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Halvor Nordli, 

«Framtidas landbruksutdanning» 



Litt om meg 

 

• Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar 

• Utdanna husdyrbruker fra UMB 1990 

• Fram til 2012: Ulike jobber innen landbrukets 
organisasjoner (Norsk Fjørfelag, PRIOR, TYR) 

• Fra 2012: Prosjektleder  i «Framtidas landbruks-
utdanning» 

• Står i mannskor 
 



Framtidas landbruksutdanning (2010-2014) 

Samarbeidspartnere: 
• Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark, 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 
 

Hovedmål: 
• Å få flere til å velge høgere landbruksutdanning  

• Kartlegge kompetansebehovet i næringa 

• Videreutvikle og etablere utdanninger som gir etterspurt 
kompetanse 

• Samarbeid og samordning utdanningsinstitusjonene imellom 



Antall studenter innen primærnæringsfag, inkludert fiske og 

havbruk, fra 1995 til 2008 (kilde: Rapport nr 6-2009 fra LU)  
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Sysselsetting i norsk landbruk 

Jordbruk: 49.400 årsverk i primærproduksjonen 
    90.000 inklusive foredling 
 

Skogbruk: 5.400 årsverk i primærproduksjonen 

     23.000 inklusive foredling 

 

Inklusive ringvirkninger: Nær en fordobling 



Verdiskaping i norsk landbruk 

• 23 % av samla produksjonsverdi i norsk 
industri (kilde: LMD) 
 

• Utgjør den største vareproduserende 
verdikjeden i fastlands-Norge 



Arbeidsledighet, Norge og EU 

 



Arbeidsmarkedet, ledighetstall 

• Per mai 2013: 
- 2,5 % helt ledige 
- 2,8 % helt ledige i jordbruk/skogbruk/fiske 
 

• Ledighet og utdanning (des. 2010, 2,8 %): 
- Grunnskole     4,9 %  (    -    ) 
- Videregående skole  2,0 % (1,5 %) 

 - Univ./høgskole 1-4 år 1,2 %  (2,5 %) 

 - Univ./høgskole + 4 år 1,0 %  (0,9 %) 
  

 



Arbeidsmarked, utdanningsnivå 

• 1.000.000 har høgere utdanning i Norge 
(+ 46 % fra år 2000) 

• Sysselsetting blant personer med høgere 
utdanning er større enn blant befolkningen 
som helhet (kilde: SSB) 

• Etterspørsel etter høgere utdanning vil øke 
med 30 % fram mot 2030 (kilde SSB) 

 



Videregående 
54 % 

Universitet og 
høgskole 

10 % 

Uoppgitt 
9 % 

Grunnskole 
27 % 

Utdanningsnivå i landbruket (2011) 



Arbeidsmarkedet, sammensatt kompetansebehov 

• Primærproduksjon, tjenesteproduksjon, 
prosessering/foredling/salg, forskning og 
utvikling, forvaltning 

• 70 % av bedriftene i matindustrien: Vanskelig/ 
svært vanskelig å få tak i fagarbeidere 

• Agronom/gartner: «Næringa sikres ikke tilgang 
til kvalifisert arbeidskraft» (Meld.St.9, 2011-12) 

• Underskudd av landbruksakademikere 



Kompetanseutredning 2013 

• Bestilt av «Framtidas landbruksutdanning» 

• Utført av AgriAnalyse  

• Hovedmålsettinger: 

- Kartlegging av behovet for landbruksutdannede i 
framtida – med  hvilken kompetanse og i hvilket 
antall 
 
- Vurdering av om UMB, HiNT og HH sine studie-
tilbud samsvarer med avdekket kompetansebehov 
 

 

 



Etterspørsel etter landbruksakademikere neste 10 år: 

• 20 % vil øke 

• 73 % som i dag 

• 6 % vil redusere 

 
Kompetansebehov: 

• Behov for 4.600 uteksaminerte kandidater neste 10 år 

• Mangel på minimum 100 per år 

 
Hovedutfordringer: 

• Det utdannes for få kandidater 

• Høy gjennomsnittsalder blant ansatte 

 



 
Størst behov for kandidater med utdanning i: 

• By- og regionplanlegging, skogfag, 
plantevitenskap og agronomi 

 
Størst gap mellom kandidatproduksjon og behov: 

• Agronomi, Skogfag, Plantevitenskap 

 
Kompetanse uavhengig av studieretning: 

• Praktisk erfaring, entreprenørskap, driftsledelse, 
analyse og planlegging, miljø og klima, etikk 

 
 



Kandidatundersøkelse UMB, 2011 * 

• Kandidatene får relevant arbeid (9 av 10) 

• Svært få går arbeidsledige (2 %) 

• Halvparten jobber i privat sektor, 25 % i statlig 
sektor, 20 % i kommune/fylke 

• Utdanningene oppleves som gode og etterspurte 

• Halvparten tjener mellom 400-499 tusen kroner 

• 2 av 10 tjener over 500 tusen kroner 
 
* Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009 



Hvem velger grønn utdanning? 

• 53 % menn, 47 % kvinner 

• 30 % har naturbruk fra videregående 

• Ca 80% gjør sine valg for videre studier siste året 
i videregående 

• Venner, familie og rådgivere er viktige når 
studievalget avgjøres  

• Hjemmesider! (+ utdanningsmesser, besøk) 

• (Sosiale medier: 17 % viktig, 83 % uviktig) 



Hvorfor velge grønn utdanning? 

• «Verdens viktigste oppgaver» 

• Matproduksjon, teknologi, miljø, klima, energi, 
ressursforvaltning 

• Arbeidsmarkedet «skriker» etter kompetanse 

• Et internasjonalt arbeidsmarked, herunder 
bistand 

• Problemer: Status, kunnskap, konkurransekraft 

 

 



 

OMDØMME! 
 



Hjemmesida: www.landbruksutdanning.n0  

 

http://www.landbruksutdanning.n0/


OPPSUMMERING 

• Et godt arbeidsmarked per i dag 
 

• Etterspørselen etter «grønn kompetanse» 
vil øke 
 

• Grønn utdanning er ei utdanning for 
framtida! 

 


