
 
 

Utviklingen av studiet ved Universitetet i Nordland, Bodø, er kommet i 

stand med hjelp av KIL-midler fra Matmerk, Troms fylkeskommune, 

Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.  
 

I utviklingen av studietilbudet legger vi vekt på og bygger videre på: 

 Kurset Praktisk HMS-arbeid (Norsk Landbruksrådgiving HMS) 

 KSL-standard 2 - Helse, Miljø og Sikkerhet (Matmerk) 

 KSL-standard 11 - Inn på tunet (Matmerk) 

 

Det er ønskelig at studentene har gode kunnskaper om Kvalitets-

system i landbruket (KSL) og har gjennomført kurset Praktisk HMS-

arbeid, nettbasert og samlingsbasert. Norsk Landbruksrådgiving 

HMS legger til rette for å ta kurset ved direkte henvendelser. 

 

Er du interessert i HMS-studiet i landbruk kan du kontakte: 

Halle Arnes, Norsk Landbruksrådgiving HMS 

E-post: halle.arnes@nlr.no, Tel. 975 80 053 

Hanne Storteig, Troms landbruksfaglige senter  

E-post: hanne.storteig@tromsfylke.no, Tel. 901 13 767 

 

 
 
 
 
 

 
Fôrsentralen i geitefjøset på Senja videregående skole i Troms. (Foto: Hanne Storteig) 

 

Universitetet i Nordland i samarbeid med 

Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms 

landbruksfaglige senter inviterer til studiet 
 

Helse, miljø og sikkerhet 

(HMS) i landbruket 
 

Deltidsstudium 15 studiepoeng 
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mailto:hanne.storteig@tromsfylke.no


Landbruksnæringen har et tradisjonelt landbruk med store og små 

enheter, salg av tjenester, produkter og aktiviteter som er svært ulikt 

og har mange utfordringer.  Det gjelder gården som arbeidsplass og 

for familien som bor på gården. I tillegg er næringen i rask utvikling. 

Gårder og eiendommer blir i økende grad brukt til salg av tjenester 

og aktiviteter. Flere ansatte blir også involvert i drift. 
 

Norges Bondelag har gitt følgende uttalelse: 

«Det er bred enighet om at det er behov for økt innsats for å 

redusere omfanget av skader, branner, ulykker og yrkeslidelser  

i landbruket. Tiltak som kan bidra til økt kompetanse om helse, 

miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø og risiko i næringa er i denne 

sammenheng viktig» 
 

HMS-kompetanse er viktig i alle næringer med systematiske tiltak for 

forebygging og positiv utvikling. Vi ønsker at arbeidsmiljø-kurset skal 

bidra til økt forståelse for HMS, som gjenspeiler seg i forebyggende 

og helsefremmende arbeid i bedriften.  
 

God HMS-styring bidrar til reduksjon av ulykker og nestenulykker, 
lavere sykefravær, mindre turnover, effektive og motiverte 
medarbeidere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eggen gård i Bardu 
i Troms er Inn på 
tunet-gård med 
melkeproduksjon, 
hester og stor 
aktivitet. (Foto: 
Ingvild Sekse) 

 

 
 
 
 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket 
 Målet er å tilby landbruksnæringen et deltids HMS-studium med 

15 studiepoeng på universitetsnivå 

 Universitet i Nordland utvikler og gjennomfører studiet for ca. 20 

studenter 

 Målgruppen er gårdbrukere og andre med tilknytning til landbruket 

i hele landet 

 Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 

2015 og februar 2016 

 Del 1: Arbeidsmiljøopplæring, første samling og nettbasert 

studium, 10 studiepoeng 

 Del 2: HMS-arbeid i landbruket, andre og tredje samling 

(nyutviklet), 5 studiepoeng 

 Samlingene er lagt til Universitet i Nordland, Bodø  

 Søknad til Universitetet i Nordland på egen lenke 

 Søknadsfrist: 10. september 2015 

 Kursavgift for hele studiet: kr 8000,- 

 Semesteravgift Universitetet i Nordland: totalt ca. kr 1500,- 

 Informasjon om datoer for samlingene, overnattingsmuligheter og 

annen praktisk informasjon kommer  



 


