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2 | Rektor | Utvikling av naturbruksutdanningen  

 
 

Et pilotprosjekt. 
 
Rapporten: «Evaluering av 
landbruksutdanningen på videre-
gående nivå og vurdering av 
behovet for fagskoler innen 
landbruket» er utarbeidet av 
Østlandsforskning, NIFU (Nordisk 
institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning) og TFO 
(Trøndelag Forskning og Utvikling) 
 
Basert på funn i denne 
evalueringen, har Kompetanseløft 
Trøndersk landbruk initiert et 
pilotprosjekt for å styrke 
rekrutteringen til høyere utdanning 
innen husdyr- og plantevitenskap.  
 
Dette er et samarbeidsprosjekt 
mellom alle naturbruksskolene i 
Sør- og Nord-Trøndelag, Norsk 
landbruksrådgivning i begge fylker 
og Kompetanseløft Trøndersk 
landbruk. Etter hvert blir flere viktige 
næringsaktører med. Prosjektets 
styringsgruppe består av rektorer fra 
Val og Mære videregående skoler, 
representanter fra Norsk 
landbruksrådgivning og 
Kompetanseløft Trøndersk landbruk 
og representant for Fagenhet for 
videregående opplæring. Ledelse av 
prosjektet er lagt til Skjetlein 
videregående skole v/rektor. 
 
Elever fra alle skolene er 
representert i en referansegruppe. 
 
Bakgrunn for prosjektet 
 
Bakgrunnen for prosjektet er: 
 

 ønske om sterkere kobling 
mellom skole og næringsliv 

 utfordringer med rekruttering av 
kompetanse i næringa 

 for få tar høyere grønn 
utdanning 

 yrkes og karrieremuligheter i 
landbruket er for dårlig kjent 

 

 
Mål for prosjektet: 
 
Gjennom prosjektet skal det utvikles 
en plan for hvordan skolene i 
samarbeid med 
støtteorganisasjoner og nærings-
aktører i landbruket kan tilby 
elevene praksis i viktige fagmiljø.  
Målet med dette er å vise elevene 
mangfoldet av yrker, arbeidsplasser 
og utdanningsveier som leder fram 
til den kompetansen som kreves.  
 
Tiltak skal utvikles i nært samarbeid 
med aktuelle faglærere ved skolene. 
 
Tilbudet vil bli søkbart for elever på 
Vg 1 og Vg 2 naturbruk, og dermed 
skreddersydd for elever som er 
spesielt interessert i å knytte 
kontakter med og få innblikk i 
mangfoldet av arbeidsoppgaver som 
foregår ved noen av 
organisasjonene som knyttes til 
prosjektet.  
 
I åra framover vil det bli svært viktig 
å rekruttere for å sikre god 
kompetanse til alle nivå i 
landbruksnæringa. Endringer av 
blant annet struktur, rammevilkår, 
behov for spesialisering og 
effektivisering og ikke minst 
tilpasninger til klimatiske endringer, 
vil kreve stadig mer kompetanse.   
 
Det er viktig at videregående skoler 
som tilbyr naturbruk tar en aktiv rolle 
sammen med eksisterende 
kompetansemiljø for å sikre fortsatt 
rekruttering til verdens eldste 
næring. Flere kompetansemiljø 
signaliserer allerede en bekymring 
for rekruttering ikke bare til 
primærnæringa, men også til 
landbruksfaglige områder innen 
forvaltning, utdanning og forskning.  
 
Helén Pedersen 

Utvikling av naturbruks-

utdanningen  
Skjetlein videregående skole er 
en liten skole med et stort 
omfang av utviklings-prosjekter.  
Mangfoldet i type prosjekter er 
også bredt. Faglærere 
hospiterer hos ulike nærings-
aktører knyttet til landbruket for 
å utvikle  undervisningsopplegg  
som skal konkretisere en rekke 
mulige karriereveier for våre 
ungdommer. Elever og lærere 
fra skolen deltar også gjennom 
praktiske øvinger direkte  i 
forskningsprosjekt i et samspill 
mellom næringsaktører og  
forskningsmiljø, med Skjetlein 
grønt kompetansesenter både 
som brobygger og deltaker. I 
tillegg er skolen med i flere 
prosjekter initiert av 
Utdanningsdirektoratet, men 
som er utviklet av og 
gjennomføres i flere av skolens 
mange dyktige  fagmiljø. 
 
Skolens rehabilitering av 
kvernhuset og montering av 
vannhjul er også et godt 
eksempel på et prosjekt 
sprunget ut av faglæreres 
engasjement og interesse for å 
ta i bruk og utvikle mulighetene 
på Skjetlein for å skape unike 
læringsarenaer. Dette er en del 
av skolens «Fornybare 
energipark». Skolen må også 
være et aktuelt og godt valg for 
ungdommer som ønsker seg 
en karriere innen utdanninger 
som er  relatert til vår tids 
utfordringer knyttet til blant 
annet klimaendringer.  
 
Utover dette har skolen denne 
høsten utvidet prosjekt-
porteføljen med et stort 
internasjonalt prosjekt, 
Erasmus+ som også omtales i 
bladet.  
 
Målet med skolens prosjekter 
er: å sikre alle våre elever 
aktuell og oppdatert kunnskap. 
 
God lesning og riktig god jul! 
 

Helén Pedersen 
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Arbeidet med prosjektet 
kvernhus fortsetter. 
Kystsnekkeren Øyvind 
Svenning produserte et 
vannhjul med 2,5 m 
diameter. Elevene, 
lærere og fagarbeidere 
på skolen viste hva 
teamarbeid er. 
 
 
Vg1 Byggfag fikk av skolen et 
interessant prosjekt med å lage 
fundament for et vannhjul og 
vannrenne som skal lokaliseres 
i bekkedalen ved skolen. Selve 
hjulet skal ha en effekt på 5 – 8 
HK ved optimal drift. Hjulet er ca 
2,5 meter i diameter og 
midtstokken er totalt over 2 
meter lang. På vårparten startet 
daværende elever med å rydde 
og traue ut for betongdekket 
som hjulet skal monteres på. De 
stedegne massene og trær ble 
fjernet slik at telesikre masser 
kunne fylles dit. I høst fikk 
elevene i oppgave å lage en 
forskaling til betongdekket, med 
armering og plassering av fester 
for akslingen til vannhjulet.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter som fremkommeligheten 
med bil og betong ned til 
plassen er begrenset ble 
betongen pumpet over på 
hjullaster, som deretter kjørte 
betongen ned det siste stykket. 
Elevene har hele tiden vist stor 
interesse for arbeidet og lagt 
ned mange timers innsats med 
rydding, forskaling og armering 
før de fikk betongen fraktet ned 
og de kan se det ferdige 
resultat. Ettersom tilpasning og 
sveising av stål, samt frakt og 
montering av det 500 kg tunge 
vannhjulet med aksling fra 
skolen og ned til bekken krever 
stor fagkunnskap, ble det til at 
Eivind fra verkstedet utførte 
denne jobben. Når vannhjulet 
nå er på plass, skal hjulet 
sentreres rund midtakslingen før 
hele treverket får en dugelig 
omgang med tjære. Slik skal det 
da få stå til vårparten, da 
arbeidet med vannrenne og 
demning for vannrenne lages av 
elevene. Dette er selvsagt en 
utfordring for både elever og  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lærere fordi vi ikke har utført slik 
arbeid før. Men vi drar lasset i 
lag og henter informasjon fra 
personer som har erfaring fra 
før. I tillegg til hjulet og 
vannrenna skal det også 
etableres en liten terskel i elva 
som leder vann inn på 
vannrenna og videre ned på 
hjulet, samtidig som et rør skal 
føres ned til en stasjon der en 
liten turbin også skal levere 
energi til plassen. Når området 
er ferdig, vil det nok bli et 
attraktivt område som kan 
brukes til både opplæring innen 
mange områder på skolen, 
samtidig som at det kanskje vil 
etableres flere små bygg der 
som kan gjøre dette til et fint 
rekreasjonsområde. 
Inntil videre er dette en 
arbeidsplass og det er adgang 
forbudt. Jeg anbefaler alle å ta 
seg en tur for å ta en kikk når alt 
er ferdig montert og sikret. 
Hjulet og vannrenna skal låses 
når det ikke er i bruk, slik at 
personskader ikke oppstår. 
 
Knut Hølås 

Vannkraft fra Skjetlein 

Kvernhuset og vannhjul i bekkedalen ved skolen.      Foto: Knut Hølås 



 

 4 | Sølv til Skjetleins anleggsgartnerelevene! 

Anleggsgartnerelevene 
ved Skjetlein vgs har 
nettopp vært deltagere i 
skolekonkurranse under 
Yrkes NM. 
 
Yrkes-NM ble i år for første 
gang lagt til Opplæringsdagene 
2014 i Trondheim Spektrum. 
Tidligere Yrkes-NM har alltid 
vært lagt til det sentrale 
Østlandet, og i år skulle det 
altså gjennomføres i Trondheim.  
Målgruppen her var ungdom i 8. 
9. og 10. trinn i ungdomsskoler 
fra Sør-Trøndelag og nær-
liggende kommuner og fylker, 
ungdom i videregående skole 
(Vg1 og Vg2) fra regionen, 
foreldre og foresatte, lærere og 
skoleledere, arbeidsgivere og 
lærebedrifter, organisasjoner, 
opplæringskontor, m.m. 
 
