
Nasjonalt utvalg for Grønne 
fagskoleutdanninger - NUGF

• Opprettet 2015

• Formål: Frivillig organ for samhandling mellom 
utdanningstilbyderne og næringene:

• Avdekke behov, samordne og dimensjonere 
utviklingen av nye fagskoletilbud

• Initiere samarbeid om rekrutterings- og 
markedsføringsarbeid

• Samhandling med bla. NUTF, NOKUT, 
videregående skoler og høyere 
utdanningsinstitusjoner. 

• Består av 6 personer (3 + 3), observatør fra LMD

• Norges Bondelag er sekretariat



Nasjonalt utvalg for Grønne
fagskoleutdanninger - NUGF

• Definerer Grønn fagskoleutdanning som: 
Fagskoleutdanning innen jordbruk, skogbruk, gartneri 
og hagebruk og andre landbruksrelaterte næringer. 

• Ønske ved opprettelsen om å videreutvikles til å bli 
et offentlig nasjonalt fagråd for grønne 
fagskoleutdanninger.

• Årlig fagkonferanse der utvikling av de grønne 
fagskolene er tema



Status for de grønne fagskoleutdanningene

Antall studenter per fagområde, 2015. Kilde: Meld. St. 9 (2016-2017)

• 2015: 156 heltidsstudenter. Fordelt på
• 18 utdanninger 
• 5 institusjoner
• 9 studiesteder

• = 1 % 
• Fagområde: landbruk (tradisjonelt), grønne design, 

hestefag. 



Presentasjoner av studiene

LANDBRUK: 

Fagskolen Innlandet

• Natur og kulturbasert entreprenørskap, Ål vgs. avd. 
Fjellandbruksskolen

• Natur og kulturbasert entreprenørskap, Hvam vgs. (2017)

• Planteproduksjon og driftsledelse, Hvam vgs. (2017)

• Sauehold og foredling, Nome vgs. avd. Søve (2017)

• Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket,  Storsteigen vgs. 
(2017)

• Økologisk landbruk, Hvam vgs. og Sogn Jord- og hagebruksskole
(2017)

Chr. Thams Fagskole, studiested Skjetlein vgs. 

• Kornproduksjon og driftsledelse (2017)

• Mjølkeproduksjon og driftsledelse (2017)



Presentasjoner av studiene

GRØNNE DESIGN OG MILJØFAG

Norges Grønne Fagskole – Vea

• Driftsledelse Gartner og grønt – samarbeid med Gjennestad vgs

• Grønn gründer

• Historiske grøntanlegg

• Park- og hagedrift

• Skjøtsel og drift av uteområder

Andre grønne fagskoler

• Fagskolene i Hordaland, studiested Hjeltnes vgs.: Arborist 

• Norsk Hestesenter, Starum: Hovslager, Galopptrener, Ridelærer og 
Travtrener



Presentasjoner av studiene

2017: 

• Sju (åtte?) nye studier under utvikling

• Disse er, foruten ett studie, tilknyttet de 
administrative enhetene som allerede
finnes.

• Mulighet for å benytte videregående 
skoler som studiesteder. 

• Eks. Natur- og kulturbasert
entreprenørskap. Studiesteder: Ål, 
Hvam og Mære. 



Utfordringer fremover

• Konsolidering av fagskolesektoren; de grønne 
fagene kan og bør være i forkant.

• Bør jobbe sammen for å hindre overetablering 
– greier vi det?

• Markedsføring/ kjentgjøring av 
fagskoleutdanningene.

• Kjenner naturbruksskole-elevene til 
mulighetene fagskolen gir?



Utfordringer fremover

• Hvordan skal næringa/skolen samarbeide for å utvikle
nye tilbud?

• Hvilke tilbud ønsker næringa?

• Vet vi hva vi trenger?

• Hvem er «næringa»?

• Hvem skal utdanningene være for?

• Selvstendige næringsdrivende?

• Arbeidsmarked for agroteknikeren?

• Dimensjonering

• Nye utdanningstilbud kan oppleve nedgang i 
antall søkere etter en innledende fase

• Mulighet for rullering av studier på studiesteder


