. juni 2013  

Vedlegg 7 – Innspill mottatt på fagnemdsamling Naturbruk 3. februar 2014  
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Veien videre – Innstilling på utvalgte forslag fra dialogkonferansen 19. oktober 2011 
 

 

Arbeidsutvalget i FRNA har gjennomgått og drøftet gruppebesvarelsene fra dialogkonferansen. Basert på 
gruppeoppgavene og drøftingen i AU møte har arbeidsutvalget utarbeidet et notat der forslag til videre 
behandling fremgår. Notat omhandler følgende utvalgte tema og innspill fra dialogkonferansen:  
 
1 Rett til påbygning til generell studiekompetanse etter avlagt fagbrev 

2 Innspill til endringer i læreplanene 
3 Brede innganger og behov for fordypninger 
4 Tilbudsstrukturen/ Ulike opplæringsmodeller – fra 3+1 til 2+2 modell for Agronom og Gartner? 
5 Nye fag/ flere utganger 
6 Kryssløp  
 
 
 
 

 
 

1. Rett til påbygning til generell studiekompetanse etter avlagt fagbrev 

Følgende innspill kom fra gruppene på dialogkonferansen: 
 

 Retten til 3 årig utdanning bør endres til 4 års rett. (Gr.1) 
 Viktig at elever som har gått Vg3 Landbruk og Vg3 Gartner får rett til Vg3 Studieforberedende naturbruk og 

annen studieforberedende påbygning (Gr.2) 
 bedre muligheter for påbygging og videreutdanning (Gr.2) 
 Universitetet for miljø- og biovitenskap vil svært gjerne vil ha elever med bakgrunn fra naturbruk (Gr.2). 
 Det er viktig med rett til å ta Studieforberedende etter fagbrev og Vg3 i skole (Gr.2). 
 På agronomsiden går utvikling i retning 2+2 modell med påbygg og fagskole for bedriftsledelse (Gr.6) 
 Universitetet for miljø- og biovitenskap tar ikke naturbrukselever fordi de ikke oppfyller realfagkravene. 

Høgskolen i Hedmark tar imot, og mener at de beste studentene kommer fra naturbruk (Gr.6) 
 

Arbeidsutvalget innstiller på følgende vedtak:  
Basert på ovennevnte innspill fra dialogkonferansen foreslår faglig råd for naturbruk at det innføres en lovfestet rett til 
påbygg til studiekompetanse etter avleggelse av fag- og svenneprøve. 
 
 
 

2. Innspill til endringer i læreplanene 

 
Følgende innspill kom fra gruppene på dialogkonferansen: 
 

• Kompetansebehov som ikke fanges opp i læreplanene løses i dag ved å gjøre lokale tilpasninger i læreplanene. 
Slike muligheter bør brukes også i framtida (Gr.1) 

• Læreplanene bør fortsatt kunne tilpasses lokalt næringsliv (Gr.1) 
• Betenkt over at vi bedriver ”pølsestapping” at vi er for brede, for tilfeldige hva vi putter inn i opplæringen(Gr.2) 
• Det er fokus på at det lokale handlingsrommet gir tilpasset opplæringen til det behovet næringen i området har 

(Gr.2) 
• Innen skogfaget som omhandler maskindelen må det legges større vekt på datakompetanse slik at operatøren på 

en bedre måte kan håndtere dataprogrammet i maskinen for å sikre god håndtering av hogstplan og unngå 
feilkapping mv (Gr.3) 

• At det i opplæringen spesielt på maskindelen blir lagt større vekt på skogpleie/grønne delen av faget da det 
stadig stilles større krav til miljøperspektivet i skogforvaltningen og at entreprenørene i større grad har ansvaret 
for hele produksjonsdelen i skogen (Gr.3) 

• Det er signaler som tyder på at læreplanene innenfor gartneropplæringen er meget omfattende og at elevene har 
problemer med å motta all læring som kreves innenfor læreplanene/bedre strukturering av opplæringa. I tillegg 

Vedlegg 2 
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til teknisk/dataopplæring må det legges større vekt på naturfag og plantelære. Det er derfor nødvendig å 
gjennomgå læreplanene innen gartnerfaget (Gr.3) 

• Læreplanene innen jordbruk/gartneri må gjennomgås og hvor man må vurdere planenes innhold av en 
”bedriftsleder” opplæring og vektlegging av denne på bekostning av programfagene. Dagens læreplan ivaretar 
ikke behovet for en bedriftsleder opplæringen og kan komplisere i forhold til selve yrkes/fagutdanningen innen 
disse utdanningsretningene (Gr.3) 

• Økonomi, bedriftsledelse og entreprenørskap må tones ned i dagens læreplan for jordbruk og gartneri. Dette går 
i mange tilfeller på bekostning av programfagene 

• Friluftsliv må ha en plass – blir store næringer framover (Gr.4). 
• Dagens læreplaner: Trenger en læreplan på vg3 som er mer konkret, eks på dyr (Gr.4) 
• Fagene har ulik opplevelse av hvor det mangler innsats; skog opplever at elevene har for lite grunnlag fra VG2, 

mens Hovslagerne opplever at VG3 tiden er for knapp (Gr.5) 
• Hovslagerfaget er fornøyd med læreplan (Gr.5) 
• Læreplanene er allerede veldig omfattende, det må ikke puttes mer inn nå, uten at noe annet tas ut (Gr.6) 

Arbeidsutvalget innstiller på følgende vedtak:  
Retningslinjene for samarbeid mellom SRY, de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet punkt 2.1 sier at det er ønskelig 
at faglig råd i løpet at den fireårige oppnevningsperioden vurderer innholdet i læreplanene innen sitt utdanningsprogram. 
Utdanningsdirektoratet tar initiativ til dette ved hver oppnevningsperiode. Faglig råd for naturbruk oversender ovennevnte 
punkter til Utdanningsdirektoratet som innspill til videre behandling.  
 
 
 
 
 

3. Brede innganger og behov for fordypninger 

• Det eksisterer behov for mulighet til mer spesialisering og bedre praktisk opplæring (Gr.1)  
• Viktig at VG1 begynner spesialisering og at det er mye praksis (Gr.2) 
• Det må bli mer fordypning på alle plan. Fordypningsområder vil være en god løsning. (Gr.2) 
• Det er en bred inngang til VG1. det må derfor åpnes for muligheten til spesialisering/fordypning allerede på VG1 

for de elevene som viser interesse for et fag (Gr.3) 
• Tidlig spesialisering gir behov for bedre samarbeid mellom skole og bedrift i hele utdanningsløpet (Gr.3) 
• Gruppa var opptatt av at naturbruk har en bred inngang der det signaliseres mangfold og muligheter, mens det 

er få (spennende) utganger. I dette ligger at en ønsker flere konkrete yrker som man kan bli, synliggjort i 
tilbudsstrukturen (Gr.4) 

• Kunnskapsnivå på elevene kan økes gjennom mer veksling mellom skole og bedrift, samt starte kontakten med 
bedriftene allerede på VG1 nivå (Gr.5) 

• Spesialisering i VG3 Landbruk i husdyrproduksjon (Gr.5) 
• Ønske om bedre mulighet for spesialisering både i VG1 og VG2 (Gr.5) 
• Alt for snever inngang til de grønne fag, se på Sverige, der velger 10 prosent av elevene naturfag. Mye bredere 

inngang der (Gr.6) 
• Hestefaget bør spesialiseres i større grad allerede på vgs nivå (Gr.6) 
• Spesialisering er vanskelig på vgs nivå, bør skje på Fagskolenivå (Gr.6) 

Arbeidsutvalget innstiller på følgende vedtak: 
Rådsmøtet foretar en første drøfting av ovennevnte innspill. Saken følges opp på neste rådsmøte.  
 
