Du skal jobbe
1 700 timer i året ...

Hva med å
studere noe du
brenner for?
Det finnes mange muligheter
innen grønn utdanning!

Enten vi spiser mat, produserer klær og elektronisk
utstyr, bygger hus, reiser til jobb og ferie, eller søker til
skogen og fjellet for tur og opplevelser, så bruker vi
naturen på ulike måter. Naturen er viktig for helsa vår,
og vi er helt avhengige av ressursene og tjenestene
som naturen gir oss.
Samtidig står vi overfor store utfordringer. Miljø, biologisk mangfold og klimaet trenger smarte løsninger
nå. Framtidig bærekraft avhenger av at vi utvikler nye
og bedre metoder som sørger for en mer hensynsfull
bruk av naturen.
Her kommer DU inn!
Jobben for en friskere klode krever miljøengasjement,
omsorg for dyr og natur, teknologisk innovasjon og
samarbeid. Utvikling og forskning gir ny kunnskap,
men den viktigste ingrediensen er DEG. Vi trenger
ungdommer som kan delta i arbeidet og som ønsker
å bidra med egne ideer og oppfinnelser!

Den beste måten
å forutsi framtida på,
er å skape den!

Dersom du interesserer deg for natur, dyr, klima, mat
og bærekraft - da er grønn utdanning og karriere noe
for deg. Så dersom du lurer på hvordan du kan redde
verden - les videre!

Velkommen til din veileder
til grønn utdanning!

Visste du at du er biofil? Alle mennesker er det!
Uansett hvilke interesser du har, uansett hvor ulike vi
kan være, så er det én ting som knytter oss sammen.
Naturen.
Foto:Tana Vgs

Foto: Everst/Shutterstock.com
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Visste du at naturbruk gir både fagbrev

Brenner du
for natur og
bærekraft?

og studiekompetanse? Framtida trenger flere
praktiske tenkere for å løse klimautfordringen!
Videregående skole er et stort valg. Du skal stake ut din
egen retning blant mengder av tilbud og muligheter.
Kanskje er du 100 % målretta? Eller kjenner du på
valgets kvaler? Mange er også opptatt av å holde
dørene åpne for veien videre. Alt dette er selvsagt
helt normalt.
På disse sidene kan du krydre kunnskapen din med
informasjon om en grønn start på utdanningsstigen.
Vår påstand er at her finnes noe for alle og enhver, og
særlig for de som har et stort engasjement for natur,
dyr, friluftsliv, mat og bærekraft.
La oss avklare først som sist: Naturbruk tilbyr både
studiekompetanse og yrkeskompetanse. Lærlingeløp
med fagbrev er én mulighet. Du kan også velge
studieforberedende retning, slik at du oppnår generell
studiekompetanse som kreves ved høgskoler og
universitet. I tillegg tilbyr enkelte naturbruksskoler
realfag for de som har særlig ønske om spesiell studiekompetanse (f.eks. veterinærstudier).

Naturbruk videregående skole
Landbruk, gartner, hest- og hovslagerfag, dyrefag,
friluftsliv, skogbruk, reindrift, naturforvaltning,
akvakultur, fiske og fangst, og studiekompetanse
Hva kan jeg studere?
Yrkesutdanning
Studiekompetanse
Fagbrev

Foto: Krasula/Shutterstock.com
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Sjekk ut hjemmesiden
til naturbruksskolene for å finne
grønne studier nær deg!

Hvor kan jeg studere?
Naturbruk vgs
(53 stk i hele landet)
Se mer på
www.naturbruksskolene.no

Map: ElenVD/Shutterstock.com

Foto: Stend Vgs

Naturbruk er en døråpner og et springbrett, både til
yrkesliv og høyere utdanning! Flere av retningene
på naturbruk tilbyr lærlingeløp og fagbrev, noe som
gir mulighet for lønn under opplæring og verdifull
arbeidskompetanse. Uansett om du velger studieforberedende løp eller fagbrev kan du være trygg på
at naturbruk ruster deg med viktig praktisk-teoretisk
kunnskap for livet!
Naturbruk har stort fokus på sammenhenger mellom
natur og menneskelig aktivitet. Hvordan vi skal drive
bærekraftig matproduksjon, dyrehold og skogdrift
er viktig, både nå og i framtida. Du får kunnskap om
hvordan dyrking og dyrehold spiller viktige roller i
samfunnet, samtidig som du lærer om klima, natur og
matproduksjon i samspill. Kanskje ønsker du å lære
mer om plantenes biologi og kretsløp? Det er tross
alt plantene som er jordas lunger og livsgrunnlag!
Dyr gir oss mat, tekstiler og en rekke andre tjenester,
men kontakt med dyr er også viktig for mennesker.
Positive opplevelser med dyr gjør oss friske og
glade, og for at dyrene også skal ha det bra er det
viktig at vi oppdaterer kunnskapen vår om deres
behov. På naturbruk kan du starte din karriere som
dyrespesialist - uansett om du foretrekker hund, kanin,
hest eller ku!