Det var en stor utfordring SOA 
(lærlingekontoret for opplæring i 
anleggsgartnerfaget) ga oss. 
Nina Pevik som er SOAs 
representant i Sør-Trøndelag, 
var klar på at denne 
utfordringen måtte skolene i 
Trøndelag ta. Spesielt når 
yrkes-NM skulle avvikles i 
Trondheim Spektrum. Skjetlein 
vgs og Mære landbruksskole tok 
denne utfordringen og bygge 
hver sin hage. 
 
Skjetlein vgs også er medlem i 
SOA, hvor Nina Pevik har som 
sin primære oppgave å støtte 
opp elevene når de går over i 
sin nye rolle som lærlinger etter 
Vg2 Anleggsgartner. Det er 
viktig at skole og 
opplæringskontor har godt 
samarbeid, noe som er til stor 
fordel for elevene når de går 
over i lærlingefasen.  
Vi fikk tidlig i september en 
tegning fra 
Landskapsarkitekten,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Fossbakk. Karin Fossbakk 
er for øvrig en tidligere 
Skjetleinelev som var ferdig i 
2006. Karin lagde en tegning 
som begge skolene skulle bruke 
som grunnlag for hagen. Noen 
faste elementer skulle begge 
skolene ha med i hagen, som 
pergola, platting, en «gruselv» 
samt en gangvei opp til 
plattingen. Utenom dette kunne 
vi velge materialer og løsninger 
som vi selv ville. Hagen skulle 
være 32m². 
 
Det ble også valgt ut fem elever 
til å delta på selve Yrkes NM. 
De fem som ble valgt var 
Jørgen Vang, Kevin Fossen, 
Frank Mjøen. Nina Lilleøen og 
Katinka Rakbjørg. Men alle 
elevene Trude Viken, Adrian 
Sørli, Emilie Sommervold, 
Yngve Langmo og Kristian Berg 
var med i forberedelsene og 
oppsettingen av hagen i hallen 
vår. Det var en utfordrende og 
morsom jobb for oss å se på  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ulike løsninger, farger og helst 
prøve å være nyskapende. 
Når en skal bygge en slik hage 
er også økonomi et viktig 
aspekt. Vi måtte ut på 
sponsormarkedet for å få bruke 
de nyeste produktene.  
 
Vi bygde først hagen opp inne i 
anleggsgartnerhallen på 
Skjetlein, hvor alle elevene på 
anleggsgartnerlinja jobbet 
iherdig med løsningsforslag, 
muring, snekring, planting og 
lyssetting. Hagen skulle være litt 
japanskinspirert, med ei 
«gruselv» og fontene. 
 
Fra Optimera fikk vi et dekke på 
plattingen av kompositt- 
materiale, det vil si resirkulert 
plast. Dette skal være 
vedlikeholdsfritt og kunne stå i 
30 år uten noe annet 
vedlikehold enn å vaskes. 
Pergolaen valgte vi å sette opp i 
impregnert 10cm x 10cm med 
mulighet for planter å klatre opp 
på den ene veggen.  

Sølv til Skjetleins anleggsgartnerelevene i NM 

Skjetleins anleggsgartnerelever, 2NAA, med kontaktlærer  
Bjørn Brujordet 
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Fra ASAK fikk vi sponset led lys 
som vi felte inn i platten og brua. 
Under sitteplassene på venstre 
side valgte vi å bruke 
Gabionnett som vi fikk fra 
Foraas, og fylte dem og elven 
med flott lys grov grus sponset 
fra Ramlo sandtak. En gangvei 
skulle legges fra fronten av 
hagen og opp til platten, her 
måtte vi ivareta universell 
utforming og valgte mer 
komposittmateriale og 
belegningsstein omkranset av 
murblokker.  
 
Plantevalgene som vi ser på 
bildet var en stor utfordring for 
oss. Det er ikke så mange 
planter som har sin 
blomstringstid i slutten av 
oktober, så vi hadde en smalt 
utvalg å ta fra. Men plantene på 
Hammer planteskole i Stjørdal 
er meget flotte, og med det 
beste utvalget i Midt- Norge så 
fant vi mange flotte planter. Det 
var svært mange på 
yrkesmessa som stoppet opp 
ved hagen vår, tok bilder og 
kommenterte hvor fin den var.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er sikkert at vi skapte god 
reklame for Skjetlein vgs, for 
anleggsgartnerklassen og for 
det å være en anleggsgartner, 
som er et spennende og 
utfordrende yrke. Mange firmaer 
fra bransjen var innom denne 
messa og så på de flotte 
hagene. Bedriftene håper at 
Skjetlein utdanner mange flinke 
anleggsgartnere i framtiden, 
fordi det er stor mangel på flinke 
fagfolk. 
 
Vi skal jo sette opp denne 
hagen for godt inne på 
skoleområdet, og da skal vi 
vurdere et plasttak på 
pergolaen, og en litt lengre 
gangvei. Vi skal også vurdere å 
benytte mer vann, kanskje en 
fiskedam. Kombinert med 
spennende plantevalg så håper 
vi at denne hagen blir godt 
besøkt når den står ferdig 
engang neste år. Selv om det 
ble bare sølv på oss, så er hele 
anleggsgartnerklassen og 
lærerne, Marian, Truls og Bjørn 
svært godt fornøyd med NM. 
Det ble en bratt læringskurve for 
elevene som kun har jobbet 

med anleggsgartnerarbeid i en 
måned før vi startet med dette, 
men alle elever sier at de har 
lært svært mye av denne 
oppgaven. 
 
Ellers på denne messen var det 
foredrag og plenumsdebatter, 
mest besøkt var vel foredragene 
til Marco Elsafadi, kjent fra 
basketmiljøet og spesielt tv-
programmet Mesternes mester, 
som han vant. Han hadde et 
meget godt foredrag om 
mestring og å tørre å ta egne 
valg. 
 
Det var ca. 30 Yrkes-
konkurranser fra frisering, via 
matlaging til store anleggs-
maskiner. Så det var mange 
spente ungdomsskoleelever 
som hadde gode muligheter til å 
se hva de enkelte yrkesfagene 
gikk utpå. Messa holdt også 
åpent fram til klokka 18:00, slik 
at foreldrene kunne delta for å 
komme med gode råd til elever 
som skal ta et utdanningsvalg.  
 
Bjørn Brujordet  
 
 

 

Skjetleins hage, ferdig til inspeksjon. 



 

 6 | Erasmus + 

Erasmus+ er navnet på 
EUs helt nye serie av 
internasjonale 
programmer for 
utdanning, opplæring, 
ungdom og idrett, som 
har startet i mars i år for 
perioden 2014-2020. 
 
 
EU bruker enorme pengebeløp 
på å fremme samarbeid mellom 
europeiske land. Det nye 
programmet har et samlet 
budsjett på 14,7 milliarder euro.  
 
Bare i 2014 regnes det med at 
det deles ut over 2 mrd. kroner 
til prosjekter. Det er likevel ikke 
så lett å få finansiell støtte til å 
delta i slike programmer, de må 
være meget godt planlagt og 
begrunnet. Søknader om å få 
støtte fra Erasmus+ program 
pleier å være på minst 40 – 50 
sider.  
 
Programmet skal ha stor 
betydning for en mer lik utvikling 
av utdanningssystemene i EU, 
og at utdanningsinstitusjonene i 
større grad vil bidra til å fremme 
innovasjon, entreprenørskap, 
vekst og sysselsetting i tillegg til 
aktiv medborgerskap, 
demokratiutvikling og 
flerkulturell forståelse i Europa. 
 
I Norge er Erasmus+ 
programmene organisert av SIU 
(Senter for internasjonalisering 
av utdanning) i Bergen, og de 
retter seg mot alle 
utdanningsnivå. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Erasmus+ tilbys 
 

 for skole og barnehage 

 for fag- og 
yrkesopplæringen  

 for videregående skole 

 for høyere utdanning 

 for voksenopplæringen 

 for ungdomsarbeid 

 for idrett 
 
Prosjekter for videregående 
skoler har tre kategorier:  
 

 Strategiske partnerskap  

 samarbeid for innovasjon og 
«god praksis» 

 Læringsmobilitet/individuell 
mobilitet 

 
Støtte for politikkutvikling og 
reform 
 
Prosjekter i gruppen Strategiske 
partnerskap er ment å støtte 
faglig samarbeid mellom 
videregående skoler i Europa. 
De har som mål å bidra til økt 
kvalitet og relevans i 
utdanningen, og skal omfatte 
aktiviteter som: 
 
1. Utvikling av nye lærings-

metoder og læringsmateriell 
og spredning av disse på en 
god måte 

 
2. Læring av nøkkel-

kompetanser, inkludert 
grunnleggende ferdigheter, 
entreprenørskap, fremmed-
språk og digitale 
ferdigheter.  

 
3. Økt samarbeid mellom 

utdanning, opplæring og 
arbeidsliv 

 
4. Styrke kompetanseutvikling 

for lærere, skoleledere og 
andre ansatte 

 

Varighet på prosjektene må 
være mellom 2 og 3 år, og 
økonomisk støtte kan beløpe 
seg opp til 12 millioner kroner. 
 