 
 
 

4. Tilbudsstrukturen/ Ulike opplæringsmodeller – fra 3+1 til 2+2 modell for Agronom og Gartner? 

• Tilbudsstrukturen fungerer ikke godt for alle fag. For eksempel er sannsynligvis faget hovslager nedprioritert på 
alle skoler (Gr.1) 

• Sprikende holdninger i gruppa vedrørende syn på å endre fra skoleløp til 2 + 2 løp (Gr.1) 
• Læreløp vanskelig å få til i landbruk. Ikke betalingsvilje/-evne til læreløp i landbruk (Gr.1) 
• Læreløp trolig lettere å få til innenfor gartneri. Mulighet til å etablere læreplasser på hagesentrene (Gr.1). 
• Studieforberedende naturbruk er et viktig tilbud innen naturbruksutdanningen(Gr.2) 
• Det kan være interessant å se på hvordan 2+2 ev kan organiseres (Gr.2) 
• Problemstillingen med 2+2 kontra Vg3 i skole var det stor uenighet om. Derimot var det positiv holdning til å se 

på TAF ordning som over 4 år gir både fagbrev og studiekompetanse eller andre fordypningsmuligheter.(Gr.2) 
• Finnes det læreplasser og betalingsevne for 2+2 modellen innenfor landbruk/gartneri? Kanskje? Skepsisen gikk 

mer på om det er betalingsevne, læreplasser og om kunnskapsnivået (Gr2)   
• fra VG2. 
• Innen gartneri er det et ønske om å vurdere et eget VG2 gartner.(Gr.3) 
• Det må gis åpning/tilbud for en TAF modell innen naturbruksutdanningen (Gr.3) 
• Skogbruket har i dag ikke problemer med å skaffe læreplasser på maskindelen, men det må til en bedre 

kommunikasjon/tilrettelegging mellom maskin og det grønne opplæringen. Dagens lærlingtilskudd må 
oppjusteres (Gr.3) 

• Gartneriutdanningen er et skoleløp. Det er derfor store variasjoner på hvilke praktisk opplæring skolene kan 
tilby. Det må utredes bedre samarbeid skole arbeidsliv (Gr.3) 

• Gartnerisiden hadde sett det som en fordel å hatt et opplæringskontor å forholde seg til. Dette lar seg ikke gjøre 
da dette ikke er et lærefag og hvor næringa er skeptisk til å innføre en ”2+2” modell. Næringa ser behovet for å 
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styrke gartnerutdanningen og vil kunne vurdere å utrede konsekvensen av innføring av en 2+2 modell og da i 
nærmere samarbeid mellom skole/arbeidsliv (Gr.3) 

• Bedrifter vegrer seg for å ta inn læringer fordi det er for krevende. Bør støttes mer!(Gr.4) 
• Delte meninger om 2+2 vil øke rekrutteringen. Alternativer: 1+2+1, 1+3 …(Gr.4) 
• Ønsker om bredt nasjonalt rekrutteringsgrunnlag for de minste tilbudene (landslinjer) (Gr.5) 
• Gruppa stiller spørsmål om det er læreplasser nok til elever dersom det etableres en 2+2 modell i landbruk og i 

gartner,(mulig med to normalmodeller, 3-0 og 2+2)(Gr.5) 
• Alle ser behov for fagbrev, men det passe ikke for alle. Det bør derfor tilbys begge muligheter: VG 3 A = 2+2 

modell, fagbrev, VG3 B = 3 år, med sertifisering som agronom. (Gr.6) 
• På agronomsiden går utvikling i retning 2+2 modell med påbygg fagskole for bedriftsledelse.(Gr.6) 

Arbeidsutvalget innstiller på følgende vedtak: 
Faglig råd for naturbruk har drøftet ovennevnte innspill og mener at det bør vurderes og endre modell for Agronom 
og Gartnerfaget fra 3-årig opplæring i skole til lærlingeordning i en 2+2 modell. Imidlertid mener rådet at 
kunnskapsgrunnlaget i henhold til retningslinjene, er for svakt for å vurdere en endring. Faglig råd for naturbruk ber 
derfor Utdanningsdirektoratet vurdere å sende problemstillingen på høring, slik at rådet kan basere sin vurdering på 
et sterkere kunnskapsgrunnlag.   

 
 

 

5. Nye fag/ flere utganger 

 Hund, smådyr, dyrepleier… assistenter på dyreklinikker. Mener det er etterspørsel.(Gr.4) 
 Mulig å etablere flere utdanninger i naturbruk, Fagbrev på Hund 2+2, Dyrepleier med 3år i skole, Zoobransje i 

kombinasjon med salg og service.(Gr.5) 
 Zoo-keeping og Hund. Burde implementeres i Norge også.(Gr.6) 
 Det trengs fagfolk på greenkeeper, whitekeeper, reiseliv, turistguider, matkultur, fagbrev hundehold via 

naturbruk, dyrepleier, gamle byggeskikker som lærefag + ombygging til nyskapende virksomhet, 
energiproduksjon – energi – miljøfag – drifting av energianlegg. Landbruksmekaniker bør ligge i naturbruk, ikke 
TIP. Naturbruk og mat- o restaurantfag bør samarbeide om utdanning fra jord til bord.(Gr.6) 

Arbeidsutvalget innstiller på følgende vedtak: 
Rådsmøtet foretar en første drøfting av ovennevnte innspill. Saken følges opp på neste rådsmøte.  

 
 
 

6. Kryssløp 

 Behov for innføring av muligheter til kryssløp, eks fra byggfag Vg1 til skogfag og fra Vg2 hest og hovslager til 
Vg3 landbruk (Gr.1) 

 gruppen var positiv til kryssløp på mange områder, også til andre utdanningsprogram, men at det må 
kvalitetssikres så det ikke blir store hull i kunnskapene.(Gr.2) 

 Fra Hestefaget, Landbruk og gartnerfag og fra skogfaget til Vg3 Landbruk. Dette vil kreve endringer i læreplanen 
for Vg3 Landbruk for å sikre bl.a. mattilsynets krav.(Gr.2) 

 Kryssløp vil kunne hindre frafall, Må være faglig forsvarlig, Ikke regelen men unntaket (Gr.3)  
 Ja til kryssløp VG2 Hest til VG3 Landbruk, VG2 Maskin til VG3 Skogsmaskin (Gr.5) 
 Hest – hovslager – agronom Vg2 skog Vg3 landbruk. De fleste fag burde kunne ha kryssløp med agronom. 

Arbeidsutvalget innstiller på følgende vedtak: 
Rådsmøtet foretar en første drøfting av ovennevnte innspill. Saken følges opp på neste rådsmøte. 
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Oppsummering av innspill fra gruppediskusjon på dialogkonferansen 
3. mai 2012 
 

Gruppe 1  

(Trine Merethe Paulsen, Anton Iversen, Torleif Paasche, Asgeir Johansen, Åge Birger Hofseth, 

Randi Marie Lokøy Holtungen, Astrid Mikalsen) 
 

Gruppe 2 

(Robert Skarpnes, Mona Vibeke Moe, Torbjørn Litlere, Hallvard Aarø, Kjetil Kolbeinsvik, 

Audun Stautland, Håvard Kristoffer Rabben og Arne Sklett Larsen) 

 

Gruppe 3 

(Randi Eikevik, Eivind Lillebø, Sveinung Gundersen, Anita Farstad, Kjartan Åsebø, 

Runar Nygård, Anders Sæther og Petter Nilsen) 

 

Gruppe 4 

(Kim Unstad, Sølvi Fastvold, Stine Haneberg Johansen, Harald Grotle, Tone Sundsfjord, Bodvar 

Skrede og Knut-Eirik Svendsen) 

 
 

De av gruppene som kom inn på kryssløp hadde en oppfatning av at det er fordelaktig for å fylle 

ut kompetansen (maskin, elektro- og mekanikk-kunnskap nødvendig). Kryssløp bør dog være 

faglig begrunnet. 