4

Mat- og naturbaserte næringer innen reiseliv har
også stor nytte av naturbrukskompetanse. Friluftsliv, jakt, havbruk og naturforvaltning gir kunnskap om
norske naturressuser som vi skal leve av i framtida.
I tillegg er bruk av fornybare ressurser i skog- og treproduksjon sentralt for norsk verdiskaping. Trær
lagrer karbon og kan forvandles til hus, møbler, klær
og dyrefôr - eller som smakstilsetning i is! Føler du
deg inspirert?
Hverdagen på naturbruk er variert. Klasseromsundervisning og teori kombineres med aktiviteter gjennom
praktiske oppgaver, problemløsning og ulike ansvarsområder. Du lærer også om økonomi og hvordan
man starter og driver en bedrift - kunnskap som er
verdsatt både privat og i arbeidslivet. Innovasjon og
gründerskap - eller nytenking, oppfinnelser og utvikling
- bidrar til å utvikle dine egenskaper og gjøre deg
mer løsningsorientert!

Foto:Tana Vgs

Foto: Håvard Zeiner

Bioøkonomi og sirkulærøkonomi er tunge ord, men
egentlig handler det om biologi, teknologi og økonomi
i samspill. Praktiske løsninger som innebærer
teknologi, maskiner og roboter skal sørge for mer data
og mindre avtrykk i produksjonene våre. Så hvorfor
ikke bruke gaminghobbyen som inngang til utdannelse
innen grønn teknologi? På naturbruk tar man i bruk en
rekke slike verktøy, apper og simulatorer!
Naturbruk er en bærekraftig studieretning for framtida,
den bygger kreativitet og selvstendighet, og er ei viktig
utdanning for miljøbevisst ungdom! Her kan du dyrke
felles interesser med andre ildsjelder, og få venner
for livet!
Foto: Tomb Vgs
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Framtida trenger grønn kompetanse
- naturbruk er løsningen!

Foto: Tana Vgs
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Har du grønn
yrkesutdanning –
og vil studere mer?
Høyere yrkesfaglig utdanning
Planteproduksjon, dyrehold og husdyrproduksjon,
driftsledelse og entreprenørskap, skogbruk,

Yrkesfaglig studieløp på videregående kan gi
en rekke fagbrev innen agronomi, dyrehold,
skog- og havbruk. Men det stopper ikke der du kan spesialisere deg videre!
Med fullført yrkesfaglig utdanning fra videregående
skole får du yrkeskompetanse. Flere av studieretningene innen naturbruk tilbyr 2+2-løp, som innebærer to år på skole og to år i lære hos godkjent
bedrift. Ved fullført lærlingetid får du fagbrev og kan
jobbe som yrkesfaglært.
Fagskole er veien videre for deg som ønsker høyere
yrkesfaglig utdanning. Med fagbrev kan du ta etter- og
videreutdanning innenfor en rekke fagfelt, avhengig av
hva du jobber med og interesserer deg for.

Etter hvert som man kommer i jobb etter fullført
lærlingetid og fagbrev, er det mange som er motivert
for å lære mer, spisse egen kompetanse og
spesialisere seg innenfor enkelte fagområder.
Fagskoler finnes mange steder i landet, og her kan du
ta kurs og høyere utdanning innen planteproduksjon,
grøntanlegg, dyrehold og husdyrproduksjon, teknologi
eller driftsledelse. Fagskoletilbudet utvides stadig, og
listen til venstre viser eksempler på utdanninger for
deg som er yrkesaktiv innen grønne næringer.

matforedling, teknologi, reiseliv og matkultur,
natur og kultur, og økonomi
Hva kan jeg studere?
Anleggsgartner, grøntanlegg, blomsterfag,
parkdrift og hagedesign
Overvann
Dyreassisterte aktiviteter - samspill med
dyr for økt mestring og livskvalitet
Sauehold og lokal foredling
Planteproduksjon og driftsledelse
Grovfôrbasert husdyrproduksjon
for fjellandbruket

Lokal matkultur
Hovslager, galopptrener, ridelærer
og travtrener
Grovfôrbasert kjøttproduksjon
Kvalitetsrevisor i landbruket