Prosjekter i kategorien 
læringsmobilitet er ment å gi 
muligheter til elever, lærere og 
ansatte innen videregående 
opplæring til å dra på 
undervisnings-, opplærings-, 
hospitant- eller praksisopphold 
ved en partnerorganisasjon i 
Europa som kan vare fra 2 
dager til 2 måneder.  
 
Det er mye enklere å få 
finansiell støtte til prosjekter i 
denne kategorien, og 
søknadsskjemaet til mobilitet er 
ganske «kort» - som regel er det 
nok å fylle 5 - 8 sider. Skolen 
kunne kanskje utnytte 
muligheter som ligger her til å 
finansiere en fantastisk 
personaltur?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus + / Skjetlein på tur i Europa 



 

                    Skjetlein og Erasmus + | 7 

Skjetlein er med fra 
første runde. 
 

Norge er offisielt med i 
Erasmus+ fra 17. mai 2014. Da 
er det slett ikke verst at Skjetlein 
vgs. deltar i et stort prosjekt 
allerede fra den 28. april!  
 
Dette prosjektet heter 
"Production Technology of 
Regional Food Focusing on 
Animal Breeding and Welfare” 
og hører til en gruppe av store 
Erasmus+ prosjekter 
Strategiske partnerskap - 
samarbeid for innovasjon og 
god praksis. Av 155 prosjekter 
som har søkt om støtte i denne 
kategorien var kun syv av dem 
valgt ut, så vi har enda flere 
grunner til å være stolte over å 
være med.  
 
Prosjektet skal pågå frem til juni 
2016 og involverer fire 
landbruksskoler fra forskjellige 
deler av Europa. Målet er 
utveksling av lærere og elever 
mellom alle skolene, slik at de 
kan erfare praktisk hvordan 
landbruksfaglig undervisning 
organiseres andre steder.  
 
De fire skolene som deltar er:  
 

 Valorizacao Agraria de 
Torres Vedras fra Portugal 

 

 Lanskroun Landbruks- og 
veterinærskole fra Tsjekkia  

 

 Eflefpa de Bazas fra 
Frankrike  

 

 Skjetlein vgs. fra Norge  
 
Så prosjektet har en god 
geografisk spredning, og har 
gode forutsetninger til å være 
interessant for alle deltakere, gi 
dem ny kunnskap, ideer og 
mange fine opplevelser. 
 

Hovedmålet med prosjektet er 
at elevene skal bli bedre kjent 
med elever i andre land, deres 
kultur og gjør mange sosiale 
ting sammen. De opplever 
hvordan jevnaldrende i andre 
land lever, hva de vil og hvordan 
deres vei til utdanninger. Et 
viktig mål er at alle må 
kommunisere sammen på 
engelsk, og få dermed styrket 

sine språkkunnskaper.  
 
Prosjektet finansierer med ca. 
1,5 millioner kroner til sammen 
8 utvekslinger mellom alle 
skolene – i perioden fra oktober 
2014 til juni 2016 skal alle 4 
skolene arrangere et ukelangt 
studiebesøk for grupper av 
minst 10 elever og 2 lærere fra 
hver av de andre skolene, samt 
fire forberedende møter for 
grupper av 4 lærere og to elever 
fra hvert land. 
 
Dette året har lærerne Svein 
Gåsvatn og Elisabet Selås samt 
12 elever fått reise til Bordeaux i 
Frankrike og 4 andre lærere har 
reist til Lanskroun i Tsjekkia. I 
løpet av våren 2015 skal en stor 
gruppe elever reise til Torres 
Vedras i nord-Portugal, og 
Skjetlein skal ta imot besøkende 
fra Tsjekkia, Frankrike og 
Portugal i løpet av juni. 
 
Neste skoleår skal elevene reise 
til Tsjekkia og lærere til 

Frankrike og Portugal. 
 
Utbytte av utvekslingen 
 
Elever og lærere som skal reise 
får oppleve utrolig mye på disse 
reisene. Skolene selv har mye å 
by på – alt fra skolegårder med 
oppdrett av lokale raser av 
hester, storfe og sauer, egne 
dyreklinikker og ambulanser, 
store ridehaller og arealer for 
sprangridning, dressurridning og 

travsport; moderne fjøs til 
plantasjer med frukt eller egne 
vingårder. De som reiser skal 
også få oppleve kultur i 
regionene hvor skolene ligger, 
severdige gamle byer, 
sjarmerende landsbyer med 
mye historie og lokal 
produksjon. Lokal mat typisk for 
områdene som skal besøkes 
skal utforskes grundig, 
prosjektdeltakere skal i løpet av 
hele prosjektet medvirke til 
utforming av en kokebok som 
presenterer lokalt mat fra alle 
fire regionene. 
 
Prosjektet fokuserer på flere 
viktige aspekter av landbruk og 
matproduksjon, og deltakere fra 
hver skole skal utarbeide flere 
teknologiske notater som 
beskriver noen konkrete 
teknologier hvordan ulike 
landbruksprodukter eller mat fra 
deres region lages. Et annet 
viktig fokusområde er hvordan 
dyrevelferd organiseres og 
håndheves i deltakerlandene, 
om det er store forskjeller 
landene imellom, om dette skjer 
i samsvar med EU-reglene osv.  
 
Målet er at de gode rutinene 
spres videre, og at både 
erfaringene, de nye metodene 
og tilnærmingene som 
prosjektdeltakere lærer kan 
brukes senere på egne skoler.  
Andre prosjektaktiviteter skal 
skje via elektronisk 
kommunikasjon, som 
forberedelser til alle 
studiebesøkene og utarbeidelse 
av det endelige produktet – en 
bok med teknologiske notater. 
 
Sonja Olaussen 
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En bildeserie fra første prosjektmøte i Lanskroun, Tsjekkia 13 – 16. 10. 2014 
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 10 | Reisebrev fra Frankrike 

Den 23 – 29. november 
reiste elleve elever og to 
lærere fra Skjetlein til 
Sør-Frankrike og Bazas 
for å besøke den lokale 
landbruksskolen i 
området. Vi skulle få bli 
kjent med hvordan de 
opererer innen land-
bruket og de forskjellige 
måtene å drive på. 
 
 
Terres de Gascogne 
 
Skolen vi skulle besøke heter 
Terres de Gascogne og ligger i 
den erværdig lille byen Bazas, 
som ligger en times kjøring sør 
for Bordeaux i retning Spania. 
Skolen er lik Skjetlein med 
gårdsbruk, eget hestesenter for 
elevene på fritiden, 
skolebygning med internat og 
eget bygg for kanitina og gym.  
 
På skolen går det 230 elever og 
av disse bor 200 på skolen. 
Gårdsbruket består av 
slaktekylling og kjøttfe. Kjøttfe 
bestod av den lokale rasen 
Bazaskua, som er en lett 
kjøttferase.Den kjennetegnes 
som et saktevoksenede individ 
med dobbel så lang oppfôring 
og lette kalvinger.  
Hestesenteret består av 17 
hester, en ridehall og 2 
utebaner. Skoleområdet består 
av undervisningsbygg med 
internat på toppen, kantine i 
eget hus der alle spiser 
samtidlig og gymsal.  
 
På tur! 
 
Søndag ettermiddag møttes vi 
på skolen for felles avreise. 
Sonja hadde stilt opp som sjåfør 
og kjørte oss til Værnes. Turen 
nedover gikk knirkefritt,   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ingen forsinkelser eller 
problemer. Vel framme i 
Bordeaux stod julenissen klar til 
å ta i mot oss. Hans egentlige 
navn var Phillip og var god i 
engelsk og vi skulle bli godt 
kjent med han som vår trofaste 
sjåfør igjennom uka. Turen fra 
Bordeaux til skolen i Bazas var 
om lag 7 mil og tok en time. Da 
vi ankom skolen var Françoise,  
en av lærerne og 
hovedansvarlig på internatet, 
klar til å ta i mot oss og vise oss 
rommene. Gutter og jenter ble 
skilt ad og vi fant oss godt til 
rette. 
 
Skoleuka 
 
Mandagsmorgen startet vi på 
programmet. Vi startet med etter 
hvert en velkjent frokost, 
bestående av loff, honning, 
smør og kakao. Etterpå ble det 
felles oppstart i auditoriumet 
med presentasjon av skolen av  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rektoren. Han snakket fransk, 
og en av lærerene, Lacrose, 
måtte oversette alt. 
 
Etterpå ble vi delt opp i to 
grupper for omvisning. En 
startet på skolen og en på 
gårdsbruket.  
 
Så var det lunsjtid. Etter lunsj 
var det presentasjon av våre 
egne skoler, vi fra Norge og de 
fra Tsjekkia og Portugal.  
 
Deretter var det to foredrag om 
de forskjellige produksjonene på 
skolen, kylling og storfekjøtt.  
 
Middagen ble servert kl. 19.  
 
