
Odelscamp 2019
Kompetansekrav og utdanningsmuligheter 

Stefan Preisig, Skjetlein vgs



Grønn utdanning – fremtid?

Naturbruk er et tilbud for deg som ønsker 
å jobbe for et miljøvennlig samfunn i og med 
naturen.  (profilering Skjetlein vgs.)



Takk for meg

Kilde: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000098743/download/?_ga=2.194505965.1948728323.1551521064-38918904.1551521064



Takk for meg



Kilde: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/



Kilde: https://www.landbruk.no/biookonomi/en-tredjedel-av-losningen-pa-klimakrisen-kan-finnes-i-landbruket/



Kilde: https://www.landbruk.no/biookonomi/en-tredjedel-av-losningen-pa-klimakrisen-kan-finnes-i-landbruket/

Noen tanker:

• Vi må bruke ressursene annerledes
• Svinn og avfall må reduseres
• Vi må spille på lag med naturen
• God skogforvaltning er alltid viktig



Kilde: https://www.landbruk.no/biookonomi/en-tredjedel-av-losningen-pa-klimakrisen-kan-finnes-i-landbruket/



Kilde: https://www.oekoregion-kaindorf.at/humusaufbau.95.html

Eksempel – Karbonlagring / økning av humus i jord
Prosjekt Kaindorf



Kilde: https://www.oekoregion-kaindorf.at/humusaufbau.95.html

Prosjekt Kaindorf

Flatekompostering
Underkultur (grønn hele året)
Jordbehandling 



Kilde: https://www.oekoregion-kaindorf.at/humusaufbau.95.html

Studietur fra Trøndelag til Østerrike, 4. – 8. februar 2019

Flatekompostering
Underkultur (grønn hele året)
Jordbehandling 



Skjetelein tar med ny kunnskap / tilpasning av opplæringen

Biokullproduksjon
Forsøk 
TLUD reaktor
Pyrolyse – karbonlagring
Gjødsling..etc.



Grønt skifte

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-
miljo/klima/innsiktsartikler-klima/gront-skifte/id2076832/



Sirkulærøkonomi



Takk for meg

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/matsikkerhet/id2357158/



Takk for meg

Kilde: http://www.h-avis.no/tema/nyheter/mat-og-vin/kortreist-mat-er-trendy/s/5-62-98506



Takk for meg

http://ekstrabladet.dk/kup/fodevarer/article4335652.ece



Dag Jørund Lønning, Nationen 4. feb. 2016



Takk for meg

Kilde: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kulturlandskap/



Takk for meg

Kilde: https://www.enova.no/



Takk for meg

Kilde: http://www.eub.no/kortreist-varme-fra-skisenteret-i-hurdal-kan-erstatte-oljefyren



Takk for meg



Takk for meg



Grønn utdanning – fremtid?

JA!



Viktig – kompetanse!

Prosjekt 2013-2016



Landbruk 21



GRENI / GRENI 2



Utdanning / kompetansekrav

• Videregående utdanning
• Høyskole / Universitet
• Fagskole



Vgs:

Skjetlein vgs 
Mære vgs
Val vgs
Øya vgs

Generell studiekompetanse / ev. med tilleggskrav



Vg2 og Vg3
programfag



Fagskole



Høgskole / universitet

NMBU Siv. Ing Energi og Miljø, pegagogik, veterinær, husdyr og MYE mer!

NTNU Siv. Ing Energi og Miljø, Plantevitenskap, Biologi

NORD universitetet (Steinkjer / Levanger) Friluftsliv, Naturforvaltning 

HIHM (Blæstad / Evenstad)

Anvendt økologi og landbruksfag, Skogbruk
Landbruksteknikk, utmarksforvaltning..etc.

(..og Fagskoler med forskjellige tilbud)



Takk for meg!









Tilbud ved Skjetlein



NATURBRUK

Naturbruk er et tilbud for deg som ønsker 
å jobbe for et miljøvennlig samfunn i og med 
naturen. 









Forskningsprosjekt: fornybar energi
Kortreist vannkraft



Forskningsprosjekt: fornybar energi
Kortreist vannkraft



Forskningsprosjekt: fornybar energi
Kortreist vannkraft



Forskningsprosjekt: bioenergi
Fornybar energilab – vedkjele/solfanger



Grønn studiekompetanse

Naturbruk med realfagsfordypning

Skjetlein har et tilbud for deg 
som er interessert i dyr og 
tenker videre studier innen 
veterinærfaget eller tilsvarende 
studier som husdyrvitenskap
eller hestefag.

Fordypningsfag: Kjemi 1 + 2
R1 Matematikk, Biologi 2



Grønn studiekompetanse

Naturbruk med realfag
Dyr og realfag 



Prosjekter
Skjetlein forbereder elevene for fremtiden

Viktig samarbeid: Skole – næringsliv – forskning
Elevene samarbeider på forskjellige arenaer, bla.



Prosjekt: Kompostreaktor

Hestegjødsel kan bli en viktig ressurs fremfor et problemavfall.
Elever deltar i forskning ved å utføre registreringer for Bioforsk.

• Skjetlein Grønt Kompetansesenter (SGK),
• Skjetlein videregående skole (SVGS)
• Global Green Energy (GGE)
• Bioforsk Økologisk (Bioforsk)
• SINTEF Energi (SINTEF)
• Norsk Landbruksrådgivning 

Sør-Trøndelag  (NLR)



Prosjekt: bevaring av storsalamander

Prosjekt gjennom «Den naturlige skolesekken»
Samarbeid med miljøetaten i Trondheim kommune



Prosjekt: bevaring av storsalamander



Prosjekt: Jerven

Spor i Bymarka i nærheten av Elgsethytta

Kilde: Ut.no/NRK

Sjeldent syn! «Vaffeljerven» i Bymarka                      

Kilde: Ut.no/NRK



Prosjekt: fornybar energi



Naturbruk - mange yrkesmuligheter



Internasjonalisering

Erasmus + 2014-2016

Naturbruk – elev og lærerutveksling
Tsjekkia, Frankrike, Portugal

Interreg

Grønt entreprenørskap
Mære, høgskoler, Sverige

Elev – og lærerutveksling 



Internasjonalisering 2016/2017
Global læring – utplassering / arbeidsinnsats i Bolivia



Internasjonalisering

Arbeidssted: Cobija (nord i Bolivia, på grensen til 
Brasil)

Arbeidsoppgaver: Planting av trær i områder hvor 
skogen har blitt fjernet og jordkvalitet har lidd på 
grunn av ekstensiv produksjon og/eller erosjon.  Det 
er ikke bare trær som skal plantes, også kaffe, 
kakao, mais og ris.

Målet med dette er at områdene som ligger i 
nærheten av nasjonalparken «Manuripi» kan igjen 
bli stedet for bærekraftig produksjon for 
lokalbefolkningen, og man med det kan sette en 
stopper for at et større område med skog forsvinner. 



Skjetlein online
Levende fag 

https://www.youtube.com/watch?v=-ielNBdRSD4

