
FAGSKOLEUTDANNING

Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid  
med Hvam videregående skole utdanningen 
Natur- og kulturbasert entreprenørskap 
som deltidsstudium over 2 år.



NATUR- OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole utdanning 
innen Natur- og kulturbasert entreprenørskap som deltidsstudium over 2 år.

Opptakskrav: Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet, evt. tilsvarende realkompetanse.

Omfang: 1-årig fagskole gjennomført som deltidsutdanning over 2 år. Organisert med 10 samlinger pr år.  
 Noe nettbasert utdanning og obligatoriske øvelser kommer i tillegg.

Økonomi: Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune og studieavgift. Studentene får i tillegg 
  en egenandel til bøker, bo- og reiseutgifter, eskursjoner, obligatoriske sertifikater mm.   

Søknad: Elektronisk søknad til www.vigo.no. Frist 15.04. Søknad etter fristen sendes direkte til Hvam 
 videregående skole, Hvamsallèen 30, 2165 Hvam.  Dokumentasjon sendes direkte til Hvam vgs.  
 Se skolen hjemmeside for nærmere informasjon: www.hvam.vgs.no, eller ta kontakt pr tlf 63 91 21 00.

Oppstart: Ca. 20. september

Tittel: Etter fullført studium oppnår man tittelen «Agrotekniker i natur- og kulturbasert entreprenørskap»

Bakgrunn
Utdanningen gir kompetanse innen forretningsutvikling og 
bruk av verktøy for å utvikle næringsvirksomhet på gården 
utover tradisjonelt jord- og skogbruk. Dette kan være videre-
utvikling av eksisterende næringer, eller å skape næring ut av 
uutnyttede ressurser med basis i landbrukets natur- og kultur-
baserte råvarer og stedegne ressurser. Samspill med andre 
sektorer og næringer vil ha en sentral plass i utdanninga.

Mangesysleri har i lang tid vært viktig på den norske lands-
bygda og i grendene, ofte i kombinasjon med tradisjonell 
landbruksvirksomhet. På landsbasis driver 69% av norske 
gårdbrukere (2010) minst èn form for annen næringsvirksom-
het basert på brukets ressurser ut over tradisjonelt jord- og 
skogbruk.   I «Trendundersøkelsen 2012» for Oslo og Akershus 
(Bygdeforskning) kom det fram at  gårdbrukerne i regionen 
produserer et mangfold av tjenester -  som leiekjøring, ved-
produksjon, gårdssalg, utleie av lokaler, bygningsarbeider, 
utleie av jakt- og fiskeretter, opplevelsestilbud/guiding/gard-
sturisme, bygdeservice, inn på tunet og ulike former for rådg-
iving. 47 % av disse gårdbrukerne oppga at inntekten herfra 
hadde økonomisk betydning for den samlede drifta på gården. 

St.meld nr 9 «Velkommen til bords» (2011-12) har som mål-
setting å videreutvikle mer robuste og flere lønnsomme nye 
næringer og nye virksomheter, noe som forutsetter at alle res-
surser i bygda og i landbruket tas i bruk.

Hva er fagskole?
Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning (tertiærutdanning) som bygger på videregående opplæring. Det 
kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på relevant studieprogram i videregående skole 
eller realkompetansevurdering. Fagskoleutdanning har et omfang på ½ til 2 år. Utdanningen gir kompetanse 
som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.



Mål for fagskoleutdanningen Natur- og kulturbasert  
entreprenørskap

«Agrotekniker innen natur- og kulturbasert entre-
prenørskap»  har etter endt utdanning spesialkom-
petanse innen entreprenørskap, samt utvikling og drift 
av natur- og kulturbaserte næringer utover tradisjonelt 
jord-, skog- og hagebruk.  De har kunnskap om å lede 
små og mellomstore bedrifter,  salg og markedsføring. 

Studiet retter seg mot; 
• Næringsdrivende/kommende næringsdrivende 

som ønsker yrkesutdanning i entreprenørskap i 
natur- og kulturbaserte næringer utover tilbudet i 
videregående skole.

• Ansatte/framtidig ansatte i rådgivingsapparatet 
innenfor landbrukstilknyttet næringsvirksomhet og 
natur- og kulturbasert næringsutvikling.  

• Fagarbeidere innen natur- og kulturbasert næring.

EMNE Tema

EMNE 1  Driftsledelse og økonomi
  Rammevilkår. Bedriftsøkonomi. Strategi og ledelse. Næringsutvikling  

 og næringsetablering 

EMNE 2  Fra idé til bedrift 
  Fullstendig forretningsplan for valgt case. Etiske rammer. Utviklingstrender og særegenheter

EMNE 3  Produksjon og salg av natur- og kulturbaserte produkter 
  Foredling og salg av lokale  varer. Grønt reiseliv. Sosialt landbruk, inkl Inn på tunet.  
  Eldre bygninger. Salg av landbrukstjenester til urbane miljø.

EMNE 4  Hovedprosjekt/faglig fordypning
  Tverrfaglig hovedprosjekt med fordypning i forretningsutvikling av varer/tjenester basert  
  på lokale ressurser. Fordypningsarbeidet skal være praktisk rettet og knyttet til en eller flere   
  emner i utdanningen.

Organisering av opplæringen 

 Semester Antall uker/timer Timer tilrettelagt Timer til veiledning Timer til individuell Timer praksis;
  deltid over 2 år; Undervisning/veiledning i basisgrupper; veiledning via nett; pålagte 40 t
   på samlinger; 4 t/uke via nett 2 t/uke selvstudier; 
   15 * 2 d (à 17 t) samlinger +    9 t/uke 
   4 *3 d (à 26 t) samlinger
   Forkurs IKT og  
   studieteknikk (21 t)
  
 4 76 uker (20 t/uke) 380 304 152 684 40 
 semester + lab.øvelse
  1560 timer



Fagskolen Innlandet  har over 40 års erfaring med 
fagskoleutdanning og er den største fagskolen i 
Norge. Vi tilbyr nå flere utdanningsløp innen land-
bruk.  

Akershus fylkeskommune har samarbeidet med Fag-
skolen Innlandet om fagskoleopplæring siden 2006.

Fagskole Innlandet, Teknologiveien 12,  
2815 Gjøvik.
www.fagskolen-innlandet.no

Hvam videregående skole har undervist i land-
bruk og naturbruk i mer enn 100 år, og  tilbyr en 
framtidsretta  utdanning i et grønt miljø. Hvam har 
lang tradisjon for å legge vekt på samarbeid med 
regionalt næringsliv, og opplæringen knytter teori 
og praksis sammen til en helhetlig og grundig opp-
læring i samsvar med arbeidslivets krav og behov. 
Undervisningen skjer delvis på skolens store og 
allsidige gårdsbruk, og til dels ute hos våre samar-
beidspartnere. På fagskolen bruker vi også lærer-
krefter fra landbrukets rådgivningstjenester og or-
ganisasjoner.

Hvam videregående skole, Hvamsallèen 30, 2165 
Hvam  Tlf: 63912100 
www.hvam.vgs.no

Innhold i studiet
Alle emnene er obligatoriske dersom man vil oppnå 
tittelen Agrotekniker i natur- og kulturbasert entre-
prenørskap

Opptak
Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring 
eller tilsvarende realkompetanse, jfr. Fagskolelovens §1.

Opptakskravet til studiet er en av følgende alternativer;
• Fullført og bestått videregående opplæring fra 

utdanningsprogram naturbruk. 
• Realkompetanse
 - Minst 5 års relevant yrkespraksis eller skolegang

Oppstart ca 20. september.