 

Gruppene som tok opp prosjekt til fordypning mente dette må utnyttes bedre. 

 

Gruppene som tok opp sertifikatkrav mente disse må kombineres med innholdet i læreplanene, at 

læreplanene må justeres etter det. Ansettbarhet henger sammen med at de har sertifikater for å 

kunne utøve yrkene fullt ut.  

 

Flere grupper tok opp at det går et skille mellom akvakultur og fiske og fangst, og oppfatningen 

er at fiske og fangst fungerer bra.  

 

Gruppene som kom spesifikt inn på hvorvidt kandidatene var kompetente til å bli selvstendig 

næringsdrivende, mente at kandidatene måtte fylle på mer kompetanse for å bli dette. Samtidig 

må næringslivet bli bedre på sine rekrutteringskampanjer.  

 
 

Temaer til diskusjon i gruppene 
 

Er fagenes sluttkompetanse tilstrekkelig i forhold til næringenes behov? 

- Bransjene stiller spørsmål om sluttkompetansen er god nok (gruppe 3) 

Vedlegg 3 
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o Opplæringen har for lite fokus på faglighet (gruppe 3) 

o Opplæringen tar i for liten grad opp ny teknologi (gruppe 3) 

o Skolene sliter med å være tilstrekkelig tett på næringslivet (gruppe 3) 

- Kan være nødvendig at blå sektor blir et eget utdanningsprogram. Samtidig er 

Læreplan Vg1 Naturbruk bra, pga bredden (gruppe 3).  

- Prosjekt til fordpning er i utgangspunktet et bra fag, men brukes i for liten grad til å 

skape en annen læringssituasjon (få eleven i kontakt med næringsliv) (gruppe 3) 

- Fellesfagene må yrkesrettes (gruppe 3). 

- Fagutdanningen må kunne være en praktisk start på vei til en høyere utdanning 

(gruppe 3).   

- Naturbruk har behov for særløp (gruppe 3).  

- Er kandidatene kompetente som selvstendige næringsdrivende? (gruppe 3). 

- Det gis for lite innføring i økonomi og driftsledelse mv. på Vg2 (gruppe 3). 

- HMS må inn i opplæringen i større grad (gruppe 3). 

- Kontinuerlig behov for revidering av læreplanene (gruppe 3). 

- Opplæringen gir gode muligheter for grundere  (gruppe 3). 

- Fiske og fangst: Nei, ikke i fremtiden. Se eget punkt (gruppe 4). 

- Se forholdet til fagskolen for maritime fag. Se eget punkt. 

 
 

Er kandidater fra utdanningsprogrammet for naturbruk  

 

Ansettbare? 

Sertifikat D5 

- viktig å ivareta muligheten for D5 – uten det faller rekrutteringsgrunnlaget bort (gruppe 

1). 

- De er ansettbare, næringen er ikke flink nok til å markedsføre (gruppe 2). 

- Akvakultur – der er de ikke ansettbare, det er for få ungdommer som går inn i det løpet 

(gruppe 2). 

- Vg1 naturbruk oppfattes av mange som en blindgate – bortsett fra de som skal på fiske og 

fangst (skal på fiskebåt) (gruppe 2) 

- Det går et skille mellom akvakultur og fiske og fangst: utdanning til fiske og fangst er en 

god utdanning, de er minst like flinke som fiskerne var før (gruppe 2) 

- Overvekt av skoletrøtte og teorisvake som søker naturbruk Vg1, nesten alle søker fiske og 

fangst Vg2, de som ikke får plass får akvakultur (gruppe 2).  

- Vg2 fiske og fangst fungerer godt, mens akvakultur har større utfordringer (gruppe 2). 

- Næringen har mye ansvar selv, ved nedgang ansetter de ikke (gruppe 2). 

- Næringen må gjøre seg attraktiv og lekker (oljenæringen – teknologi og bedrifter) (gruppe 

2). 

- Naturbruk har ikke tilgang til de flinkeste ungdommene, naturbruk er på defensiven. 

(gruppe 2). Næringene som ønsker det får de beste lærlingene (gruppe 2). 

- Dårlig gjort overfor de teorisvake, hvis det skal bli for de sterke (gruppe 2). 

- Et veldig stort spenn mellom de svake og de beste elevene (gruppe 3).  

- Har bedre grunnlag for høyere utdanning gjennom naturbruk enn ved 

studiespesialiserende (gruppe 3). 

- Fagutdanningen må kunne tilbys som en praktisk start for høyere utdanning (gruppe 3). 

- TAF-ordninger må videreføres og utbygges til flere områder (gruppe 3). 

- Kan være behov for teoretisk eksamen på Vg2(gruppe 3). 

 

Kompetente som selvstendige næringsdrivende? 

- Samtidig som det er viktig å ha D5 er det viktig å finne balansen mellom sertifikatteori, 

fangst- og redskapsbehandling, sjømannskap (gruppe 1) 
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- Ikke gode nok kandidater til nå. Manko på elever man kan signere som lærlinger (gruppe 

2) 

- Felles oppfatning av at de ikke er kompetente som selvstendig næringsdrivende (gruppe 

2) 

- Sjømat næringen trenger yrkesutøvere på toppnivå. La ungdommen få bransjebruk-

kompetanse på videregående nivå, slik at de kommer inn i sjømatnæringen (gruppe 2). 

- Økende interesse fra næringen (gruppe 2) 

- Sjømatnæringen har blitt svært avansert med arbeidskraft på alle nivå, naturbruk kan ikke 

fylle alt dette (gruppe 2). 

 

 

Forberedt for høyere utdanning? 

Inngang til fagskole 

- Sikkerhetsbestemmelser må gjennomgås og tydeliggjøres i læreplanen (gruppe 1) 

- Læreplanen må endres i forhold til nye STCW-krav for å sikre videre inntak til maritim 

fagskole (gruppe 1) 

- Jf. matrosfag og brev til Kunnskapsdepartementet fra fiskarlag, opplæringskontor med 

flere (gruppe 1) 

- Med utgangspunkt i læreplan for Vg3 fiske og fangst er det vurdert at behovet for endring 

ikke er veldig omfattende (gruppe 1). 

- Diskusjon rundt hvorvidt teknisk fagskole har for høyt nivå for de som har fagbrevet? 

(gruppe 2) 

- Elevene forberedt på fagprøve, men på sikt ønsker elevene fagskole (gruppe 2). 

- Ikke de mest teoriinteresserte, ønsker praksis (gruppe 2). 

 

Generelt problem at en i læreplaner ikke henviser til eksterne regelverk (nasjonale og 

internasjonale) når disse er bestemmende uansett. Dette må revurderes., særlig der en trenger 

godkjenning av læreplan fra annen instans for at kompetansen skal gi nødvendige kvalifikasjoner 

(gruppe 1). 

 

Hva kan eventuelt gjøres med utdanningsløpet for å tilfredsstille næringenes behov for 

kompetanse og arbeidskraft? 

- Prosjekt til fordypning kan benyttes bedre (gruppe 1). 

- Ønskelig med sentrale føringer – for stor ulikhet fra fylke til fylke (gruppe 1). 

- Stabilitet nevnt som tema som er dårlig ivaretatt i læreplanen (gruppe 1). 

- Fangst- og redskapsbehandling, dokumentasjon og kvalitetskrav er også for lite dekket 

i læreplanen (gruppe 1). 

- Med utgangspunkt i begrepet ”sjømatnæringa” diskuterte gruppa faglig bredde kontra 

spesialisering. Viktig å ivareta fagene – fagbrev skal ligge på et visst nivå, må ikke 

vanne ut (gruppe 1). 