 
 
 
 
 

Agronomene på tur til Bordeaux 

Reisegruppen fra Skjetlein foran skolen i Bazas (F). 
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Tirsdagen var det utferd til 
nærområdet. Vi startet med 
besøk på et testsenter for 
Blonde d` Aquietine før lunch. 
Der fikk vi et fordrag om 
hvordan oksene velges ut og 
omvisning på området. De 
hadde om lag 300 dyr, 
mesteparten okser og noen kyr. 
I lunsjen skulle vi spise på en 
annen landbruksskole. Etterpå 
var vi å besøkte en lokal 
melkebonde som drev med 
direkte salg. Han sa at han 
bruke 35 cent på produsere en 
liter, mens meieriet betalte 30 
cent. Men overskuddet kom på 
500 euro, om lag 4500 kr. Vi 
skulle besøke en grisfarm, men 
der hadde det skjedd noe som 
gjorde at vi ikke kunne besøke 
den. Så i stedenfor å si det til 
oss og dra tidlig hjem, ble vi 3 
timer på melkefarmen. 
 
Onsdag skulle vi til Bordeaux. 
Der hadde det lokale 
landbrukskontoret laget en 
presentasjon om landbruket i 
regionen vi besøkte. Det var 
40 000 bønder i området og 1,8 
milloner hektar i produksjon, dvs 
dyrka jord, vin og skog. Etterpå 
fikk vi fri hele dagen til å gå 
rundt i Bordeaux 
 
På torsdagen besøkte vi en 
lokal vingård som drev med 
skole innen vinfaget, vi fikk 
omvisning og prøvesmakte 
vinen. Den funket i som gjorde 
turen tilbake til et lystig lag.  Så 
etter lunsj var vi med de 
forskjellige klassen på 
undervisningsopplegget.  
 
 
 
 
 
 
 

Før middagen denne kvelden 
besøkte vi borgemesteren i 
Bazas og fikk noe å bite i. 
Siste hele dag i Bazas. Vi skulle 
ha oppsummering og 
gruppearbeid med miksede 
grupper. Etter lunch hadde vi en 
omvisningtur i Bazas med ei 
illsint guide. På kvelden var det 
ingen middag på skolen, så vi 
gikk ut og spiste Bazaskubiff  
 
Norge neste! 
 
Lørdagen og hjemreisedagen 
var kommet. Vi besøkte 
bondens marked i Bazas og 
ryddet opp rommene. Kl. 14 
kom julenissen og kjørte oss til 
flyplassen. Hjemreisen gikk 
knirkefritt den også. Vi var vel 
alle ganske glad for å lande på 
norsk jord sent denne 
lørdagskvelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfaringer 
 
Erfaringene fra denne turen er 
litt blandet. Ifl programmet skulle 
vi ha et tett program med mye 
innhold. Det ble litt begge deler. 
Litt mye venting og litt 
komumunikasjonsproblemer. I 
tilegg slet vi litt med maten, med 
mye rar mat og små porsjoner. 
Så konklusjonen er at 
franksmenne er noen småspiste 
og upresise folk. Mtp landbruket 
er de veldig opptatt av kvaliteten 
på det de produserer. 
 
 
Agronomklassen  
3NAL 2014-2015 
 
 
 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas 
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Isen har nå lagt seg på 
tjern, og salamanderne 
hviler på land, frostfritt 
under bakken. Elever har 
i høst besøkt Kottå-
tjønnet i Leinstrand-
marka, og gjort under-
søkelser av økosystemet 
og dyrelivet der og nær-
liggende områder. 
 
 
Noen elever har foretatt 
prøvefiske, (resultat noen få 
små ørret), undersøkt dyrelivet i 
mudderet med håv, samt tatt 
vannprøver i flere tjern i 
området. Dessverre fikk ikke 
elevene se salamander, da det 
nok var for sent på høsten. (Da 
de siste klassene var der hadde 
det lagt seg is på tjernet).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevene har vært på lokaliteten, 
slik at de har et bilde av 
forholdene. Bildet blir betydelig 
utvidet når elevene til våren 
igjen skal besøke lokaliteten. Til 
våren er det også gode 
muligheter til å se salamander.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frem til den tid jobber elevene 
med å lære mer om 
økosystemet vann og 
salamander, slik at de er godt 
forberedt. Kunnskap om 
salamandernes årssyklus og 
livssyklus, samt forskjell på stor- 
og liten salamander, og på 
kjønnene, hører med til det som 
elevene kan lære seg.  
Aktuelt er det også med 
kjennskap til hvordan et godt 
salamandervann bør være, med 
pH, (surhetsgrad), vegetasjon, 
bunnforhold, solinnstråling.  
 
Stor Salamander (Tritiurus 
cristatus) står på Rødlisten 
(2010) med status VU, 
(Vulnerable = sårbar).  
 
Liten salamander (Lissotriton 
vulgaris), (Vulgaris er latisk for 
vanlig), står på Rødlisten (2010) 
med status NT. (Near 
threatended = nær truet).  
 
 
 
Siden: Elever trekker garn ved 
prøvefiske i Kåttåtjønnet i høst. 

Elever har undersøkt tjern med salamander. 

 

 

Over: Bruk av håv for å samle bunndyr for nærmere undersøkelser. 



 

                  Naturlige skolesekk - Salamander | 13 

 

 
Over: Studier av smådyr med 
forstørrelsesglass og dyrebok.  
 
Rødlisten er en oversikt over 
arter som er sårbare eller truet, 
og som trenger at menneskene 
tar hensyn til dem. 
Salamanderne er særlig utsatt 
om dammene gror igjen, om det 
blir satt ut fisk, eller om 
dammene blir forurenset eller 
for sure. Det handler om 
bærekraftig utvikling. Vi, i vår 
tid, forvalter en natur- og 
ressursarv for fremtidige 
generasjoner.    
 
Lærere ved skolen har vært på 
befaring med fagekspertise for å 
lære mer om hvordan gode 
salamanderdammer skal være. 
Lærere har også vært på kurs 
for skoler som deltar i Den 
naturlige skolesekken. 
  
Til våren blir det undersøkelser, 
med fotodokumentasjon og 
kartlegging, slik at vi vet mer om 
hvordan det står til med tjernene 
og salamanderne. Dette blir 
årlige undersøkelser, slik at vi 
kan følge med om forholdene 
bedrer seg. Aktuelle tiltak kan 
være utfisking av Kåttåtjernet, 
samt kalking av tjern, dersom de 
er for sure.  

Salamanderne er fredet etter 
Lov om jakt og fangst av vilt. 
Dersom noen vil ut å lete etter 
dem med håver i vann og tjern, 
så krever det tillatelse. Dersom 
noen vil drive utfisking i et vann 
for å bedre forholdene for 
salamanderne, så krever det 
tillatelse fra grunneieren. 
Fiskeretten tilhører grunneier.   
 
Til våren er planen at elvene 
skal lage informasjonsplakater 
om salamander og om hvordan 
ta hensyn til dem. Plakatene 
kan settes opp ved Kåttåtjønnet, 
langs veien inn til Rønningen i 
Leinstrandmarka. Elevene kan 
også lage undervisningsopplegg 
for andre skoleklasser, og gjøre 
det tilgjengelig på internett. Den 
enkelte kan ikke alene redde 
verden, men det har betydning 
hva hver og en faktisk gjør. Det 
er viktig å engasjere folk, for 
sammen kan vi løse miljø-
utfordringene slik at vi får en 
mer bærekraftig utvikling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lektor Tor Haugan 
Lektor Margot Fiske Hokstad 
 
Under: Storsalamander, (1/2 år), 
funnet i høst i Leinstrandmarka. 
 
 
 
 
 
 

Storsalamandertiltak i 

Trondheim 2014 og 2015 /v 

miljøetaten 

 

Målsetting: «For å sikre 

storsalalamanderen og dens 

leveområder for fremtiden, er 

det fokus på igangsetting av 

tiltak for 2014 og seinere, i 

områder med storsalaman-

derlokaliteter i Trondheim 

kommune: i Leinstrandmarka 

og Jonsvannsområdet. Arten 

skal sikres levedyktige 

bestander i sine naturlige 

utbredelsesområder i 

kommunen.» 
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Intetanende står hestene 
i luftegården på Skjetlein 
mens det foregår 
spennende ting med 
møkken deres i 
konteineren rett i 
nærheten. 
 
Kanskje du også har lurt på hva 
det er i konteineren som står 
nedenfor stallen? Inni den er det 
en komposteringsreaktor der 
hestemøkk og strø omdannes til 
fin kompost mens elever, 
lærere, stallfolk og forskere 
funderer, måler og registrer. 
 
Viktige og spennende 
spørsmål 
 
Hvor mye drivhusgasser slippes 
ut når hestegjødsel 
komposteres? Hvor mye strøm 
trenger reaktoren til driften? Hva 
skjer med næringsstoffene? 
Hvordan er temperatur-
utviklingen gjennom prosessen? 
Hvordan påvirkes prosessen av 
utetemperaturen? Hvor stor 
massereduksjon blir det fra 
gjødsel til kompost? Vil frø av 
uønskede vekster miste 
spireevnen etter kompostering? 
Hva kan komposten brukes til?  
 
