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Aurland. Etter omfattende ju-
bileumsfeiring tidligere i høst og 
opprustning av skoleanlegget til 
30 millioner kroner, er Sogn jord- 
og hagebruksskule i hundre – og 
på full fart framover blant annet 
med en rekke nye økologiske ut-
danningstilbud.

– Fra i høst er det for første 
gang i Norge etablert et tilbud 
for utdanning av agroteknikere 
i økologisk landbruk, sier Bjørg 
Eldri Fritsvold ved Sogn jord- og 
hagebruksskule (SJH).

Landets eneste heløkologiske 
landbruksskole ligger i Aurland 
i Sogn og Fjordane og har ut-
danning vg2 og vg3 i naturbruk. 

Skolen er i tillegg en allsidig utvi-
klingsaktør i økologisk landbruk 
og bygdenæringer.

Ny agroteknikerutdanning
I samarbeid med Fagskolen Inn-
landet og Hvam videregående 
skole i Akershus tilbyr SJH i høst 
landets første fagskole i økologisk 
landbruk. Fagskole er en yrkes-
faglig, høyere utdanning som byg-
ger på videregående utdanning. 

– 12 studenter fra Trøndelag og 
sørover har i høst startet på det 
nye deltidsstudiet. Samlingene 
finner sted både på Hvam og ved 
SJH her i Aurland, sier Fritsvold.

Fagskole innen landbruk byg-
ger på naturbruksprogrammet 
eller relevant yrkeskompetanse. 
De som tar fagskoleutdanning i 
landbruk får tittelen agrotekni-
ker. 

Sentrale fag i det nye økolo-
giske agroteknikerstudiet er 
driftsledelse og økonomi, jord- 
og plantekultur og husdyrpro-
duksjon. 

– Dette er en yrkesfaglig, høy-

Sogn jord- og hagebruksskule runder 100 år i høst og  
satser samtidig på helt nye utdanningstilbud innen  
økologisk landbruk. 

I hundre for 
å gjøre Norge 
mer økologisk

 ○ Skole og utdanning

ere landbruksutdanning for både 
bonden, rådgiveren og fagar-
beideren, sier Fritsvold, og viser 
til at Stortinget har vedtatt at 15 
prosent av matproduksjonen vår 
skal være økologisk innen 2020.  

I planen for det nye studiet 
vises det til at god agronomi 
og sunn økonomi er to viktige 
grunnpilarer for en framtidsret-
tet produksjon. Studiet legger 
også vekt på å følge verdikjeden 
ut i markedet – både gjennom 
tradisjonelle og alternative om-
setningskanaler.

– En agrotekniker innen økolo-
gisk landbruk vil ha god kompe-
tanse innenfor jord- og jordøko-
logi, økologisk planteproduksjon 
og husdyrhold, samt økonomisk 
styring av – og næringsutvikling 
på en landbrukseiendom, sier 
Fritsvold. 

Mer økologisk mat 
Avdelingsleder for landbruksut-
danning ved Fagskolen Innlan-
det, Anne Rørvik, opplyser at det 
legges stor vekt på å utfordre stu-
dentene og deres evne til å tenke 
nytt, og å koble aktuelle verktøy 

og teori opp imot gårdens næ-
ringsgrunnlag. 

– Fagskole for økologisk land-
bruk har som mål å utdanne 
reflekterte yrkesutøvere og 
rådgivere som deltar aktivt i 
planlegging og produksjon av 
økologisk mat, sier Rørvik

Fagskolen Innlandet har ho-
vedadministrasjon på Gjøvik i 
Oppland og tilbyr i dag blant an-
net flere utdanningsløp innen 
landbruk. 

Skolen har over 40 års erfa-
ring med fagskoleutdanning og 
er i dag den største fagskolen i 
Norge. 

Den nye økologiske agrotek-
nikerutdanninga er ettårig, men 

strekker seg over to år med 10 
samlinger per år.

– Bred målgruppe
Denne uka har agrotekniker-
studentene samling på Hvam vi-
deregående skole i Nes kommune 
i Akershus – som også har hatt ut-
danning i landbruk i over 100 år. 

– Vi tilbyr en framtidsrettet 
utdanning i et grønt miljø, med 
ulike utdanninger i naturbruk, 
landbruk, fagskoleutdanning og 
kortere fagkurs, sier avdelings-
leder ved Hvam vgs., Liv Marit 
Strupstad.

Lars Kristian  Steen
redaksjonen@nationen.no

For flere
«Dette er en yrkesfaglig, 
høyere landbruksutdanning 
– for både bonden, råd
giveren og fagarbeideren.»
Bjørg Eldri Fritsvold,  
Sogn jord og hagebruksskule (SJH)

 ● Aurland
 ●Geilo

 ● Lærdal
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Agrotekniker      En praktisk, høyere utdanning

I samarbeid med Fagskolen Innlandet har vi fagskoletilbud innen:
• Planteproduksjon og driftsledelse, studiested Hvam
• Natur- og kulturbasert entreprenørskap, studiested Hvam og Mære
• Økologisk landbruk, studiested Hvam og Sogn Jord- og Hagebruksskule 

Det kreves ikke studiekompetanse, men fullført naturbruk
eller annen relevant utdanning fra vgs  i kombinasjon med 
relevant praksis. Se skolenes nettsider for mer informasjon.
for mer informasjon om de ulike studiene.

Høsten 2018 er det opptak  innen natur- 
og kulturbasert entreprenørskap 
Søknadsfrist 15.april : http://www.vigo.no

 ○Skole og utdanning

Ny økoutdanning: Fra i høst er det for første 
gang i Norge etablert et tilbud for utdanning 
av agroteknikere innen økologisk landbruk ved 
Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland.  
 Alle foto: Sogn jord- og hagebruksskule

Sogn i hundre: Sogn jord- og hagebruksskule  
feirer i høst 100-års jubileum – blant annet med 
ny utdanning av økoagroteknikere.

Rik eplehøst: Elevene ved Sogn jord- og hage-
bruksskule i arbeid med innhøsting av frukt. 

Storskole i tre 
Ombygging av Tiller vi-
deregående skole sør for 
Trondheim skal utføres i 
tre med solcellepaneler 
på taket. 

Prosjektet på 19.500 m² vil 
bedre utdannings- og opp-
holdsmulighetene ved skolen, 
som i dag rommer 650 stu-
denter. Med den nye planen 
blir det plass til 800 studen-
ter på et campus som relativt 
enkelt kan utvikles videre, 
og dermed gi plass til de 1000 
studentene som forventes på 
skolen i 2030.

Arkitema Architects har 
tegnet det nye skolebygget – og 
forretningsområdesjef i Ar-
kitema, Astrid Charlotte See-
berg, mener at i utbygging av 
den nye skolen ligger en mulig-
het for ikke bare å fornye sko-
len, men også for å gi lokalsam-
funnet et unikt samlingssted. 

Samler hele byen: Nye Tiller 
skole sør for Trondheim skal 
bygges i tre med solcelle-
paneler på taket.  
 Tegning: Arkitema Architects

FREDAG 10. NOVEMBER 2017 ○ NATIONEN TEMA ○ 13


