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Nuværende uddannelse på Island 

• Landmandsuddannelsen tager 2 år hvoraf de 
studerende tilbringer 3 måneder i praktik på en 
udvalgt bondegård. Adgangskravene er: afsluttet 
folkeskole og 1-2 år på gymnasiet eller 25 år. 

• Med stundentereksamen er det muligt at læse 
videre ved Landbrughøjskolen (LBHÍ) til Bachelor 
(BS) som tager 3 år og videre til Kandidat (MS) 
som tager ekstra 2 år. Her søger de studerende 
ofte uddannelse på udenlandske universiteter 
som samarbejder med LBHÍ. 



Landbrugsuddannelsen i Danmark 
Uddannelsen, der 

er opdelt i et 

grundforløb og et 

hovedforløb, tager 

op til 3 år og 11 mdr. 

Figuren viser uddannelsesforløbet, hvis du  

begynder på landbrugsskole. 

Kilde: www.ug.dk 



Videreuddannelse indenfor landbrug 
-Landbrugets lederuddannelse  

• Faglærte landmænd kan tage videregående 
uddannelser, som bygger oven på trin 1 og 2 i 
landbrugsuddannelsen. 

• Trin 3: Produktionsleder 
• Trin 4: Virksomhedsleder 
• Trin 5: Agrarøkonom 

• Jordbrugsteknolog kan tages efter gymnasiel 
eksamen eller erhvervsuddannelse + andre krav 

• Københavns Universitet (KU) uddanner Bachelor 
(BS)og Kandidat (MS) indenfor landbrug.  

 
Kilde: www.jordbrugetsuddannelser.dk 



Landbrugsuddannelse i Norden 

Island 

• Fra 18 år 

• Tager 2 år 

• Praktik i 3 måneder 

 

• Videreuddannelse skal 
søges i udlandet 

 

• Bachelor 3 år og Kandidat 2 
år ved LBHÍ 

Danmark 

• Fra 15 år 

• Tager 3-4 år 

• Praktik i 2 ½ år, min. 2 
pladser 

• Videruddannelse til 
Produktionsleder, 
Virksomhedsleder og 
Agrarøkonom 

• Jordbrugsteknolog 2 år 

• BS 3 år og MS 2 år ved KU 

 

 

 



Hvilke krav stilles der til landmænd? 

• Biologisk viden om hvordan dyrene og jorden skal 
passes, for at give bedst mulige udbytte 

• Teknisk viden om de maskiner der bruges, både i 
forbindelse med husdyrhold og jordbrug, de 
senere år automatisering i endnu større grad 

• Personlige egenskaber der muliggør 
kommunikation med ansatte og andre, der har 
med landbrugsvirksomhedens interesser at gøre, 
landbrug kræver et netværk af mennesker. 



Fremtidens landmænd 

• Økonomisk viden stiller stadig større krav 

– Bedrifterne bliver større 

– Kriser på verdensplan har stor effekt 

– Frem for alt at kunne handle hurtigt men bevidst 

• Psykisk pres er større i dag end før 

– Skal familieliv tilpasses det at være landmand? 

– Samlet økonomi privat/erhverv giver problemer 

 

 



Dyrevelfærd vs. billige fødevarer 

• Forskellige forbrugerkrav som modarbejder 
hinanden, hvis bedriften ikke styres ansvarligt 

• Automatisering stiller også større krav til 
landmanden, som også skal holde øje med det 
enkelte dyr, ikke kun produktionsmaskiner 

• Hvor bedrifterne er store og automatisering er 
”for dyrt” bruges billig arbejdskraft som også 
udfordrer menneskerettighederne. 



Kan NØK hjælpe? 

• Her har vi landmænd, sælgere, dyrlæger, lærere, 
rådgivere, forskere o.s.v. alle indenfor 
landbrugserhvervet med speciale i kvæg 

• Snakke sammen på tværs af landegrænser 
hvordan vi kan drage nytte af hinandens erfaring 
og måske byde på en fælles landbrugsuddannelse 

• Oprette flere samarbejds- og 
udvekslingmuligheder for studerende der vil søge 
uddannelse i flere i lande 



Sammendrag 

• Landmanden skal være ekspert på alle 
områder (elske dyr, mekaniker, håndværker, 
meterolog, kunne alle EU´s regler udenad, 
specialist i jura, økonomi, psykologi og frem 
for alt knalddygtig) 

• Ikke mindst skal han være glad for sit arbejde 
og for at være det, skal han både være 
interesseret i det han laver og have 
kompetance indenfor sit erhverv. 



Takk–Tak–Kiiitos–Takk–Tack–Takk fyri 
 