Hvor kan jeg studere?
Norges Grønne Fagskole - Vea

Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Fagskolen i Innlandet

Økologisk landbruk

Fagskulen i Sogn og Fjordane

Mjølkeproduksjon med bruk
av robotteknologi

Trøndelag høyere
yrkesfagskole (Chr. Thams)

Kornproduksjon og driftsledelse

Fagskolene i Hordaland

Melkeproduksjon og driftsledelse

Norsk Hestesenter

Arborist

Foto: Norsk Hestesenter

Fagskoler har en viktig rolle i å sørge for
nødvendig spisskompetanse innen ulike fagfelt!
Videregående skole, universitet, høgskoler og
næringsliv har behov for tilleggskompetansen
som fagskolene tilbyr. Utvikling i jobbmarkedet
og kunnskapskrav til ansatte legger også føring
for fagskoletilbudet.

Fagskoleutdanninger tar alt fra et halvt til to år, og
gir studiepoeng. Dersom du ønsker videreutdanning
er det mange arbeidsgivere som legger til rette for
at du skal kunne ta fagskoleutdanning, og mange av
studietilbudene kan også tas på deltid. I tillegg er det
muligheter for mesterbrev innen for eksempel anlegg,
blomsterdekoratør, hovslager og gartner.

Foto: Helge Albjerk/Shutterstock.com

7

8

Fagskole er i seg selv en avsluttende utdanning,
men en del fagskoler samarbeider også med norske
høgskoler. Det betyr at dersom du begynner på en
fagskoleutdanning kan du etter hvert ta både
bachelor- og mastergrad innen ditt fagfelt.
Yrkesutdanning tilbyr aktive, fysiske og varierte
karrierer for deg som liker å kombinere ny kunnskap
med øvelser og arbeidsoppgaver. Med yrkesutdanning får du utviklet kreative og utforskende
sider ved deg selv, og du blir mer initiativrik, konstruktiv
og selvstendig!

Foto: Terje Heiestad

Tåamma Bransfjell har gått naturbruk og hovslager
på videregående skole. Han har tatt fagbrev med
lærlingtid hos to ulike hovslagere, og jobber nå
som hovslager på heltid. Etter endt fagbrev har han
tatt ulike etterutdanninger innen faget, og planlegger
også å ta mesterbrev.

«For meg er hest en livslang
interesse som startet allerede i
tenårene. Ettersom vi er relativt
få i faget så merkes det at vi
utgjør en forskjell for hestefolk!
Jeg stortrives i en hverdag der jeg
får være både ute og inne, møte ulike
folk og hester, og bli utfordret i et
skikkelig håndverksfag!»
Foto: Elisabeth Eriksrud
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Tåamma Bransfjell

Foto: Fagskolen i Hordaland

10

Nysgjerrig på om dyr, natur, mat og klima

Utforsk dine
grønne interesser
på folkehøgskole?

passer for deg? Vil du utforske grønne interesser
uten karakterpress? Folkehøgskole gir en sosial
og praktisk smakebit på dine muligheter videre!
Folkehøgskole er verdens frieste skole, og du slipper
karakterer, pensum og eksamen. Her kan du prøve ut
fag og studier i en kombinasjon av teori og praksis,
med tett oppfølging fra engasjerte lærere. Klassene
er gjerne små, med bare 10-20 elever. Det gir rom for
individuell læring, nære relasjoner og godt samarbeid!
Folkehøgskole bygger karakter og identitet, og gir
rom for å videreutvikle egne verdier, nysgjerrighet og
kompetanse.

Dyr, natur og miljø, friluftsliv, jakt og fiske,
og småskala landbruk

Kristina Buan har gått folkeshøgskole etterfulgt av
husdyrstudier. Hun jobber i dag som fôrrådgiver hos
Fiskå Mølle.
Foto: Fiskå Mølle

Hvorfor velge folkehøgskole?

Hva kan jeg studere?
Dyreomsorg

Fiske og friluftsliv

Dyr og natur

Sjølberging

Dyrepasser

Økologi og miljø

Du får fordype deg og prøve ut de fagene
du har lyst til
Du blir kjent med folk fra hele Norge og andre land
Du lærer å samarbeide med folk som er annerledes
enn deg selv

Hundekjøring

Hund
Hest
Bue - jakt og fiske
Friluftsliv
Natur

Kristina Buan

Folkehøgskolene tilbyr et bredt utvalg av grønne
studier, fra dyreomsorg, natur og friluftsliv, til småskala
matproduksjon, selvberging, jakt og fiske. Du kan også
utforske egne interesser og lære mer om grønne
utdannings- og karrieremuligheter. Folkehøgskole kan
være et nødvendig pusterom, og gir deg tid til å legge
grunnlaget for videre valg.