Mange samarbeider 
 
Elever og ansatte ved Skjetlein 
videregående skole, ansatte ved 
Skjetlein grønt 
kompetansesenter og Green 
Global Energy samt forskere 
ved SINTEF og Bioforsk 
Økologisk samarbeider om å 
finne svar på noen av disse 
spørsmålene. Elever og lærere 
på skolen tar prøver av 
gjødselen og ferdig kompost for 
å måle pH-verdier og 
tørrstoffinnhold. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen prøver skal også sendes 
til et analyselaboratorium for 
mer omfattende analyser. 
Stallgjengen gjør et viktig 
registreringsarbeid slik at 
forskerne får viktige 
grunnlagsdata. All gjødsel og 
strø som blir kjørt fra stallen blir 
notert slik at vi vet hvor store 
mengder som blir matet inn i 
reaktoren. Strømforbruk i 
reaktoren blir registrert mens 
gassutslipp og temperaturer blir 
målt. Etter hvert som vi får mer 
kunnskap om komposterings-
prosessen i reaktoren, kan vi for 
eksempel gi anbefalinger om de 
mest gunstige blandinger og 
typer av strø for å få en best 
mulig kompostering med minst 
mulig utslipp av drivhusgasser 
og tap av næring. 
Blandingsforholdet vil også ha 
noe å si for kvaliteten på 
sluttproduktet.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan møkk bli pæng? 
 
Dette spørsmålet lurer noen 
elever på. De ønsker å starte en 
ungdomsbedrift og ser for seg at 
komposten kan bli til et 
salgsprodukt – enten som 
jordforbedringsmiddel eller så- 
og plantejord. De har startet å 
gjøre spire- og vekstforsøk, noe 
som er viktig for å vurdere 
kvaliteten på komposten. Så 
hvem vet, kanskje vi finner et 
nytt produkt i skolens butikk på 
nyåret? 
 
Uansett blir nok ikke all 
komposten brukt i bedriften - 
resten vil være gull verdt som 
gjødsel på skolens åkerarealer.  
 
 
Kirsty McKinnon, Bioforsk 
Økologisk 
 
 
 

Hestemøkk i forsøk– et samarbeidsprosjekt 
 

Kompostreaktoren som står ved siden av hestestallen 
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Elever fra Vg2 Landbruk og gartnernæring blir orientert om 
prosjekt «Kompostering av hestegjødsel i reaktor», om hvordan 
og hvorfor målinger blir gjort. Denne dagen var Per Egil Gullsvåg 
og Tom Ståle Nordtvedt fra Sintef på skolen for å plassere 
termoelementer på innsiden og yttersiden av isolasjonen på 
kompostreaktoren.  Det ble også sendt 4 termoelementer 
gjennom reaktoren. 

Julie S. Strøm er fagarbeider og jobber i 
stallen. Hun holder ett av 4 termoelement 
som skal sendes inn i reaktoren. Når 
disse kommer ut etter ei til to uker vil det 
være mulig å lese av nøyaktige 
temperaturer på massen inne i reaktoren.  
Det er et mål at temperaturen skal komme 
opp i 70 grader i minst en time for at  
riktig omdanning av massen skal skje.    

Innmatingskrue i reaktoren Elever mater reaktoren når de har praktisk 
opplæring 
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t.v. etter to uker i reaktoren forlater kompostjorden 
trommelen. 
T.v. etter to uker i reaktoren forlater kompostjorden 
trommelen. Foto: A. Løes 

Fin kompost, klart til bruk i hagen  

Oppdalsjord test, Erik Engan Skjetlein vgs   
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Realfagsteamet fra 
Skjetlein vgs profilerte 
realfagstilbudet i 
videregående utdanning 
for Sør-Trøndelags 
fylkeskommune på stand 
under opplæringsdagene 
i Trondheim Spektrum. 
 
Med begrunnelse i at vi er en 
skole som tilbyr realfag med 
muligheter til å knytte teori og 
praksis sammen på en unik 
måte, fikk vi i år for første gang 
mulighet til å være med å 
profilere realfag for Sør-
Trøndelag Fylkeskommune 
under Opplæringsdagan 2014.  
 
Disse fant sted i Trondheim 
Spektrum 28-30.oktober.  
 
Teamet for realfag hadde i 
forkant både brainstorming og 
work-shops der det ble diskutert 
hvilke løsninger som ville gi best 
respons for vår målgruppe. For 
teamet var det viktig at vi fikk 
vist diversiteten innen realfag.  
 
Samtidig ville vi vise hvordan 
realfagene lett knyttes opp mot 
naturbruk og vårt slagord 
«levende realfag» på en god og 
gjennomført måte.  Vi gikk 
derfor grundig til verks med 
planlegging og forberedelser av 
standen.  Forsøk ble prøvd ut, 
forkastet og erstattet med nye, 
mens andre forsøk trengte kun 
en liten make-over for å 
fungere. Tørr-is ble daglig 
fraktet, kjøkkenskap lettet for 
diverse ingredienser, og væsker 
av ulik karakter ble skånsomt 
transportert til Trondheim 
Spektrum.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet ble en stand med et 
eldorado av dyremodeller, 
preparater for mikroskop, ulike 
innslag av kjøkkenkjemi og 
demonstrasjon av gass-
spektrometer for å nevne noe.  
 
Standen var til en hver tid 
bemannet av temaets 
medlemmer. På den måten 
sikret vi at nysgjerrigheten hos 
både framtidige elever, deres 
foreldre og andre «stand’ere» 
ble vekket gjennom forsøk av 
ymse slag, og demonstrasjoner 
gjennomført av entusiastiske 
realister.  
 
Flere ganger hørte vi 
kommentarer som «dette var 
den kuleste standen» av 
inspirerte besøkende. Alt i alt 
ble standen vår en 
kjempesuksess, der både 
teamets medlemmer og 
besøkende i alle aldre trivdes og 
ble utfordret. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noe som ikke ville vært mulig 
uten velvilje og dugnadsånd fra 
teamet for realfag! Vi gleder oss 
allerede til neste års 
utfordringer!  
 
 
Gjertrud Jenssen 
 
 

 
 

Realfagsstanden på opplæringsdagene i 

Trondheim spektrum 

Skjetleins bidrag til realfagsstanden på Trondheim Spektrum 
 

Tørris og bobler – interesserte elever på realfagsstand 
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Naturbrukslærer fra 
Skjetlein har startet opp 
en hospiteringsrunde 
hos TINE rådgivning. 
 
For et par år siden pågikk en 
stor byggeaktivitet på Skjetlein 
med oppussing av det gamle 
undervisningsbygget, nye 
klasserom, nytt internat, mm. 
Planen var også at 
gammelfjøset med låven skulle 
rives. Dette skjedde heldigvis 
ikke, og i dag er låven omgjort til 
et kompetansesenter for 
landbruket i Sør-Trøndelag.  
(SGK-Skjetlein Grønt 
Kompetansesenter) Her finner vi 
blant andre rådgivere fra Tine 
Midt-Norge.                                            
 
Det er viktig at skolen benytter 
seg av denne kompetansen, og 
det var utgangspunktet for at to 
lærere ved skolen fikk hospitere 
med Gro Løfaldli fra Tine 
Rådgiving den 24. november. 
Hun har rådgivingsansvar for 75 
melkeprodusenter i 
Gauldalsregionen.  
 
Hensikten med hospiteringen 
var å knytte kontakt mellom 
skolen og SGK, få innblikk i en 
rådgivers hverdag og ikke minst 
treffe produsenter og få høre 
hvordan de har det i hverdagen. 
Opplegget for dagen var 
gårdsbesøk hos 
melkeprodusent Kjell Joar 
Sunnset på Gåsbakken. 
 
Før avreise fikk vi en innføring i 
hvilke forberedelser som gjøres 
i forkant av et slikt besøk. Ved å 
gå inn på nettet på 
Husdyrkontrollen kan rådgiveren 
gjøre seg kjent med buskapen 
på gården og skaffe seg 
informasjon om det meste.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut fra dette kan hun notere seg 
hva som fungerer godt og hva 
som det eventuelt skal 
fokuseres på. Gro hadde ikke 
vært hos denne produsenten 
før, men via Husdyrkontrollen 
skaffet hun seg et godt bilde på 
hvordan det står til. Av hensyn 
til usikker nett-tilgang rundt 
omkring i distriktet tar hun alltid 
med seg utskrifter av de 
dokumentene hun vil fokusere 
på. 
 
Gåsbakken og gården Vollan 
ligger ca. 40 km fra Skjetlein, og 
det første vi gjorde da vi kom 
fram var å ta en fjøsrunde 
sammen med gårdbrukeren. 
Fjøset var bygd i som båsfjøs i 
1972, men ble påbygd og 
omgjort til løsdriftsfjøs i 2007. 
Samtidig ble det bygd melkestall 
for 2 x 4 kyr. Alle oksekalver blir 
foret fram til slakt. Planen på 
sikt er å utvide kvoten til ca. 200 
tonn og anskaffe melkerobot.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gården drives konvensjonelt. 
Arealet er på 250 dekar dyrket 
jord; det meste godt arrondert 
rundt gården, resten ca. 15 km 
unna. Her kan han dyrke korn 
og halmen lutes og brukes i 
fôringa.  I tillegg leies 200 dekar 
i nærområdet. Det er små 
muligheter til å leie mer jord, 
men brukeren har planer om å 
dyrke opp ca. 30 dekar av eget 
areal.  
 
Kjell Joar innrømmer at det har 
vært mye å gjøre etter at han 
tok over, egeninnsatsen har 
vært veldig stor. Han hadde ofte 
ønsket at døgnet hadde flere 
timer. Både kona, en datter og 
faren er til god hjelp.                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospitering hos TINE 

Naturbrukslærer Steinar Bones i melkestanden på Gården Vollan  
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Helse, miljø og sikkerhet er en 
viktig del av hverdagen, både 
for dyr og mennesker.  Stress 
fører ofte til at det går litt fort i 
svingene og det kan koste dyrt. 
Selv var han sykmeldt for tiden 
etter et uhell i fjøset. Da er det 
viktig med avløsere som er 
kompetente og godt kjent på 
gården. I den forbindelse hadde 
han et fargesystem som 
opplysning i tilfelle det var noe 
unormalt med ei ku.  
 
