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Innspill til melding om jordbrukspolitikken
Det vises til oppfordring om skriftlige innspill til regjeringens kommende arbeid med en utarbeiding av melding til
Stortinget om jordbrukspolitikken.
Fagskolen Innlandet er landets største fagskole med mer enn 1000 studenter innen flere forskjellige fagområder.
Som et av satsningsområdene har vi også utdanning av fagskolekandidater innen landbruksområdet. Vi er den
eneste offentlige tilbyder av landbruksutdanninger på fagskolenivå på Østlandet.
Våren 2015 ble de første Agroteknikere innen planteproduksjon og driftsledelse utdannet i samarbeid med Hvam
videregående skole. Høsten 2015 startet vi opp 4 ulike fagskoletilbud i 3 ulike fylker (Telemark, Hedmark og
Akershus), med til sammen 81 studenter. Høsten 2016 starter i tillegg et nytt tilbud i Buskerud. Det pågår også et
arbeid med utvikling av studietilbud innen økologisk landbruk i samarbeid med Sogn Jord‐ og hagebruksskule og
Hvam vgs.
«Rekrutteringsutvalget» peker i sin rapport (Økt rekruttering til landbruket. Mangfold og muligheter for
framtiden. Rapport fra en arbeidsgruppe 27. januar 2016) på behovet for kompetanse i landbruket der denne
består av summen av kunnskap og ferdigheter, samt på nødvendigheten av et godt utdanningssystem innen
landbruket. I rapporten pekes det også på at næringen melder et stort behov for arbeidskraft med
fagskolekompetanse, og at fagskolen gir flere karrieremuligheter for de med yrkesfaglig kompetanse.
En bærekraftig utvikling av jordbruksnæringen krever god kompetanse i alle ledd, og Fagskolen Innlandet mener
at fagskoleutdanningen er et godt og nødvendig supplement i det totale utdanningstilbudet innen landbruket.
Fagskoleutdanningen bygger på naturbruksprogrammet i videregående skole, og er en yrkesrettet høyere
utdanning og dermed et alternativ til høgskolen. Studentene utvikler læring og kompetanse i samhandling med
hverandre. Her utdannes både sjølstendige næringsdrivende og fagarbeidere som ønsker en spisskompetanse, og
praktiske rådgivere til landbrukets rådgivningstjeneste.
Kunnskapsdepartementet har utpekt 2016 som fagskolenes år, og i løpet av høsten 2016 er det varslet en egen
melding til Stortinget om fagskoleutdanningen. Fagskolen Innlandet er opptatt av at også landbruksnæringens
behov og interesser blir ivaretatt i dette arbeidet, og at det er god kommunikasjon og samhandling om fagskoler i
de to meldingene.
Vi stiller oss gjerne til disposisjon for departementet om det er ønskelig med nærmere informasjon om fagskoler

generelt, og innen landbruket spesielt. Vi vil også nevne at landbruksnæringa og fagskolene i fellesskap har
etablert et Nasjonalt utvalg for grønne fagskoler (NUGF) som ledes av Norges Bondelag.
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