Folkehøgskole

Økologisk småbruk

«Jeg har alltid hatt stor interesse for
dyr, og særlig bruk av hund og hest
i naturen. Året på folkehøgskole ga
meg økt kunnskap og motivasjon for
husdyrstudier, og i dag er jeg både
bonde og rådgiver på ku!»

Du lærer uten karakterpress

Hvor kan jeg studere?
Folkehøgskoler
(84 stk i hele landet)
Se mer på
www.folkehogskole.no

Foto: Annika Svorkdal

Du blir mer engasjert i verden rundt deg
To tilleggspoeng for videre studier
Vitnemål med oversikt over hvilke fag du har tatt

Folkehøgskoler finnes over alt i landet, og har
nesten 800 forskjellige linjer! Mange folkehøgskoler tilbyr også studieturer og reising som
en del av undervisningen!

Personlig veiledning av lærere med
god kompetanse
Praktisk erfaring

Foto: Fosen Folkehøgskole
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Ønsker du
å jobbe
med dyr?
Dyr, dyrehelse og dyrevelferd
Hvor kan jeg studere?

Husdyrfag - velferd og produksjon

Nord universitet

Husdyrvitenskap (etologi, ernæring,
avl og genetikk)

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

Husdyrvelferd
Dyrepleier
Veterinær
Animal Science
Sivilagronom - husdyr

Med utdanning innen dyrs atferd og helse kan
du bidra til økt kunnskap om dyrenes behov –
uansett art og bruksområde!
Tro det eller ei - de fleste dyr er svært like. Særlig når
det er snakk om pattedyr finner vi mange likhetstrekk,
og dette gjelder både tamme og ville dyr. Mennesker
er også dyr, og vår felles evolusjon og utvikling gjør at
vi liker å omgås dyr, ta vare på dem og forstå deres
atferd og behov.
Dyr og mennesker har en viktig rolle i hverandres liv
og vi har et lovpålagt ansvar for dyrs helse og velferd.
Dyr gir oss mat og naturlige tekstiler som skinn og
ull, i tillegg til en rekke andre verdifulle ressurser
og tjenester.

Atferdskonsultasjon

Foto: Jeffrey Schwartz/Shutterstock.com
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Med bakgrunn innen dyrestudier kan du jobbe som
rådgiver, fagspesialist, forsker, dyrepasser, dyretrener, veterinær, dyrepleier, eller drive egen bedrift!
Du kan også ta etterutdanning innen dyreassisterte
intervensjoner og atferdskonsultasjon.
Stine Grønmo Kischel har studert og tatt doktorgrad i
husdyrvitenskap og etologi, og jobber som spesialrådgiver innen dyrevelferd hos Tine.

Med så mange fordeler er det viktig at vi har kunnskap
om dyrene våre, slik at de kan leve gode liv uansett om
de er kjæledyr, hobbydyr, produksjonsdyr eller forsøksdyr. Dyrevelferd handler om dyrets egen opplevelse
av sitt liv, og gjennom forskning lærer vi stadig mer
om dyrene. Vi studerer dyrenes liv knyttet til fysiologi,
sykdom og behandling, men også atferd (etologi),
følelser, personlighet, sosiale behov, miljø, ernæring,
genetikk og avl.

Visste du at kunnskap om dyr er overførbart
til mennesker, og omvendt? Kroppene våre er
stort sett like, med de samme organene, nervebaner, hormoner og andre signalstoffer. Det betyr
at måten vi reagerer på ofte er lik! Fysisk, mental,
sosial og emosjonell helse er viktig for både dyr
og mennesker!

Biovitenskap - husdyrvitenskap
Dyreassisterte intervensjoner

-spesialister og genetikere, og alle bidrar med hver sin
kompetanse i dyrevitenskapen.

Kontakt med dyr kan gi helsemessige fordeler, sosialt
selskap, trygghet og underholdning, samtidig som
at de kan være en arbeidsressurs og et verktøy. Dyr
har også kulturhistorisk verdi i samfunnet, de påvirker
prosesser i natur og miljø, og de gir grunnlag for
bedriftsvirksomhet og verdiskaping.

Universitet og høgskole

Hva kan jeg studere?

Visste du at dyrevelferd er vitenskap?

