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Vestfoldbonden oppfattes som allsidig med solid realkompetanse og god teft for gårdsdrift, men 
strukturrasjonalisering og profesjonalisering har gjort at gårdsdrift har blitt mer og mer krevende. 
Større driftsenheter, ny teknologi og økt økonomisk press krever mer av dagens bonde. Dette gir økt 
behov for kompetanse som dekker flere sider av gårdsdrifta. 
 
Det er ingen spesielle krav til hvilken kompetanse som kreves for å bli gårdbruker. De fleste av de 
som overtar gård har noe kunnskap om landbruk. Mange har vokst opp på gården og deltatt i 
arbeidet. Når det gjelder formell utdanning har mange nye bønder god utdanning fordelt på alle 
mulige fagområder som ikke er relatert til landbruk. Bare 40 prosent har formell landbruksutdanning 
på videregående nivå og 10 prosent på høyere nivå. Mange bønder har deltatt på korte 
landbruksfaglige kurs som ikke gir formel kompetanse (Kilde: Landbrukets utredningskontor). 
 
Blant yrkesveiledere i ungdomsskolen er det lite fokus på naturbruksutdannelse, og kunnskapen om 
mulighetene/løpene i videregående skole, fagskole, bachelor og master frem til ferdig utdanning er 
begrenset. 
 
VGS naturbruk 
De par siste årene er det nedgang i elever 
som velger vg3 naturbruk både på 
yrkesutdanning og studiekompetanse. 
Rekrutteringen til vg1 derimot har økt 
kraftig siste år. Det blir interessant å se 
om denne økningen fortsetter på vg2 og 3 
fremover. 
 
Fra 2012 tilbyr Melsom videregående 
skole, i samarbeid med Bygdefolkets 
studieforbund i Vestfold, nettbasert 
agronomutdanning for voksne. 
Opplæringstilbudet inneholder alle 
programfagene til Vg3 Landbruk og kompetansemålene er identiske. Utdanningen går over tre 
semestre og undervisningen er en kombinasjon av helgesamlinger og selvstudium. Ved første opptak 
har 25 personer fått plass. Dette indikerer et behov for denne typen tilbud. 
 
VGS matfag 
Vestfold har ca. 2500 arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien. Innen de ulike fagområdene på 
utdanningsprogram for matfag er det imidlertid bare et tyvetalls personer som avlegger fagprøve 
hvert år. 
 
Fagskole 
Vestfold har ingen fagskole innen landbruksområdet. Generelt er det få tilrettelagte fagskoler som er 
landbruksrealterte.  Flere fylker er i gang med utredningsarbeid på området. 
 
Høyere utdanning 
Fra næringen og næringens organisasjoner er det uttalt at det begynner å bli vanskelig å få tak i 
kvalifiserte personer med utdanning på høyskole nivå eller høyere. Det er generelt få som utdannes 
innen de tradisjonelle fagene på UMB. Det er høy alder på de som i dag arbeider i flere 
organisasjoner som normalt rekrutterer ansatte med høyere utdanning.  


