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Remissyttrande: Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa
yrkesexamina vid Sveriges lantbruksuniversitet
Sammanfattning
Sveriges Jordägareförbund tillstyrker förslagen i promemorian.
Vi anser att förslagen om förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa
yrkesexamina är väl motiverade för utbildningarna Hippolog, Trädgårdsingenjör,
Lantmästare och Agronom. Vi hade välkomnat ett utökat krav på kvalificerad praktik
speciellt för examina för Lantmästare och Agronom.
Allmänna kommentarer
Mot bakgrund av de behov som påtalats i Konkurrenskraftsutredningen och den
efterföljande Livsmedelsstrategin ligger förslagen i linje med dessa. Vidare ser vi
motsvarande behov på grund av förändringar i den kommande Gemensamma
Jordbrukspolitiken.
Vi välkomnar således att utbildningarna görs mer anpassade till marknadens efterfråga
och görs mer kvalificerade och omfattande, samt mer internationellt gångbara.
Specifika kommentarer
Flertalet av våra medlemmar har behov av kvalificerad personal. På den skogliga sidan
anser vi utbildningsbehovet väl tillgodosett.
Sveriges Jordägareförbund
Margrethelunds Gård
SE-184 60 Åkersberga

Telefon 070-33 99 252
gs@jordagarna.se
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Lantmästare
Inom den agrara sidan finns det också ett klart behov av kvalificerad driftsledning. Oftast
är det personer med lantmästarexamen eller motsvarande som är lämpliga för detta.
Under flertalet år har det varit mycket svårt att hitta personer med svensk
lantmästarexamen dels som fyller kraven på att vara driftsledare på större egendomar,
dels som varit intresserade av denna typ av arbete. Vi anser att det saknas personer med
utbildning, praktik och erfarenhet inom driftsledning. Det är betydligt enklare att finna
denna kategori av personal med dansk utbildning.
Digitaliseringen inom jordbruket sker i mycket hög takt dag och många av våra
medlemmar ligger redan långt framme. Digitaliseringen sker i stort sett inom alla
områden maskiner, redskap, kartsystem, lednings,- drifts-och ekonomisystem med flera.
Vi ser är ett klart behov av betydligt ökade kunskaper inom dessa områden hos de
nyutexaminerade.
Agronomutbildningen
Behovet av praktik inom denna kvalificerade utbildningen hade välkomnats. Vidare ser vi
behov av att kombinera utbildningar med andra universitet och högskolor. Inom
digitalisering finns, som tidigare nämnts, ett klart behov. Att kunna examinera agronomer
med civilingenjörsutbildning skulle stärka näringen. Behovet att hantera klimat -och
miljöfrågor ser vi som en viktig område för fördjupning. Med Kommissionens förslag till
rådgivning inom den nya leveransmodellen kommer troligtvis behovet av en ökad bredd
på agronomexamen att uppstå.

Sveriges Jordägare representerar ca 500 större privata jord- och skogsegendomar.
Driftsinriktningarna varierar mycket, alltifrån slättjordbruk till rent skogsbruk oftast med
fastighetsförvaltning, vattenkraft, jakt- och viltvård samt kultur- och miljövård. De flesta
av våra medlemmar har anställd personal. Behovet av kvalificerad personal i form av
anställda driftsledare och/eller rådgivare ser ut att öka framöver med tilltagande
komplexitet
inom
våra
näringsgrenar.
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