Ved å lære deg om grunnleggende behov hos dyr kan
du bli spesialist i dyrevelferd og samarbeide med
andre fagfelt innen dyrevitenskap. Her finner du
veterinærer, etologer, dyrepleiere, ernærings-

Foto: Marie Roig-Pons

«I jobben min bidrar jeg til bedre
velferd for ku og kalv i melkeproduksjon. Samspill mellom helse,
naturlig liv og dyrets egen opplevelse
gir mer bærekraftig matproduksjon!»
Stine Grønmo Kischel
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Naturens levende prosesser er utgangspunktet
for all verdiskaping i verden - og det starter med

Nysgjerrig på
naturens biologi
og kretsløp?
Universitet og høgskole
Plantebiologi, jordkultur, kretsløp og landskap
Hva kan jeg studere?
Plantevitenskap

Nord universitet

Landskapsingeniør

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

Landskapsarkitektur
Agronomi
Jordbruk
Sivilagronom - plantevitenskap
Økologisk landbruk
Agroøkologi
Biologi
Urbant landbruk

Foto: Gornostai/Shutterstock.com
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Hvor kan jeg studere?

Høgskolen i Innlandet

fotosyntesen og plantenes kretsløp! Vil du dyrke
interessene dine? La ideene spire med
grønn utdanning!
Planter fanger CO2 og produserer sukker og oksygen
ved tilgang på lys og vann. Fotosyntesen er en
biokjemisk prosess og ordet er sammensatt av de
greske ordene photos, som betyr lys, og synthesis,
som betyr å sette sammen. Med andre ord: Du kan
bli mester i solenergi og biologisk samspill!
Naturens mest grunnleggende kretsløp kan kanskje
virke som ei kort læringsøkt i en naturfagstime,
men virkeligheten er at alt liv på jorda skyldes dette
geniale evolusjonære konseptet. Uten planter - ingen
mennesker, trær, dyr, eller luft å puste i.
Framtida skal bli grønnere, og vi skal over i en sirkulærøkonomi hvor ressurser brukes på en mer helhetlig
måte. Sirkulærøkonomien handler om biologi,
teknologi og økonomi i samspill, og det handler
om hvordan vi kan melde overgang til en mer
hensynsmessig bruk av naturen. Slik kan vi bidra
til å sikre framtidig bærekraftig produksjon og miljø
for kommende generasjoner.

Elin Halvorsen Sikkeland har master i plantevitenskap fra NMBU og jobber som rådgiver hos
Norsk Landbruksrådgiving.

«Noe av det jeg liker aller best med
jobben min er at jeg må holde meg
faglig oppdatert for å kunne være
en god sparringspartner for bonden.
I tillegg får jeg være mye ute, særlig i
sommerhalvåret. Variasjonen er stor,
og hvert år gir oss nye utfordringer og
problemstillinger å jobbe med.
Jeg kjeder meg aldri!»
Elin Halvorsen Sikkeland

Plantevitenskap er praktisk biologi, og det gir deg
kunnskap om viktige prosesser i naturen og miljøet
vårt. Kanskje skal vi produsere mer mat i byene
framover, på hustak og i botaniske hager? Behovet
for biologisk plantekunnskap er nødvendig for matproduksjon, for forskning og utvikling knyttet til
plantesorter, og for økologi og samspill mellom ulike
arter av dyr, insekter, vekster og mikroorganismer.
Du lærer om plantenes fysiologi og mangfold, om
genetikk og mikrobiologi, og om bioteknologi og
bærekraftige matproduksjonssystemer.
Grønne rom er også viktige for menneskers fysiske og
mentale helse. Aktivitet og arbeid knyttet til jord, planter,
vekstforhold, dyrking og mat gjør oss friskere! For første
gang i historien bor flere av oss i by enn i distrikt, men
mennesker kan aldri løsrives fra naturen eller dens
biologiske prosesser. Behovet for kunnskap om og
nærhet til kulturlandskap, parker, skog og fjell er et
testamente til vårt uløselige forhold til omgivelsene
våre. Mennesker, planter og dyr henger sammen.