Fargen på bandet rundt en 
bakfot forteller om for eksempel 
mastitt, høyt celletall eller annet.  
Dyra i fjøset til Kjell Joar var 
rolige og veldig rene. Dette var 
en av fordelene etter 
omleggingen til løsdrift, samtidig 
får kyrne mosjon i og med at de 
kan bevege seg fritt omkring.  
 
Etter fjøsrunden var det tid for 
en prat rundt kaffebordet for en 
oppsummering.  Rådgiveren vil i 
slike sammenhenger gjerne 
utfordre gårdbrukerne med å 
fokusere på enkelte ting ved 
drifta. Hos Kjell Joar var det 
meste på stell og derfor var det 
viktig å holde fokus slik det hittil 
var gjort. Når det går bra er det 
fort gjort å slappe litt av, og da 
kan ting fort komme i ulage. 
Brukeren var bevisst på dette og 
la vekt på at han hadde stor 
nytte av rådgivingstjenesten.  
 
Vi takker Gro Løfaldli og Kjell 
Joar Sunnset for en hyggelig og 
lærerik dag, og for at vi fikk 
være med på gårdsbesøket. 
 
Steinar Bones 
Ingrid Ellen Resell 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utlysning av midler til hospiteringstiltak i fagopplæring – skole og 
bedrift for skoleåret 2013/2014 
 
Bakgrunn 
 
I forbindelse med oppfølging av samfunnskontrakten, har 
Kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet flere oppdrag. Ett 
av disse er å videreføre utprøvingen av hospiteringsordninger som seks 
fylker gjennomførte 2010-2012. Hospiteringsordningen er også et viktig 
tiltak i den nylig fremlagte Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei.  
 
Oppdraget fra Kunnskaps-departementet om å videreføre 
hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen er formulert slik: 
 
«I perioden 2010-2012 har direktoratet støttet ordninger med hospitering 
mellom skole og bedrift. Ordningen er nettopp evaluert av Fafo og blir 
vurdert som vellykket. Hospiteringsordninger er omtalt som et tiltak i 
samfunnskontrakten.» 
 
I Fafos rapport «Hospitering i fagopplæringen fremgår det at 
hospitantene som har deltatt er meget positive og har opplevd stort faglig 
utbytte. På bakgrunn av dette iverksettes en prosjektperiode på 3 år med 
tildeling fra staten.  
 
En av målsettingene med hospitering, ved siden av å øke 
yrkesfaglærerens kompetanse, er å styrke samarbeidet mellom skole og 
bedrift. Funnene i undersøkelsen etter utprøvingen tyder på at 
hospiteringen har bidratt til dette, og at både yrkesfaglærere og 
instruktører har fått ny kunnskap om den andre læringsarenaen, som de 
kan bruke til å tilpasse egen undervisning.  

 

TINE rådgivning ga også et kompetanseløft til agronomklassen 3NAL 
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Et ambisiøst prosjekt 
initiert for å gi trøndersk 
landbruk et konkurranse-
fortrinn og øke mat-
produksjonen.   
 
 
Prosjektet eies av Nord- og Sør-
Trøndelag Bondelag. Prosjektet 
starta opp i 2013, og skal gå ut 
2015. Prosjektet har 3 
målgrupper det jobbes inn mot - 
rekruttering, rådgiverapparatet 
og bøndene. 
 
Rekruttering 
 
Rekrutteringsarbeidet i næringa 
er viktig, ikke bare når det 
gjelder rekruttering til agronom, 
og få ungdommer til å ønske å 
bli bønder, men og rekruttere til 
faginstansene som betjener og 
yter service i næringa. For få 
velger en grønn karriere. Vi tror 
at grunnen til dette er at for få 
vet om karrieremulighetene i de 
grønne faga. Rådgiverapparatet 
og forvaltningen som retter seg 
inn mot landbruket har et stort 
behov for fagfolk med høyere 
grønn utdanning. Det er allerede 
på trappene en stor 
rekrutteringsutfordring til 
stillingene som lyses ut i de 
ulike organisasjonene. KTL 
jobber for å markedsføre og vise 
at ved å velge naturbruk åpner 
det seg mange muligheter 
dersom man tar høyere grønn 
utdanning. 
 
KTL jobber med å koble næring 
og skole tettere, slik at det blir 
mer synlig hva som gjøres i 
organisasjonene for å 
synliggjøre hvilke jobber som 
finnes.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som foreldre i næringa må vi bli 
flinkere til å snakke frem 
karrieremulighetene som finnes 
til våre unge håpefulle – det er 
flere i søskenflokken som kan 
ha interesse av å jobbe i 
landbruket uten nødvendigvis å 
skulle drive en gård. 
 
Kompetanse i næringa 
 
Den Trønderske målsetningen 
om økt matproduksjon på 1,5 % 
i året frem mot 2030 er 
krevende, og det innebærer at 
alle må være med å ta ansvar 
for at dette skjer. Mye av 
økningen vil måtte skje i det 
kompetansedrevne landbruket. 
 
Kompetanse kan skaffes på 
mange vis, enten gjennom 
enkeltrådgivning, lesing av 
fagartikler, deltagelse på kurs 
og gjennom erfaringsutveksling i 
ulike møteplassfora. Arbeidet 
som skjer i KTL skal være med 
å bidra til styrking av alle slike 
tilbud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle aktørene i landbruket er 
med i prosjektet. Det forplikter 
hver enkelt rådgiver i alle 
organisasjonene deres ansvar 
er å tenke kompetanse, og 
kompetanseoverføring i møte 
med hverandre, og bonden som 
næringsutøver. 
 
 
 

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk 

 

Felles presentasjon av fremtidige jobber i «grønn». 
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Tilskudd til kompetanse-
heving 
 
For å øke aktiviteten på faglig 
kompetansebygging har KTL 
opprettet tilskuddsmidler som 
bønder og faglag og andre 
medlemsorganisasjoner som 
produsentlag etc. kan søke på. 
 
Erfaringsgrupper 
En fast gruppe av 
gårdbrukere/skogeiere som 
møtes regelmessig for å 
diskutere fag og lære av 
hverandre. Støtte: inntil kr. 
5000,- 
 
Mentor  
En gårdbruker lager seg en 
avtale med en person som kan 
bistå med råd, veiledning, faglig 
oppdateringer eller som 
diskusjonspartner relatert til 
landbruket. Støtte: inntil kr. 
4000,- 
 
Kollegaveiledning  
Dette er grupper som 
administreres av en 
organisasjon/ et faglag og som 
ikke består av faste deltakere. 
Med kollegaveiledning er målet 
at vi hjelper hverandre og 
diskuterer ulike løsninger.  
Støtte: inntil kr. 5000,- 
 
Fagopplæring 
 
Her er det en organisasjon som 
arrangerer fagmøter gjennom 
året. Her er det ofte innleder og 
en diskusjon i etterkant. Støtte: 
inntil kr. 10.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å få pengene lages en enkel 
avtale med Kompetanseløftet og 
pengene utbetales når 
aktiviteten er dokumentert. 
Maler på søknad ligger på 
nettsidene til bondelaget.no, 
velg fylke, kompetanseløft 
trøndersk landbruk, bonde, 
tilskudd. 
 
Tekst kompetanseløft: 
Anne Grete Rostad 
 
 
Lars Morten Rosmo 
Sør Trøndelag Bondelag: 
 
Er du også en av de heldige 
som har mulighet til å produsere 
mat, arbeide med feit fin matjord 
eller ha dyr i fjøset? Det er vi 
som produserer maten, den 
sunne, kortreiste og trygge 
maten til kvardag og fest. Vi har 
et spennende, krevende og 
ansvarsfullt yrke. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skal vi lykkes med å produsere 
mer mat og flere attraktive 
produkt, takle klimaendringer og 
kravene fra kundene våre 
trenger vi kunnskap.  Mye av 
kunnskapen om jord og dyr går 
fra generasjon til generasjon, 
men naturen endrer seg og 
kravet til maten vi skal 
produsere endrer seg.  
Gjennom tiltakene i 
Kompetanseløft Trøndersk 
landbruk kan du og jeg utvikle 
ny kunnskap.  Kjenn på den  
følelsen, dyktig og kunnskapsrik 
bonde, viktigere kan det ikke bli. 
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Vi har hatt noen 
spennende uker her med 
flere bioenergikurs og 
flere bønder som har 
ønsket hjelp til å etablere 
bioenergianlegg på 
gården sin.  
 
 
Vi har hatt noen spennende 
uker her med flere bioenergikurs 
og flere bønder som har ønsket 
hjelp til å etablere 
bioenergianlegg på gården sin.  
 