- Det foreligger planer om innføring av sertifikat for føring av båt i oppdrett. Vil dette bli 

ivaretatt av dagens læreplan. (Til info: Fra læreplangruppas side var dette 

intensjonen.) (gruppe 1) 

- For mye fellesfag, for lite programfag, ønsker mer yrkesretting (gruppe 2). 

- Kryssløp ok, men det må være faglig begrunnet: maskiner, elektro og mekanikk 

(gruppe 2) 

- Tilhengere av kryssløp: bra å ha teknikk og industriell produksjon for akvakultur, med 

mange maskiner. Det er imidlertid underlig å ha kryssløp fra restaurant- og matfag og 

fiske og fangst. Spørsmål ble stilt rundt hva man mister med TIP over til Vg2 

akvakultur? Mer kryssløp for å fange opp de som vil skifte etter Vg1. Lære 

arbeidskultur på Vg1 – det er det viktigste (gruppe 2).  

- Kryssløp- skepsis: må se alle programmene under ett – heller endre der (gruppe 2). 

- Veiledere på ungdomsskolen viktig (gruppe 2) 

- Savner rekrutteringskampanjer fra fiskerinæringen (slik som de som søker TIP) 

(gruppe 2).  

- For akvakulturfaget bør den biologiske kompetansen være sentral (gruppe 2) 

- En utfordring for landbruket er miljø; biologisiden er veldig viktig, de andre sidene får 

man inn via andre løp (TIP) etc. (gruppe 2) 
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- Nok lærlinger kontra ikke nok lærlinger (dette varierer mellom fylkene) (gruppe 2). 

- Forslag om overgang fra studiespesialisering til yrkesfag (den andre veien?) (gruppe 2) 

- Erfaringen er at det er flinke elever i Vg2 akvakultur hvis de tas fra Vg1 grønn (flinke 

jenter) (gruppe 2) 

- Bedre samspill mellom skoler og næringsliv (gruppe 3) 

- Behov for alternative læreløp – Nødvendig å komme tidlig ut i bedrift (siste halvår på 

Vg1) (gruppe 3) 

- Behov for kryssløp (gruppe 3) 

- Akvakultur har manglende skoletilbud på Vg2 (eks. Møre og Romsdal) (gruppe 3) 

- Prosjekt til fordypning vanskelig (likt på grønn side), kvalitetssikring, noen får det til 

andre ikke, standardiserte læreplaner med valgfrihet? (gruppe 4) 

 

 

 Innenfor akvakultur oppleves fiskevelferdskurs pålagt av Mattilsynet som problematisk. 

Det er en del av EU-reglementet, og det kommer lovpålagte forskrifter, konvensjoner og 

regler som må tas inn fortløpende, og lokal læreplan er godkjent (gruppe 4): 

 Fiskevelferd er et nytt område innen akvakultur (EU-krav).. 15 timers kurs 

bør inn i Vg2-læreplanen? (gruppe 4) 
 Det bør komme en innstramming i faget prosjekt til fordypning. Noen steder 

(fylkeskommuner) brukes dette faget som en ren salderingspost. Det bør 

komme forslag til standardiserte læreplaner, uten at valgfriheten blir borte 

for dem som har gode rutiner for dette faget. (gruppe 4) 
 Opplever at det er for få timer til spesialisering særlig innenfor teknologi 

(gruppe 4) 
 Store forskjeller i landet, og stor og rask utvikling (gruppe 4) 
 Skolering av lærere slik at de er oppdatert (gruppe 4) 

 

 Fiske og fangst likestilt i forhold til matrosfaget SDCW-95konvensjonen (gruppe 4): 
 Fisker ikke likestilt med matros lenger, historisk sett samme arbeidsmarked 

(gruppe 4) 
 Forskjell til fiske og fangst siden det skal dekke et større fagfelt med tanke 

på fisken, og dermed er det ikke satt av plass til sikkerhetskursene som 

trengs for å oppfylle kravene til SDCW. Sikkerhetsfamilisering. (gruppe 4) 
 Det gjøres mye allerede for å hjemle dette med sikkerhetsfamiliarisering, 

men dette er ikke dokumentert og fremstilt i kompetansemål (gruppe 4) 
 Dobbelsertifisering av båt og dermed også ansatte (frakt og fiske) (gruppe 

4) 
 Trenger godkjennelse fra Sjøfartsdirektoratet på hvert punkt, fordi det er en 

internasjonal konvensjon med mulighet for inspeksjoner for mange. (gruppe 

4) 
 Egen læreplan i tråd med konvensjon? (gruppe 4) 
 Viktig for yrkesstatus (gruppe 4) 
 STCW-sertifisering på vg2 FF må komme på plass i læreplanene. Dette må 

altså inn i VG3-læreplanene hvis det skal inn i prosjekt til fordypning. Det er 

sendt et felles opprop fra FOSFOR, Norges fiskarlag og opplæringskontorene 

til Sjøfartsdirektoratet, for å få tatt tak i dette. Det henstilles til FRNA om å 

be Utdanningsdirektoratet ta tak i dette. Kompetansemålet heter 

sikkerhetsfamiliarisering MTS3Z01 – Matrosfaget. Også andre mål i denne 

læreplanen er aktuelle. Endringer og /eller presisering i læreplaner bør 

gjøres gjennom godt samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, for å sikre at de 

tilfredsstiller deres krav (gruppe 4). 
 Den sertifikatgivende undervisningen kan gjerne skje på både skole (teori) 

og fartøy (praksis) (gruppe 4). 
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 Det finnes fartøy som deler av året er fiskefartøy, og deler av året er 

fraktefartøy (dobbelsertifisering) (gruppe 4). 
 Fra 2017 vil det være strengere inntak til fagskolen for maritime fag 

(gruppe 4). 

 

 

 

Øvrige innspill 

- Blå sektor/blå skole må utvide tilbudet sitt til også grønne sektorsaker – det kom for 

øvrig innspill på at skillet mellom grønn og blå sektor bør kuttes ut (gruppe 2) 

- Forslag om å supplere naturbruk med reiseliv (får da et bredere tilbud til de som 

begynner på naturbruk). Til orientering har de i Finland og Sverige et tilbud som heter 

«Naturguide» (gruppe 2) 

- Forslag om navneendring på naturbruk; «havrommet» (forandre ryktet, omdømmet) 

(gruppe 2). 

- Prosjekt til fordypning har for lite timer: ønsker mer språk (gruppe 2) 

- Utstyr må være tilgjengelig (f.eks. øvingsbåt) og støtten fra det lokale næringsliv må 

være god. Fylket stiller ikke opp med penger (gamle båter). Utstyret blir fort utdatert 

og trenger rask utskiftning, siden teknologisk utvikling går så fort (gruppe 2). 

- Stipendordninger (intervju) – garantert læreplass etterpå (positivt) (gruppe 2) 

- Diskusjon om sertifikat – diskusjon om kurs skal inn i læreplanen – lite heldig av HMS-

hensyn (gruppe 2). 
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Referat fra dialogkonferanse i reindriftsfaget 3. juni 2013 

 

Innledningsvis ble det i forbindelse med leder Petter Nilsens innlegg om utfordringer for faglig råd 

for naturbruk stilt et oppfølgingsspørsmål om hvilken status eleven har i en vekslingsmodell: 

Hvilken status har eleven ved veksling? Elev eller lærling? Merk: penger følger ikke eleven, men 

lærlingen. Folkeregisteret krever flytting hvis du er lærling. 