Foto: Eva Pauline Hedegart

Visste du at jorda har mer enn 80 000 spiselige
plantearter? Eller at vi utnytter 70 000 ulike plantesorter til medisinsk bruk? Det ligger fortsatt et
stort potensiale i å utvikle bruken av plantesorter
utover de som produseres i dag!
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Mat er energi, og energi gir liv. Det er slik

Sulten på
mer bærekraftig mat?

mennesker og alle andre biologiske organismer
kan eksistere. I ei grønnere framtid trenger vi
økt kunnskap om mer bærekraftige og
trygge matsystemer!
Alle mennesker trenger mat og vann for å leve, og
mange av FNs bærekraftsmål handler om våre mest
grunnleggende behov. For å nå målsettinger om å
utrydde sult, sikre tilgang til rent vann, og bedre
ernæring, helse og livskvalitet for alle mennesker,
er vi evhengige av bærekraftige matproduksjonssystemer.
Nøkkelord som matsikkerhet og mattrygghet spiller en
viktig rolle for hvordan vi utvikler matsystemene våre.
Matsikkerhet handler om at vi har nok mat til alle
mennesker, og mattrygghet betyr at maten man
tilbereder og spiser er trygg for helsen din og fri for
sykdomsframkallende mikroorganismer, miljøgifter
og fremmedlegemer. Med bakgrunn i matvitenskap
kan man spille en sentral rolle i utviklingen av helsebringende og bærekraftig matproduksjon.

Matvitenskap, teknologi, ernæring
og bærekraft
Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima

Matvitenskap og ernæring
Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Foto: Sundaemorning/Shutterstock.com
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Visste du at restaurant- og matfag kan være et
lurt valg på videregående dersom du ønsker
å studere matvitenskap og ernæring senere?
Praktisk matkunnskap gir deg god erfaring
med råvarer og matkvalitet, og det gir gode
forutsetninger for å forstå teori og praksis
i sammenheng.

Eva Veiseth-Kent har studert matvitenskap ved NMBU
og har en doktorgrad i bioteknologi. Nå jobber hun
som forskningssjef ved matforskningsinsituttet
Nofima.

Universitet og høgskole

Hva kan jeg studere?

Innovasjon har blitt en x-faktor i matproduksjon og
produktutvikling. For å møte forbrukernes ønsker og
preferanser er det viktig med kunnskap om produksjon
og produktutvikling, samtidig som at maten skal møte
kvalitetskrav til ernæring, hygiene og bærekraft. Særlig
viktig for helsa vår er kunnskap om samspillet mellom
mat og menneskers genetiske faktorer og livsstil.
Slik er matvitenskap et viktig bindeledd mellom flere
faktorer som påvirker livskvaliteten vår, både på
individuelt og samfunnsmessig nivå.

Hvor kan jeg studere?
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

Framtidige arbeidsmuligheter innen matvitenskap og
produksjonssystem vil ha kobling til andre viktige og
relevante fagfelt som ernæring, helse, automatisering
og digitalisering. Mat- og vannressursene er det viktigste vi har, og gjennom studier lærer du blant annet om
råstoffer, prosessteknologi, mattrygghet, kvalitetssystemer, og matens egenskaper. Kunnskap om metodebruk og analyse innen kjemi, biologi, mikrobiologi og
fysikk er også sentralt for matvitenskap.

«For å sikre høy mattrygghet
gjennom et bærekraftig matsystem
er det nødvendig å utnytte matråvarene maksimalt gjennom effektiv
og intelligent prosessering. Å jobbe
tett med matindustrien for å finne
innovative og gode løsninger for
fremtidens matproduksjon er
veldig inspirerende!»
Eva Veiseth-Kent
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Elsker du
natur og
friluftsliv?
Universitet og høgskole
Skogbruk, økologi og
naturforvaltning
Hva kan jeg studere?

Hvor kan jeg studere?

Skogfag

Nord universitet

Skogbruk

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

Økologi
Natur- og utmarksforvaltning
Miljø og naturressurser
Jakt, fiske og naturveiledning
Biovitenskap
Basiskurs i naturoppsyn
Biovitenskap