28. oktober arrangerte vi 
Biovarmedag her på Skjetlein. 
Denne dagen ble delt i to der vi 
på formiddagen kjørte info fra 
Norsk Ved og Vepak. Det var 
ca. 50 – 60 elver og lærere fra 
Skjetlein vgs tilstede. Norsk Ved 
fortalte om vedforbruket. Det 
året vi brukte mest ved her i 
Norge var 2010 da var innfyrt 
forbruk i hytter og husholdninger 
8,3 TWh. Dette tilsvarer ca 13 
Altakraftverk. Forbruket har gått 
litt ned siden da men ligger jamt 
på 5 – 6 TWh. Veden utgjør en 
stor del av den norske energien. 
Fordelingen er slik at veden 
brukes spesielt i de kaldeste 
periodene når strømnettet har 
størst belastning. Dette betyr at 
veden har og kommer til å ha 
stor betydning for oss i Norge.  
 
Vepak startet med informasjon 
om sin egen vedpakkemaskin. 
De fortalte hvordan maskinen 
hadde gått fra ide til virkelighet. 
Og litt om hvordan dette hadde 
gått før vi fikk en demonstrasjon 
av verdens første 
helautomatiske vedpakke-
maskin.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vepak har planer om å sette 
vedpakkemaskinen sin i 
produksjon. Til dette trenger de 
pilotkunder slik at om du ønsker 
å teste ut dette er det bare å ta 
kontakt med Vepak!  
 
Etter middag tok vi imot 25 – 30 
personer som var interessert i 
bioenergi. Vi gjennomførte en 
kort sesjon med Norsk Ved og 
Vepak før Håvard Midtskogen 
fra Skogselskapet og 
undertegnede fra SGK 
gjennomførte noen timer med 
fakta rundt bioenergi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infoen går fra det helt 
grunnleggende med tanke på 
hvordan en kan fyre med 
bioenergi til å berøre hvordan 
det er mulig å gjøre butikk med 
tanke på å selge kortreist 
energi.  
 
Vi er også innom 
finansieringskilder og hvordan 
virkemidlene til Innovasjon 
Norge kan hjelpe deg til å få 
lønnsomhet i anlegget. Veldig 
hyggelig å se at Øya vgs også 
har interesse og fokus på dette 
med fornybar energi. De hadde 
10 – 12 elever som var vedlig 
interesserte og stilte mange 
gode spørsmål underveis.  
 
 
 
 

Lønnsømt og interessant med Bioenergi 

 

Lærer og elever fra Skjetlein tester vedpakkemaskinen fra Vepak    

Pakkeanlegget leveres til pilotkunder sommeren 2015. 
Kilde: http://prosjektv.no/ 
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Mange som har interesse 
for bioenergi 
 
 
Fliskostnader ligger typisk 
mellom 20 og 30 øre pr kWh. 
Driftskostnad mellom 3 – 5 øre 
pr kWh og vedlikeholds-
kostnadene ligger et sted 
mellom 3 – 7 øre pr kWh.  
 
Fliskostnaden er da ferdig fliset 
og levert på gården. Mange av 
de som er knyttet opp mot 
landbruket er heldige og har 
eget virke. For disse vil 
regnestykket se enda bedre ut. I 
Sør – Trøndelag er det flere 
firmaer som drar rundt og fliser, 
disse fliser som regel gårdens 
flisforbuk på 3 – 4 timer!  
 
Fler og fler kontaktet oss her 
ved SGK angående 
bioenergianlegg, noen vil vite 
om mulighetene, lønner det seg, 
hvilke muligheter, er det flis eller 
kanskje ved som er best? Andre 
ønsker kontakt med firma som 
selger biokjeler, mens noen vil 
ha hjelp til selve søknaden til 
Innovasjon Norge. Innovasjon 
Norge har gode virkemidler 
innen bioenergi og de kan støtte 
opptil 33% på et 
gårdvarmeanlegg. 
 
29. oktober dro jeg og Håvard 
Midskogen til Rennebu der vi 
gjennomførte nok en 
bioenergidag i regi av 
Skogselskapet, Innovasjon 
Norge, NOBIO og SGK. 
 
I tilfelle det er noe du lurer på 
angående bioenergi er det bare 
å ta kontakt med oss på SGK. 
Kontaktperson: Martin Solli  
 
epost: martin.solli@stfk.no 
tlf. nr.: 928 37002 
 
 
 

 
 
 
 
 

Håvard Midskogen fra Skogselskapet, foredrag på SGK 
    

Jakob Hamre Gunnes fra Rennebu som produserer varme til eget hus og 
som selger varme til et større melkefjøs med robot.   
 

Tekst og fotos: Martin Solli 
    

mailto:martin.solli@stfk.no
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Onsdag kveld den 3. 
september startet det 
populære voksen-
opplæringskurset VG3 
Landbruk opp på 
Skjetlein grønt kom-
petansesenter. 
 
I år samarbeider vi med Oppdal 
Ressurs ved Oppdal videre-
gående skole og har fått med 
ekstra mange, totalt 35 
deltakere, hvorav nesten 2/3 fra 
fjellregionen.  Det har også vært 
et nært samarbeid med fag-
lagene i regionen samt med 
landbrukskontorene i 
kommunene. Disse har bidratt 
med en fantastisk 
rekrutteringsprosess. 
 
Det har vært viktig for oss å få til 
et desentralisert kurs denne 
gangen, og selv om avstanden 
mellom Oppdal og Skjetlein kan 
virke lang for mange, har vi løst 
dette ved å tilby videooverføring 
av undervisningen begge 
steder. Slik kan foreleserne 
veksle på å undervise på 
Skjetlein og på Oppdal. Mange 
av deltakerne kommer fra 
Oppdal og Rennebutraktene og 
ønsker å spisse kompetansen 
sin mot fjellandbruket. Dette får 
de anledning til gjennom at vi 
inkluderer 24 timer fordypning 
innen tema som er spesielt for 
landbruket i fjellregionen i Sør-
Trøndelag. 
 
Agronomtittel 
 
VG3 Landbruk går over tre 
semestre, det er undervisning 
ca. 1 kveld i uka, og man kan gå 
opp til eksamen som privatist på 
slutten av 3.semester.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurset er en del av et 
agronomløp, og med to års 
variert og relevant praksis samt 
fullført videregående skole, kan 
man søke om agronomtittelen.  
 
Grunnleggende ferdigheter 
om norsk landbruk 
 
Deltakerne skal innom fag som 
gårdsdrift, driftsledelse, 
økonomi, plante- og 
husdyrproduksjon og økologisk 
landbruk. Det er til sammen 206 
undervisningstimer og det blir et 
par lørdagssamlinger per 
semester. Deltakerne skal etter 
endt kurs ha grunnleggende 
ferdigheter om det norske 
landbruket og hvilke prosesser 
og produksjonsformer som 
finnes. De skal blant annet 
kunne orientere seg innen 
landbrukets lover og regler og 
forstå og bruke de 
kvalitetskriterier som ligger til 
grunn fra myndigheter og 
offentlig forvaltning, heter det i 
læreplanen for faget. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At vi nå har klart å samle så stor 
andel av nåværende og 
framtidige bønder fra et 
begrenset geografisk område i 
vårt fylke, gir dette et klart signal 
om at tilsvarende behov trolig 
også finnes andre steder i fylket. 
Når vi lykkes med dette på en 
så god måte er det nærliggende 
av vi fra år til år får til et 
rullerende voksenopplærings-
tilbud rundt om kring i fylket. 
  
Arve Lian  
 

Økende behov for voksenopplæring av bønder 

 

 

Agronomkurs 2014 – deltakere. 
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Hilsen fra Agronomlaget 
 
Snart er nok et år omme, og 
kanskje er det på tide med litt 
tilbakeblikk samtidig som en 
retter blikket oppover og 
framover. 
 
Laget hadde sitt årsmøte i 
starten av mai, i lokalene til 
Skjetlein Grønt 
Kompetansesenter på Skjetlein, 
og møtet foregikk uten de store 
bruduljer og utskeielser. Et 
vedtak vi imidlertid gjorde der, 
var å vedta at vi kjøper ei 
varmepumpe for å installere i 
stabburet på Skjetlein, hvor en 
god del papirer og utstyr som 
tilhører agronomlaget, holder 
hus. I tillegg vil også stabburet 
være et brukbart møtelokale, 
samt en fin plass å vise fram 
agronomlaget på arrangementer 
på skolen. 
 
Neste årsmøte er satt til tirsdag 
17. februar, og kanskje vi får til 
å arrangere det på stabburet? Vi 
satser på det. 
 
Ellers vil styret ønske alle 
medlemmer, og andre lesere av 
Skjetleinbladet, ei god jul, og et 
godt nytt år. 
 
Med hilsen styret. 
 
 

Jubileer og slikt 
 
I ”gamle dager”, men egentlig 
ikke for så veldig lenge siden, 
var det normal prosedyre å feire 
jubileer etter at en hadde gått på 
Skjetlein. I hvert fall når det var 
10 og 25 år siden en gikk der, 
var dette arrangementer 
agronomene så fram til. 
 
 

 
 
Agronomlaget har en ambisjon 
om å prøve å sparke liv i denne 
stolte tradisjonen igjen. Det 
betyr ikke at det er 
agronomlaget som arrangerer 
jubileene, men vi kan så 
absolutt være behjelpelige med 
å finne navn på tidligere elever, 
samt å minne på noen av disse 
om å ta tak i arrangementet, vi 
kan også komme med gode råd 
om det meste en trenger å vite 
for å arrangere slikt. 
 