 

 
 

Vedlegg 4 
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Plenumsmøte 

Sametingets representant Anne Marie Siri innledet generelt om utarbeidelse av læreplaner i 

reindriftsfaget. Reindriftsnæringen er en gammel næring og mye opplæring har gått i arv 

gjennom tidene. Man har fått egne termer for faget. I 1981 ble selve reindriftsfaget etablert. 

Anbefalingen om valgfrie emner i evaluering om fagopplæring i reindriftsfaget ble fulgt opp. Det 

ble tilkjennegitt et behov for evaluering av opplæring i bedrift. 

 

3 fag/nivåer i reindriftsfaget: 

Fellesfag 

Felles programfag- reindriftsfag 

Fordypningsprosjekt 

 

Noen representanter for næringen tilkjennega sin antagelse om at det er sannsynlig at felles 

programfag i reindrift må deles i valgfrie programfag på Vg2. For øvrig var det ytterligere 

spørsmål som ble stilt: 

- Skal forskrift til opplæringslov §35, 7 beholdes uendret? 

- Må lærefaget splittes (flere lærefag (flere program)) 

Oppfatningen var at det er mange fordypningsmuligheter for reindriftsfaget, og spørsmålet er 

hvilke opplæringsbehov som kan dekkes gjennom prosjekt til fordypning (PTF)?  

Reindriftsavtalen. Ordninger som kan initiere aktuelle (nye?) fagbehov i reindriften:  

• Finansiering av fagopplæring i reindrift 

• Reinprogrammet  
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• Lærings- og omsorgsbaserte tjenester 

 

«Likestilling i reindriften» et viktig anliggende: 

Hva har kvinner tradisjonelt holdt på med? Sydd, tatt vare på produkter fra rein. Det har 

tradisjonelt vært et mannsdominert fokus, hvor typiske kvinneoppgaver ikke har vært prioritert 

og vektlagt. Dette står nå i fare for å gå tapt fordi kvinnene går inn i andre yrker. Dette har 

resultert i endring i læreplanene.  

 

For øvrig er reindriftsnæringen under sterkt press – et viktig spørsmål er hva ungdom må få av 

kunnskap om beiteområder? Samtidig som man må ta vare på det gamle, må ungdommen 

forberedes på hva som skjer i næringen. Ungdommen må bli bevisst på utfordringer som i dag er 

knyttet til ressursgrunnlaget. 

 

Ravdna B.M. Eira fra internasjonalt senter for reindrift (ICR) innledet generelt om 

reindriftsfagets utbredelse og innhold nasjonalt og internasjonalt 

 

 
Eira mente at reindriften kan ses på som en forvaltningsmodell for Arktis – ICR – 2005 – bidrag 

til internasjonalt samarbeid. 

 

Eira innledet om prosjektet EALLIN (reindeer herding youth). Hun mente reindriftsungdom på 

videregående skole bør oppfordres til videreutdanning. I denne forbindelse er nettbaserte kurs 

sentralt. Slik kombinerer man studiepoeng og reindrift – som igjen gir kompetanseheving i lokale 

samfunn.  

 

Eira bemerket videre internasjonale forskjeller og ulike utdanningssystemer (et eksempel er at en 

doktorgrad ligger på et lavere nivå i Russland enn i Norge).  
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Fra salen ble det henvist til Y-veien som en mulighet/et alternativ. 

 

Blant lærlinger er det mange som går videre til studiekompetanse etter fagbrevet – de studerer 

og tar annen utdannelse. 

 

Næringen har et kompetansebehov, og dette har sammenheng med samfunnsutviklingen. 

Arealsaken øker i omfang, og i mange saker er tunge aktører involvert – kløvenæringen, 

kraftselskap etc. 

 

De som driver reindrift skal kjenne til offentlig forvaltning, planprosesser, lovverk, skriftlig og 

muntlig konsultasjon, økonomi og regnskap for å ha oversikt over egen bedrift samt 

verdiskapning – til å utvikle egen bedrift.  

 

Nils Henrik Sara fra Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) innledet om 

kompetansebehov i reindrift 

 

Sara hadde en oppfatning av at ungdom bør ta høyere utdanning for å bidra til norsk 

reindriftsnæring. Det er et ønske om frivillighet, slik at kompetansen også øker på andre felt. NRL 

ønsker å bistå de som vil ta en utdannelse. Forbundet har støttet en internett – utdanning, og 

dette prøveprosjektet har vært vellykket. Utdanning 3-5 år, er et problem for rekrutteringen. 

NRL har registrert at det er forskjeller blant elever avhengig av om de går ett år i lære og de som 

går på skolen – de som går i lære blir akterutseilt i forhold til de som tar utdanningen på skolen.  

Skoleutdanning blir aldri ideelt – håper på at det blir lettere å ta høyere utdanning. 

 

Lokale forskjeller ble poengtert, og spørsmålet er om skolen klarer å løse det. Forskjellene er 

store fra område til område – noen områder kommer da i minus. 

 

Høyere utdanning ja, men samtidig bevare reindriften. Fleksi-utdanningstid vil være ideelt. 

Spørsmål fra lærling Jon Mikkel Eira: «Jeg planlegger videre utdanning – kan NRL hjelpe meg 

økonomisk»? NRL arbeider i retning av at ungdom får et økonomisk grunnlag for å ta utdanning, 

og foreløpig er dette en sak mellom departementet og NRL.  

 

Skolen må tilpasse seg reindriftens praktiske organisering (i reindrift er det ingen kalender, vær 

og klima bestemmer).  Elevene kan tape kompetansebygging når de er ute i felt i reindriften. 

Opplegget må være fleksibelt for å gi elevene kompetanse når de er ute i felt.  

 

Sara nevnte prosjektet ROSA (lokal opplæring i samarbeid med næringslivet) – samarbeid med 

skolen (distanseundervisning – NFK)  

 

Berit Anne Oskal Kemi fra opplæringskontoret for reindrift og duodji innledet om 

utfordringer innen reindriftsutdanning 
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Opplæringskontoret er et landsdekkende kontor for fylkeskommunene. Lærerikt å forholde seg til 

mange fylkeskommuner (Opplæring region nord) 

Reindriftsfaget er ulikt andre fag siden mesteparten av opplæringen skjer ute i felten. Bedriftene 

har mye å lære lærlingene for å gjøre dem selvstendig. Kunnskapsløftet (KL) gir muligheter for å 

tilpasse læreplanen lokalt (internplaner), og dette kan føre til forskjeller i opplæringen, også 

kvalitative. Dette kan være negativt (jf. kort tradisjon i det formelle opplæringssystemet). 

Kemi understreket at det ikke fins en nasjonal standard for evaluerings- og 

dokumentasjonssystemet for opplæringen i bedrift. Det fins heller ikke felles prøvenemder eller 

felles kursing av prøvenemdene. 

 

Kemi understreket videre at det blir for mange slags lærlinger – lærlinger som har programfag, 

og lærlinger som har fellesfag, men som mangler programfag. FK har forskjellig praksis på å gi 

tilbud til disse. Noen skreddersyr opplæring til disse, og disse får avtale på dette allerede ved 

kontraktsinngåelse. 
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Kemi tok opp at det er vanskelig å få lærlinger med stryk i fag gjennom læretiden. Noen er 

tilbudt å omgjøre lærekontrakter til opplæringskontrakter. Lærlingene har samtidig sine 

læreplasser langt fra skoletilbudene. Dette gjør det vanskelig å tilby repetisjonskurs til dem som 

tilbyr dem det.  

 

De fleste av lærlingene kommer fra Samisk videregående skole og reindriftsskole, som er en 

statlig skole. FK har ansvar for delen som gjelder opplæring i bedrift. Til orientering har Finnmark 

FK fagkoordinatorer som skal hjelpe de som stryker blant annet. 

Avslutningsvis ble det poengtert at lærekandidatordningen er vellykket, og at lærlingene har høy 

gjennomføringsgrad – 99 prosent består fagprøven. 