Høgskolen i Innlandet

Det grønne skiftet står på trappa, og vi skal bli mer
fornybare og mer bærekraftige. Naturressursene er
vår fellesarv - og du kan være med å forvalte de!
Mennesker bruker naturen. Det er slik vi overlever, på
linje med andre arter som lever på jorda. Samtidig
har vi et mål om at bruk og forvaltning av naturens
ressurser skal gjøres på en mest mulig bærekraftig
måte, slik at framtidige generasjoner og naturen selv
har levedyktige livsgrunnlag.
Nesten alt vi produserer, bruker og spiser kommer fra
naturen. Fra naturen høster vi mat og henter råvarer
til materialproduksjon, vi regulerer og forvalter naturtyper og arter, og vi trekker hit for rekreasjon og
opplevelser. Bruk av naturen har etter hvert blitt et
komplisert puslespill med mange overlappende
interesser, som friluftsliv, sport og aktiviteter,
hytter, beitebruk for husdyr og rein, jakt og fiske,
skogdrift og vern av sårbare arter og områder. Å finne
en bærekraftig balanse blir derfor nøkkelkompetanse
for framtida, og det krever tverrfaglig kunnskap
og samarbeid.
Naturkunnskap handler om biomangfold, økologi og
økosystemer. Det handler også om tjenestene som
naturen leverer til mennesker, hvordan vi forvalter
og bruker ressursene, og på hvilke måter vi kan
utvikle bedre løsninger for å lette fotavtrykkene våre.
Trær og planter lagrer karbon, og har viktige roller for
bærekraftig produksjon. Det meste som i dag lages
av plast, kan lages av tre i framtida. Samtidig utvikles
prosessindustri som stadig blir bedre til å utnytte råvarer og ressurser på en mer helhetlig måte. Slik kan
vår bruk av naturen bli mer sirkulærøkonomisk.
Koblingen mellom biologi, teknologi og økonomi
blir sentral for framtidig forvaltning og ressursbruk.
Sirkulærøkonomi er også knyttet til bærekraftsmål 17,
nemlig behovet for samarbeid for å nå målene. Det
betyr at flere fagfelt og sektorer må jobbe sammen
for å lykkes, og dette gjelder særlig for næringer og
interesser knyttet til naturen.
Med utdanning innen skog og skogbruk lærer du om
verdikjeden hele veien fra skogøkosystemet til tre- og
papirprodukter. I tillegg lærer du om biologisk mangfold,
industri og friluftsliv. Her kombineres biologisk
kunnskap med viktige tema som økonomi, planlegging,
teknologi og forvaltning. Skogutdannelse er viktig for
overgangen til en mer fornybar ressursbruk.

Visste du at skogen er viktig for karbonbinding?
Og at trær gir oss klær, hus, møbler og is? Næringsstoffer fra trær kan også brukes som mat
til husdyr!

Samarbeid mellom naturvitere vil også stå langt
framme i det grønne skiftet. Utdanning innen naturforvaltning, miljø og biovitenskap gir deg viktig
kunnskap om dyr, planter, landskap, økologi, klima, jakt
og fiske. Enkelte fagområder gir også kompetanse
innen molekylærbiologi og fysiologi. I tillegg er det
mulig å spesialisere seg innen akvakultur, genomikk,
marin økologi og terrestrisk økologi.

Foto: Anders Røkkum

Erlend Grande er utdannet forstkandidat med mastergrad i skogfag. Han har studert både ved Høgskolen i
Innlandet og NMBU på Ås. Erlend fikk tilbud om jobb
hos Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter MidtNorge før han var ferdig med utdanningen.

«Grønn kompetanse er ettertraktet
og viktig for framtida. Jeg anbefaler
alle med interesse for natur og miljø
til å bli med og utvikle skogbruket
for fremtiden!»
Erlend Grande

Foto: 271 EAK MOTO/Shutterstock.com

19

20

Hvordan kan gaming, smarttelefoner og
jordbærplukkende roboter henge sammen?

Vil du redde
verden med
grønn teknologi?

Svaret er teknologi! I et smartere samfunn trenger
vi gode verktøy for å produsere bedre.
Tar du utfordringen?
Framtida handler om bio- og sirkulærøkonomi. Vi skal
vekk fra et samfunn preget av bruk og kast, og bli
bedre og mer effektive i vår bruk av jordas ressurser.
For at jorda skal være en velfungerende planet i
balanse må også systemene som finnes der være det.
Dette gjelder vær og klima, naturens økologi, biologisk
mangfold og samspillseffekter, ressurser som vann,
jord, mineraler, dyr og plantevekster, og, ikke minst, all
menneskelig aktivitet.

Teknologi, digitalisering, presisjonsteknologi, robotisering, systemutvikling
og datateknologi

Nord universitet

Bioteknologi

Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet

Bioøkonomi
Biovitenskap - husdyrvitenskap

Foto: Asharkyu/Shutterstock.com
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Hvor kan jeg studere?

Landbruksteknikk

Anvendt robotikk

Teknologisk utdanning innen landbruk tar sikte på et
framtidig behov for økt presisjonskompetanse. Dette
handler i stor grad om samspillet mellom ulike grener
av biologisk, teknologisk og økonomisk kunnskap,
ettersom tverrfaglig samarbeid er viktig for helhetlig
tilnærming til utfordringer og løsninger. Møtepunktet
mellom dyrenes behov, agronomi, miljøhensyn,
produktivitet, teknologi og økonomi er framtida! Og
du? Husk at gaming kan være din digitale billett til en
jobb innen grønn teknologi!
Truls Olve T. Hansen har studert landbruksteknikk ved
Høgskolen i Innlandet og plantevitenskap ved NMBU.
Gjennom sitt arbeid innen teknologi og utvikling i landbruket har han reist over hele verden! Truls gikk også
friluftsliv på naturbruk på videregående, og jobber i
dag som rådgiver i presisjonslandbruk hos Norsk
Landbruksrådgiving.