Så dersom vi får dette til å 
fungere igjen, kan mange se 
fram til hyggelige gjensyn med 
gamle kamerater fra fordums 
tid. Utfordringen er visstnok 
allerede gitt til de som kan feire 
slike jubileer i 2015. Lykke til. 
 
Agronomlaget 
(agromidt@gmail.com) 
 
 

Kan vi ha en verden uten 
agronomer i framtida? 
 
 
Vi bor i en verden hvor ting 
endrer seg i et veldig tempo. 
Det er katastrofer av mange 
slag, ekstremvær, kriger, politisk 
uro osv. Men en ting har disse 
katastrofene til felles, og det er 
at de gjerne ender opp med at 
de som er rammet av dem 
ender opp med matmangel. Vi 
har heldigvis sluppet unna slike 
ting i vår del av verden, og 
kanskje særlig i Norge, hvor de 
aller fleste ikke på noe vis kan 
tenke seg matmangel som et 
særlig sannsynlig scenario, og 
veldig sannsynlig er det nok 
heller ikke akkurat nå. 
 
 
 
 
 

 
Men, uansett om det er 
sannsynlig eller ikke, er vi nok 
dessverre inne på en livsfarlig 
ferd, hvor stadig færre sitter på 
kunnskapen om å dyrke den 
maten vi til enhver tid vil være 
avhengig av å kunne dyrke. 
Stadig færre tar over gårdsbruk, 
og stadig færre utdanner seg 
innen denne retningen. Og det 
er heller ikke en situasjon som 
er enestående for Norge. 
 
I Norge er vi blitt så rike at 
mange sikkert tror at vi klarer 
oss godt uten denne 
kunnskapen, og at noen andre 
alltid vil stille opp for oss. 
Muligens er dette riktig, men å 
ha mat vil alltid være av så 
avgjørende betydning at å ikke 
sitte på mulighetene til å lage 
den og å ha kunnskapen om å 
lage den vil være alt for farlig. 
Det vil derfor være av veldig stor 
betydning for oss at vi er føre 
var, og gir mange nok mulighet 
til å ha bondeyrket som leveveg, 
med den kunnskapen som 
trengs for å gjøre dette på en 
bærekraftig  måte, slik at vi til 
enhver tid vil kunne brødfø oss 
sjøl, og en stadig voksende 
befolkning. Til det trengs det 
agronomer. 
 
 
Sør-Trøndelag Agronomlag 
 
Haldor Grendstad 
 
 

Info fra Sør - Trøndelag Agronomlag 

mailto:agromidt@gmail.com
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Det er 30-år siden denne 
gjengen gikk ut som 
agroteknikere fra 
Skjetlein landbruksskole 
i juni 1984. 
 
 
Komiteen for dette var Torun, 
Heidi Ingrid og Synnøve. Vi har 
jevnlige treff og holdt kontakten 
etter året på  Skjetlein. Vi hadde 
planlagt denne markeringen i ei 
god stund. Invitasjoner var 
sendt ut slik at datoen kunne 
settes av. Men det kan ikke 
passe for alle. Vi var en kjempe 
klasse. En fin gjeng som var på 
flere turer dette året. Mange fine 
sosiale  opplevelser både på 
skolen med elevkvelder og 
festlig lag hos de som bodde 
utenfor skolen. 
 
Av 20 stykker var det 11  som 
kom enten på skolen eller til 
middag senere på kvelden. Vi 
møttes først på Byneset hos 
Torun og Gustav Unsgård til 
felles lunsj. Kan nevne at i 1988 
giftet de seg i Tydal. Da var det 
agroteknikerklassen fra 1983/84 
som serverte under middagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter mye prat og mimring gikk 
turen til Skjetlein. Mange hadde 
ikke vært der siden i 1984. Der 
var det skjedd ting. Ikke til å 
kjenne igjen. En flott og 
moderne skolebygning møtte 
oss. Vi ruslet rundt på området 
ei god stund. Vi hadde snakket 
med fjøsansvarlig denne helgen 
så det var greit at vi gikk inn i 
der.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mye nytt der og bl.a 
robotmelking. Ekstra artig at 
Heidi sin datter (Thea) er elev 
ved skolens hestelinje og har 
hest i stallen der. Senere på 
kvelden hadde vi middag. 
Fortsatt var adressen Byneset 
hos Unsgård, hvor det var bestilt 
en god viltgryte med elgkjøtt fra 
Hølonda. Tusen takk Heidi og 
jegerne der! Kaffe og gode 
kaker vanket det også! 
 
Vi hadde mye å snakke om så 
kvelden gikk veldig fort. Trivelig! 
Håper vi kan få til et lignende 
treff igjen! Tusen takk til 
vertskapet Torun og Gustav 
Unsgård for at dere tok i mot 
oss. 
 
På vegne av denne klassen  
ønsker vi alle som har gått på 
Skjetlein ei riktig god jul og et 
godt nyttår! 
 
 
Synnøve Gravdal  
 
 

Agroteknikere møtes igjen på Skjetlein 

Torun Flå –gift Unsgård, Heidi Evjen, Gustav Unsgård, Inger 
Hulbak,Edvard Damli, Ingrid Olsen, Kåre Bjørnerås 
   

Inger Hulbak, Hemsedal, Kåre Bjørnerås, Synnøve Gravdal, Ingrid 
Olsen, Gustav Unsgård, Heidi Evjen, Inge Røyrhus og Edvard Damli 
(Jørun Osen og Per Raudberget var ikke kommet da disse bildene ble 
tatt.) 
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Skjetlein har opp 
gjennom åra ut-
eksaminert mange agro-
nomer og disse har tatt 
forskjellige veger videre i 
livet etter endt ut-
dannelse. 
 
Mange har fått seg et yrke i 
landbruket, mange gjør noe helt 
annet, og atter andre driver med 
noe i grenselandet mellom 
landbruk og noe annet. Et 
eksempel på det siste kan en 
kanskje si at Jenny Vangen er. 
Jeg tok turen ut til Orkdal 
Tråvpark for å besøke henne på 
Fannrem Salmakerverksted, 
som er en av bedriftene hun 
driver. I tillegg til 
salmakerverkstedet driver hun 
også H-sport på Leangen i 
Trondheim. Jenny ble 
uteksaminert som agronom fra 
Skjetlein i 1983, den tida det 
ennå het landbruksskole, 
sammen med om lag 100 andre 
agronomer. Opp gjennom 80-
tallet var det årlig 4 
agronomklasser og rundt 100 
elever, og mange av disse 
bodde på internatet.  
 
Etter endt utdannelse på 
Skjetlein gikk turen tilbake til 
Orkdal, og etter hvert gårdsbruk 
og hesteoppdrett på Sølberget. I 
1991 startet hun med 
salmakerverksted, og 
produksjon av utstyr til 
hovedsakelig storfe heime på 
gården, med støtte fra prosjekt 
”Kvinner i landbruket”. Firmaet 
vokste seg etter hvert ut av 
lokalene i heimen, og i 1996 
flyttet bedriften til Orkdal 
Tråvpark, hvor hun altså 
fremdeles driver på. Etter hvert 
ble det også satset mer på 
utstyr til hest, og etter år 2000 
har det vært 
hovedbeskjeftigelsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Før oppstarten av eget firma, i 
1991, utdanna Jenny seg også i 
salmakerfaget på Norsk 
hestesenter på Starum, et 
kraftsentrum innenfor hestefag i 
Norge. 
 
Det gikk heller ikke lang tid før 
også lokalene på Orkdal 
Tråvpark ble for små, og i 2004 
bød det seg en anledning til å 
utvide butikken og verkstedet. 
Det ble utvidelse, og 
oppdragene og vareutvalget 
økte. Hos henne kan du nå 
finne det meste en trenger til 
hest (og litt til), spesielt til 
”hobbyhester”. Siden bedriften 
er oppsatt med utstyr som store 
symaskiner og lignende, er en 
stor del av oppdragene 
brodering av logoer på klær og 
diverse utstyr til firmaer, 
foreninger og andre som ønsker 
å ha slike produkter. De tar på 
seg reparasjoner av hesteutstyr, 
seter til motorsykler og  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
snøscootere, båtkalesjer og hva 
en nå måtte ønske å få utført av 
salmakeroppdrag. I tillegg til å 
selge utstyr til hest, går det også 
mye i utstyr til andre dyr, som 
f.eks hund. I den senere tid er 
det også produsert og solgt en 
del grimer og utstyr til lama.  
 
Jenny driver en meget allsidig 
bedrift, og har derfor flere ben å 
stå på. Siden starten har hun 
håndsydd over 100 grimer i lær, 
hvilket ikke er det letteste arbeid 
en kan tenke seg. Bedriften har 
kunder over hele landet, og det 
er gjerne ikke mangel på 
oppdrag. For å rekke over alt, er 
bedriften pr i dag bemannet 
med ca 2,5 årsverk, i tillegg til 
bemanningen på H-sport på 
Leangen.  
 
Så, Skjetleinagronomer, dersom 
dere har behov for diverse utstyr 
til husdyra deres, det være seg 
ku, hest, hund, sau, lama eller 
andre, er oppfordringen klar: Ta 
turen til Fannrem 
salmakerverksted. 
 
Haldor Grendstad 

Skjetleinagronom med suksess 
 

Jenny på plass ved symaskina.   
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