 

Lærlingrepresentant Jon Mikkel Eira innledet om utfordringer innen reindriftsutdanning 
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Økonomi er en stor utfordring. Lav lærlinglønn resulterer i at lærlingene tar ekstrajobber. 

Balansegang mellom mye planlegging ved skolegang i Alta, og ingen planlegging hjemme. 

Planlagt studiekompetanse og videreutdanning – naturbruk eller økonomi. Familieforhold 

(arbeider for faren) ikke en spesielt stor utfordring. Eira løser det ved å «stille opp når jeg må».  

Kommentar knyttet til at tilskudd (R94) ikke har økt i forhold til kostnadene på en skoleplass – 

det burde det gjort.  

 

Rektor Ellen Inga O. Hætta ved Samisk videregående skole og reindriftsskole innleder 

om utfordringer innen reindriftsutdanning 
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Samisk videregående skole og reindriftsskole er en statlig videregående skole 

(Utdanningsdirektoratet). Per i dag ønsker samiske politikere at den forblir statlig.  

 

Skolens rettsgrunnlag: 

ILO-konvensjon, Grunnlovens §10 – 5 A etc. 

 

Samisk læringsplakat:  

Forventninger i tildelingsbrev (klar på hva som er samfunnsoppdrag): 

 

Implementering av Kunnskapsløftet innebar samisk med samisk læringsplakat og samiske 

læreplaner, opplæring i og på samisk, bruk av IKT i opplæringen, kurs og utviklingsarbeid mot 

regional næringsutvikling. 

 

Mer om forventninger i tildelingsbrev: 

 

Styrke reindriftsskolen 

Videreutvikling av tilbud i duodji, vertsfamilieordning for tilreisende elever 

 

Den samiske reindriftseleven: Rekruttering fra hele Sapmi med ulik samisk språkbakgrunn. 

Utfordringer i dag: Det er usikkerhet knyttet til reindriftens eksistensgrunnlag. Det er en presset 

næring med store utfordringer. Press utenfra fordrer noe annet innhold og fokus på læreplanene. 

Næringen er i omstilling og har endrede behov. Forventning om stor fleksibilitet pga. egen 

næring. Føler utrygghet for næringens fremtid, og det oppleves som skremmende siden det har 

vært en tusenårig tradisjon. Det er nødvendig å se på innhold og struktur, og i denne forbindelse 

tenke helhet. 
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Tilstrekkelig relevant? Bygningsmasse dårlig tilpasset reindriftsskolens behov, uhensiktsmessige 

utearealer, læremidler på samisk, søkertall varierer, lave elevkull akkurat nå. Får færre barn – 

dårligere rekrutteringsgrunnlag. Skolen har satt av 400 000 til læremidler. 

Hvordan takle utfordringer? Dagens reindriftsskole må gjøres mer relevant, blant annet med 

revidering av læreplaner. Det anses som nødvendig å etablere en fagskole som er enda mer 

næringsrettet. Det bør gis spisskompetanse i reindrift og reindriftsrelaterte fag på nivå som er 

mellom videregående opplæring og høgskole utdanning. 

 

Innhold i en fagskole: 

Areal, juridiske saker, organisasjonsarbeid i sida, distrikt og næringsorganisasjon, økonomi og 

regnskap, bedriftsetablering, entreprenørskap (innovasjon), offentlig forvaltning etabl. Av 

tilleggsnæringer for reindrift, foring, kommunikasjon (driften må bli bedre til å kommunisere 

internt og eksternt), praktisk reindrift – videreføre innhold på reindriftsskolen (Vg2). 

 
 

Representant for bedrift i reindriftsfaget og leder i styret for opplæringskontoret for 

reindriftsfaget Per Mathis Oskal innleder om utfordringer innen reindriftsutdanning 
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Oskal understreket tradisjonen i bunn. Skal man være en god reineier er det også mange andre 

elementer man må ha kunnskap om.  Det er svært positivt at det er etablert en fagbrevordning. 

Finansieringsordning på lærlingsiden er imidlertid en utfordring – finansiert over reindriftsavtalen 

– 2. millioner. Avtalepartene har skapt uro ved at man har ønsket å ta bort støtte til 

lærlingordning i reindriften. Sitat som illusterer problemet: «Skole ikke noe vits, fordi 

lærlingordning skal bort, sier ungdommen».  

 

Lærlinglønn er en ytterligere utfordring – i seg selv vil ikke det at du tar flere inn øke 

slaktemengden, men du må ha dobbelt opp av utstyr. Dette oppleves som negativt for ungdom 

som vurderer hva de skal gjøre fremover. For rekruttering negativt, også internt – de som skal 

inn i reindrift trenger mer skolering i alt enn de som skal inn i næringen. Mer enn før.  

 

Utfordring med kjøretøy og førerkort – det er et vidt felt, 2 år går fort når de får en lærling inn i 

bedrift – man skal gjennom mye. Reindrift-bedriften er uforutsigbar som bedrift. Både lærlingen 

og næringsutøvere må ta en avgjørelse der og da – det er et ansvar – fasit på om du gjorde et 

korrekt valg kommer i ettertid. Mål om å få etablert en utdanning i reindrift som går fra 

grunnskolenivå til høyskolenivå. 

 

Gruppearbeid 
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Oppsummering 

 

Y-veien kan være et alternativ som svar på stadig behov for mer kompetanse, men på et høyere 

nivå enn videregående. Det ble signalisert et ønske om mulighet for å forlenge utdanningsløpet 

for å komme gjennom alt.   
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Gruppeoppgaver – Dialogkonferansen reindriftsfaget. 3. juni 2013 
 
 

 
 

1.  Hvilke arbeidsplasser og -oppdrag finnes innenfor reindriftsfaget? Dekkes 
arbeidsplassenes og -oppdragenes kompetansebehov av innholdet i 
reindriftsfaget? 

 
 Hvis ikke, hvilket kompetansebehov bør implementeres i fagenes 

læreplaner? 
 Er det behov for mer spesialisering (fordypningsområder i 

læreplanene)? 

 

 
 
 

2. Behov og krav til kompetanse innen reindriftsnæringen er ulik ut fra om man er i 
en arbeidstagerrolle eller bedriftslederrolle. Ivaretar dagens utdanningstilbud 

innenfor reindrift kompetansebehovet i begge roller? 
 

 Hvis ikke, hvordan bør videregående opplæring organiseres for å 

ivareta de to rollene?  

Gruppearbeid 
 
Oppgave 1 

Gruppen diskuterte reindriftsfaget generelt, og svarte generelt på oppgavene. 
 

Følgende momenter kom opp i diskusjonen:  
 
- Noen års erfaring også er også et evalueringsgrunnlag.  

 

Vedlegg 5 
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- Når de er på skolen er de for unge til å sette seg inn i 

reindriftslederens/bedriftslederens rolle. 
 

- Det ble diskutert hva som eventuelt kunne inngå i en fagskoleutdanning – rekker 
ikke alt på videregående nivå. 

 

- For Sør-Samisk gjelder en kjønnsdelt søkning – mens kvinner søker 

studiekompetanse velger menn litt annerledes – guttene blir igjen.  
 

- Spørsmålet har en smal innfallsvinkel: en vurdering av rekruttering til høyere 
utdanning bør også inngå. 

 

- I diskusjonen om lærlingen har lært det man trenger, så har vedkommende det hvis 

lærlingen har oppnådd læreplan- målene før man går ut i lære. De må også kjenne 
geografien – lære å kjenne området – og det er avhengig av at barna har fått være 

mye med opp gjennom årene. Eksempelvis bør vedkommende føle at han/hun lærer 
å løse de oppgavene han/hun settes til. Det er en fordel å ha flere fag å stå på. 