Universitet og høgskole

Hva kan jeg studere?

Apper og avansert teknologi i fjøs knyttet til dyrene,
innemiljø, ventilasjon og produksjonsfaktorer, hører
også med.

Høgskolen i Innlandet

Foto: Håvard Simonsen

For å finne mer helhetlige løsninger for framtida
trenger vi økt kunnskap om biologi og teknologi i
samspill. Ei grønn framtid avhenger av renere industrivirksomhet, fornybare energikilder, transport uten
utslipp og mer bærekraftig næringsutvikling. Landbruket og den norske matproduksjonen er også en
viktig del av dette arbeidet. Landbruket forvalter
omfattende ressurser av jordarealer, skog, utmarksområder og annen natur, slik at mennesker får mat og
kan høste vekster og råvarer til ulike produksjoner.
Teknologisk utvikling har stått på dagsorden i landbruket lenge. Næringa er blant de som i størst grad
har tatt i bruk digitale systemer, ny teknologi, roboter
og droner. Detaljert kunnskap gir stadig mer innsikt i
ulike deler ved produksjonen, som vanning og
gjødsling av kulturplanter, høstemetoder med GPSstyring og automatisering i planteproduksjonen.

«I jobben min får jeg være med og
drive landbruket fremover, og jeg
er stolt og imponert over detaljkunnskapen vi har. Jeg er levende
bevis på at man ikke trenger
gårdsbakgrunn for å jobbe i den
grønne næringa!»
Truls Olve T. Hansen

Visste du at den norske roboten Thorvald kan
plukke jordbær og vanne enkeltplanter på jordet
hver for seg? Thorvald kombinerer avansert
teknologi og robotisering med biologisk kunnskap,
slik at dyrking og matproduksjon kan bli mer
presis, målrettet og miljøvennlig!
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Dersom du deltar i klimabrøl, har omsorg for dyr, er
et friluftsmenneske eller synes vi skal kutte ut oljen,
vel, da er grønn utdanning for deg. Grønn utdanning og
næring står sentralt i framtidas bioøkonomi. Vi skal bli
mer sirkulære og bruke jordas ressurser bedre og mer
fornuftig. Hva er vel mer motiverende enn å vite at din
kunnskap og innsats betyr noe?
For å nå målet om økt bærekraft i verden kreves et
enormt samarbeid. Primærnæringene er ofte hjørnesteiner i samfunn ettersom de sørger for mat og energi, og for at naturressurser når fram til deg og meg.
Alle trenger mat og vann, et sted å bo, og elektrisitet.
Utdanninger, yrker og jobber knyttet til primærnæringa
skaper store ringvirkninger. Dersom du har en bonde
i nærmiljøet, så kan du være trygg på at gårdens matproduksjon genererer både verdier og arbeidsplasser
ellers i samfunnet. Rådgivere i landbruket, maskinleverandører, veterinærer, organisasjoner, butikker og
foredlingsbedrifter eksisterer ene og alene fordi de kan
hente inntekt fra samarbeidet med bonden.

Og apropos samarbeid - effektene av ringvirkningene
strekker langt! Grønne næringer, som består av jordbruk, husdyrhold og skogbruk, har også behov for
juridisk og økonomisk kunnskap, kompetanse innen
bygg, anlegg og elektriske installasjoner, fornybar
energi og klimakunnskap, mekanikere, restaurant- og
reiseliv, lokalmat- og nisjeproduksjon, besøksgårder,
forskning ... Listen er nesten endeløs!
Den viktigste beskjeden er likevel denne: Fellesskap er
felles skapt. Vi må samarbeide for å bli grønnere.
Mennesker vil alltid trenge mat. Og vårt behov for å
fungere i tråd med naturens ressursgrunnlag er
grunnen til at flere bør velge grønne studier og karrierer
i framtida. Her finner du sikre jobber i en samfunnskritisk sektor, med store ambisjoner om å forske,
utvikle og ta i bruk ny kunnskap for framtida.

Bli med på det
grønne drømmelaget!

Stine Grønmo Kischel
Foto: Sabine Ferneborg

The green team
is the dream team!
Framtida er grønn.
Og full av muligheter.

Tomb Vgs

Foto: Tomb Vgs

Foto: Eugenio Marongiu/Shutterstock.com
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