 

- Ut fra at fag- og yrkesopplæring skal dannes må vi spørre om de som driver er 

fornøyd med fagarbeideren? Er det en fagarbeider som kan drive den som ansatt? 
 

- Lærling Jon Mikkel Eira som var med i gruppen tok opp at han ikke hadde så mye 
innblikk i lokalsamfunnet da han var på skolen. Dette for å få sondert seg litt i 

forbindelse med hva han kunne videreutdanne seg i. Et forslag fra vedkommende 
var at elevene på skolen burde få følge lokalt årsmøte (lokallagsinformasjon). 

 

- Vg3-læreplanen bør gi rom for at lærlingen må/skal delta på ulike arenaer. Som 

bedriftsleder kreves det mer enn hva man får ut av videregående opplæring. Både 
foreldre og lærlinger har forventninger om å lære mer økonomi og offentlig 
forvaltning, og det er en vesensforskjell her mellom voksne og unge. I gruppen ble 

usikkerhet på læreplanen slik den er omtalt, samt usikkerhet knyttet til om prosjekt 
til fordypning (PTF) skal brukes til andre læreplaner. Mulighet til å veksle litt før man 

har læretid i bedrift. 
 

- Her er det en balansegang - ønsker å ha kunnskap for å ha grunnlag for å delta i 
politiske diskusjoner. Skolen skal yrkesrette fellesfagene – samfunnsfagopplæringen 

har en rolle her. 
 

- Reindriftsnæringen har et stort behov for et sekretariat, og ofte er det jentene som 
får disse jobbene. Det er behov for å lage disse valgfrie programfagene.  

 

- Skal man ha et Vg3 som er delt i flere? Alle ungdommer som er interessert i samiske 

fag kan da søke på det som de syns er mest interessant? 
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- Alt som står i læreplan skal alle elevene prøves i (Forskriften) - valgfrie programfag 

kan utelukkes 
 

- Lite rekruttering. 
 

- I denne type fag vil man ha ulike behov – er det behov for et lenger læreløp. 
Utvides? 

 

- I et neste møte bør representanter for fagskole, høyskoleutdanning (akademisk) 
inviteres for å diskutere hva som kan ligge i høyere utdanning.  

 

- En utfordring kan løses på mange måter; tekst i et kompetansemål, gjøre noe med 
strukturen. Det vi ikke kunne vurdere som løsninger før kan vurderes nå _ forutsatt 

at innholdet i Meld. St. 20 vedtas (fordypninger blant annet). Da må forskriften 
endres.  

 

- Får lærlingen kompetansen han trenger? Ja, det faglige nivået er godt, hvor man får 

visse innføringer i forskjellige fag. Det skjer ut fra rutiner og årsoppgaver som er 
etablert. Det kan imidlertid være noe innenfor samfunnsdelen som skorter/som det 

mangler undervisning i, og det merkes også på skolen. Så hva kan være en aktuell 
fordypning? Det indre selvstyret reindriften har fått gjennom reindriftsloven. 

 

- Skolering/oppdragelse pålegges skolene mer og mer – før var det mer slik at sønn 

fulgte far. Forandringen med mer byråkrati har endret mye.  Mye av daglig 
opplæring skyves mer og mer på skolene fordi kompetansemålene blir slik at en 
familie ikke kan dekke dette alene. 

 

- Den umiddelbare – forlengelse av skoledelen, og legge inn mer av dette av 
selvstyre, og skjemaveldet – kanskje? 

 

- Ungdom har ingen erfaring å henge på ulike ting – regnskap, økonomi etc – det bør 

man vente på – de mangler forståelse for/skjønner ikke at de skal lære det? 
 

- Er det en undervurdering av elevene? Dårlig erfaring med innovasjon i skolen. 
 

- Studenter som er på videregående skole nå – ja, de hadde nok syns at det var nyttig 
(sier lærling). 

 

- Kjernekompetansen alle skal ha må defineres. Inntrykket er at læreplanen dekker 

kjernekompetansen. 
 

- Merk at dette er et fagområde med lang tradisjon: er det blitt en forskjell nå som det 
ivaretas i skole? Har det blitt en endring i dette?  
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- Er det lønnsomt å ta fagbrev? Lærlinger er opptatt av det. Samfunnet har kanskje 

ikke verdsatt fagbrevet i reindrift godt nok (reindriftsforvaltningen). Ikke status. 
Ikke lønn fra egen siad, du får lønn fra en annen bedrift. 

 

- Fordypning ville gitt ungdom mulighet til å bruke sitt fagbrev litt videre. Et eksempel 

er reiseliv – guidet reindrift. 
 

- To måter å legitimere at du skal ha fagbrev er følgende: 1) lønn og 2) noen må 
etterspørre kompetansen. Man må ha næringen på banen for å etterspørre slik 

kompetanse. Hvis næringen skal etterspørre disse områdene, så må 
kjernekompetansen defineres. Problemet vil oppstå når man spør etter 
kjernekompetanse. Det store problemet oppstår – når det blir enorme 

samfunnsutfordringer – samfunnsmessig kompetanse. Kjerne ut disse tingene til 
høyere utdanning – den kompetansen til de som virkelig trenger noe.  

 

- SNO positiv – utdanning i litt av hvert. 

 

- Definere kjernekompetanse – må ha god kvalitet i opplæringen! Når SNO skjønner at 

det er gode kandidater, så vil man få jobb. 
 

- Legge ved tall. 
 

- Naturlig å se på forskjell mellom de som har gått rett – har en kompetanse – 

kjernekompetansen. Heller lage noe ved siden. Skal man ta tiden fra PTF? Ikke ta fra 
reindriftsfaget.  



 

 

Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe 
Direkte tlf: 23 30 12 19 
E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no 
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Dialogkonferanse for reindriftsfaget 3. juni 2013 i Tromsø  

 

Gruppearbeid gruppe 2 
 

Oppgave 1 

Hvilke arbeidsplasser og –oppdrag finnes innenfor reindriftsfaget? Dekkes arbeidsplassen og –

oppdragenes kompetansebehov av innholdet i reindriftsfaget? 

 

Vanlig drift er vel det du i utgangspunktet er kvalifisert for. 

 

Andre yrker er relevante, men krever ofte høyskoleutdanning i tillegg. 

  

Erfaringskompetanse bør gis høyere status. 

  

Fagbrevet anses for å være ok. De som ikke har tatt fagbrev stiller dog likt. Distriktsstyrene 

godkjenner de som tar over og gjør til syvende og sist individuelle vurderinger. 

Generasjonsovergang er regelen. 

Man anser likevel at andre og nye spørsmål som kommer inn gjør det verdifullt å ha utdanning. 

Det kan også være en midlertidig ulempe å ta utdanning, idet du er borte fra driften et par år. 

Bør være kortere tid borte på skolegang. Fjerner seg fra drifta. Men: Alle som kommer heim med 

utdanning er med på å løfte kompetansen i heile siidaen. Deling. 

 

Ungdom som kommer fra reindrifta, men har tatt annen utdanning, er nyttig og bør kunne 

utnyttes bedre i reindriftsnæringa. 

 

Hvis ikke, hvilket kompetansebehov bør implementeres i fagenes læreplaner? 

Alt som har med økonomi, forvaltning og bedriftsledelse er viktig. Men her kommer fagskolen inn. 

Interessant problemstilling med hensyn til at alle som skal drive blir selvstendig næringsdrivende. 

Modulbasert 1. år av fagskolen blir utprøvd innen landbruket  

 

Er det behov for mer spesialisering (fordypningsområder i læreplanene)! 

Videreforedling for å etablere småbedrifter. 

Reiseliv? Næringa må bli internt enig først, men det kommer nok. 

Turistbasert/tradisjonsbasert kompetanse kan være et alternativ. 

 

Oppgave 2 

Behov og krav til kompetanse innen reindriftsnæringen er ulik ut fra om man er i en 

arbeidstagerrolle eller bedriftslederrolle Ivaretar dagens utdanningstilbud innenfor reindrift 

kompetansebehovet i begge roller? 

Utøverne er samtidig eiere. Enkeltpersonforetak. Kollektiv drift. Kompetanse som bedriftsleder er 

viktig, jfr. det som står over. 

 

Hvis ikke, hvordan bør videregåendeopplæring organiseres for å ivareta de to rollene? 

Se over. 

 

Vedlegg 6 
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Fagnemdsamling NA 3.februar 2014  
Ragnhild S. Bølviken  
 
Petter Nilsen (leder FRNA) og Ragnhild S. Bølviken (rådssekretær) deltok på fagnemdsamling i 

naturbruk mandag 3. februar fra kl 11.00-13.00. Samlingen var i regi av Utdanningsdirektoratet, og 

hovedformålet var å utvikle eksamensoppgaver i naturbruk. Leder og rådssekretær i faglig råd for 

naturbruk deltok på møtet for å informere de ulike fagnemdene om det arbeidet FRNA gjør, og for å 

få innspill og tanker fra ressurspersoner innen naturbruk. I tillegg var dette en mulighet til å knytte 

kontakt med disse ressurspersonene.  

Utover framlegg om FRNA og diskusjoner knyttet til denne, ble det holdt framlegg fra Eva C. 

Skagestad ved Skogbrukets kursinstitutt, hvor hun blant annet snakket om deres arbeid. Kai 

Raundalen, leder av eksamensnemd for anleggsgartnerfaget og rådsmedlem i FRNA, ledet også en 

debatt med utgangspunkt i følgende påstander: 1) skolene (i alle fall de som tilbyr anleggsgartner) 

ligger ikke der jobbene/markedet ligger, 2) naturbruk har mange små fag fordelt på mange skoler. I 

tillegg holdt Ola Eid, leder av eksamensnemd for skogfaget, et framlegg om erfaringer med 

voksenagronomutdanningen i Oppland.  

I dette dokumentet er innspill som kom frem på nemdsamlingen listet opp i stikkordsform, uavhengig 

av om de kom frem under innlegget fra FRNA, eller under øvrige deler av programmet. Det 

fremkommer ikke hvem som har kommet med hvilke innspill, da dette ble vanskelig for sekretæren 

som ikke kjente til deltakerne fra før.  

 

Faglig råd for naturbruk fikk følgende innspill:  

- Hovslagerfaget  

o har de samme utfordringene som smådyr 

o Bedriftene kvier seg for å ta inn lærlinger, mange tar heller inn voksne/privatister 

o Bør faget ligge i videregående opplæring? 

o Læreplanen på Vg2 stusselig – for vag(e formuleringer)  

o Mange elever detter av lasset – må gjøre endringer vg2  

 Prosjekt til fordypning! 

 For mye praktisk som skal læres bort på to år 

o Når elevene/lærlingene ikke får lov til å sko hest blir det ikke lønnsomt for bedrifter å ta 

inn lærlinger  

o Hovslager vipper ut og inn av verneverdig fag (ca 15 elever)  

o Hovslagerfaget mellom to stoler – likner lite på hestefaget  

o Hovslagerfaget – ikke tradisjon for bedrifter, men selvstendig næringsdrivende – nå 

begynner det imidlertid å bli flere og flere firma/bedrifter. Dette fører til at de kan ta inn 

flere lærlinger  

o Opplæring i bedrift innebærer ett opplæringsår + ett verdiskapingsår. Lærebedriften må 

være villige til å ta dette opplæringsansvaret og ikke stille for store krav til faglige 

kunnskapet etter Vg2 

o Behov for landslinje? 

o Trenger mange hovslagere framover – er ikke nok i dag   

Vedlegg 7 



2 
 

o Til tross for at bedriftene kan oppleve at lærlingene ikke blir i bedriften etter 4 år, er det 

fortsatt ønskelig med lærlinger for å få nok til bransjen generelt  

o Det har aldri vært lærlinger i hovslager i Buskerud  

- Hestefaget 

o Hestefagelevene beveger seg mellom fylker  

o Hestefaget består av veldig ulike næringer – læreplanen er generell – det er en ulempe at 

alle skal lære bort det samme – hemmer kvaliteten 

- Utmarksforvaltning - kun mulig å ta på vg2 – elever må så gå over til vg3 studiespesialisering. 

Behov for et eget Vg3? – samme problemstilling som smådyr – «lurer» elevene? 

- Smådyr: Vil være veldig få lærebedrifter, og veldig begrenset jobbtilbud 

- Landbruk: 

o Det er få arbeidsplasser innen landbruk, de fleste som tar agronomutdanning gjør det 

med tanke på å overta eget gårdsbruk – de fleste nyutdannede agronomer er 20 år, men 

de færreste tar over før de er 30 - blir elevene «lurt»? 

o Utdanningen er ikke i samsvar med næringa  

o Er utdanninga god nok til å tilpasse seg endringer?   

- Idrettsanleggsfaget – må utredes  

o Stort behov for fagpersoner  

o Behov for egne linjer vg2 idrettsanlegg med annet fokus enn i dag 

o Svømme- og badeanlegg krever spisskompetanse  

- Skog  

o Det å ha lærlinger betyr tap av produksjon. På sikt kan dette føre til for få faglærte  

o Skagestad fra skogbruket kommenterte at skog er en dyr utdanning 

o skolene ligger på riktig sted og at bedriftene ønsker lokale ungdommer (evt kjærestene 

til de lokale) – vil ha lærlinger som senere vil bli i bygda.  

o Skogutdanningen ble "ødelagt" med reform 94, og kompetansemålene der 

 

- Generelt: 

o Det er også viktig å ta vare på de som skal videre til studiespesialisering, og så på 

høgskole/universitet – naturbruk er en god basis for bachelor/master. Det ble påpekt at 

man bør tenke litt som idrett og musikk, dans og drama – man må se på elevenes 

interesse 

o Lurere å favne bredt enn smalt (programområder/yrkesbetegnelser/fagbrev) – lettere å 

få jobb hvis det er bredt 

o Prosjekt til fordypning  

 Stort potensiale i prosjekt til fordypning – men dette rotes bort 

 PTF er 1/3 av undervisningen – nok plass til smådyr/hovslager innenfor disse 

rammene 

o Det er et stort uutnyttet handlingsrom i læreplanen  

o Bør gjeninnføre teori i praksis – lærer masse av det – veksling er bra – trenger mer støtte 

og undervisning i læretida  

o Må ikke glemme alderen på elevene/lærlingene – er veldige unge 

o Litt for vanskelig å endre læreplanen – vanskelig å dokumentere  

 Det må bli enklere å gjøre endringer 

o Læreplanene må bli mer dynamiske (dette nevnes også i Meld St 20) 



3 
 

o Behov for kryssløp 

o Det settes ikke nok krav til skolene i dag  

 

o Før kunne elevene søke over fylkesgrenser – nå må hver enkelt skole drive alt (litt satt på 

spissen) – svake fagmiljøer?  

o Mange skoler (eks anleggsgartner) ligger ikke der jobbene/markedet er – problematisk  

o Små fag fordelt på mange skoler er problematisk  

o Kan elevene bo borte når de er så unge? Hva er viktigst – store/sterke fagmiljøer eller at 

elevene får bo hjemme? 

o At fylkesgrenser er inntaksgrenser er en ulempe – det bør være elevenes valg  

 

o Det bygges en ny naturbruksskole i Buskerud – Åmot 

 Skal ha hest, anleggsgartner og kanskje skog (men dette er politisk) 

 


