
   

 

NYN, Naturbrukets Yrkesnämnd 
 
105 33   STOCKHOLM 

 

Besöksadress: 
Franzéngatan 6 

 

Telefon: 08-787 50 00 
www.nyn.se 
www.gronajobb.se 

Lantbrukarnas Ekonomi AB 
Säte Stockholm 
Org. nr 556032-9269 

 

1 (10)
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NYHETSBREV nr 29 – 2016 

Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. 
Läs mer på www.nyn.se  
 
Land Lantbruk om Grönt Kort och naturbruk 
I juni möttes NYN:s diplomerare för att tillsammans med NYN utvärdera årets 
diplomeringsomgång och planera för höstens aktiviteter. Vid mötet beslutades att försöka 
få Land Lantbruk att skriva om Grönt Kort. Resultatet blev en mycket positiv artikel som 
publicerades Lantbruk nr 35 sid 16-17, se nedan. 
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Kontakter med departement och myndigheter 
 
Nationella programråd för naturbruksprogrammet 
 
Skolinspektionen och besök från Gymnasieutredningen (U 2015:1) 
Den 1 oktober sammanträdde NYN med Skolverkets Nationella programråd för 
naturbruksprogrammet. På dagordningen stod bl.a. besök från Skolinspektionen och besök 
från Gymnasieutredningen (U 2015:1). Inför bägge dessa representanter framförde 
yrkesnämnderna våra viktigaste krav, bl.a. om problemen för yrkesbytarna, fördelarna med 
riksrekrytering, vikten av fungerande lokala programråd på skolorna, samt möjligheterna 
med koordinering av NYN:s Grönt Kort och Gymnasiearbetet. 
 
Regeringsuppdrag - förslag på förändringar av Naturbruksprogrammet 
NYN och Nationella programrådet för naturbruksprogrammet sammanträdde den 4 
december i samband med Skolverkets lärlingskonferens under temat Lärling - ett sätt att 
matcha arbetslivets kompetensbehov. På agendan var också ett regeringsuppdrag med 
förslag på förändringar av Naturbruksprogrammet vad gäller namn och poäng på 
inriktningarna, inriktningsgemensamma kurser och förändringar i examensmålen. 
 
 
APL-konferens 
Den 29 oktober genomförde NYN tillsammans med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) 
och Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) en konferens för företagare inom de gröna 
näringarna som tar emot praktikanter, är APL-ansvariga på en skola eller sitter i skolans 
lokala programråd. Konferensen finansierades med bidrag från Skolverket. Frågor som 
diskuterades var bl.a. hur skapar vi tydlighet i relationerna företag – elev – skola? Dina 
rättigheter och skyldigheter som praktikvärd. Hur kan du som företagare vara med och 
påverka yrkesutbildningen lokalt? Vidare diskuterades Arbetsmiljöverkets krav och 
riskbedömning. Medverkande föredragshållare, förutom från yrkesnämnderna, var Torsten 
Ivarsson, arbetsmiljöutvecklare SLA, undervisningsråden Anette Levin och Bengt 
Weidow, Skolverket. 
 
Under december slutredovisades hur naturbruksgymnasierna arbetar med sina lokala 
programråd (representanter för det lokala gröna näringslivet). Denna redovisning 
genomfördes av SLA som en del av det s.k. APL-projektet, vilket var finansierat av 
Skolverket, där den ovan beskrivna konferensen var det huvudsakliga syftet. 
 
Främjandemedel - projektmedel för nyanlända  
Under oktober har NYN (egentligen SLA, Kommunal och SKAO) ansökt hos 
Arbetsmarknadsdepartementet om projektmedel för nyanlända invandrare med utbildning, 
erfarenhet och/eller intresse för arbete inom svensk trädgårdsnäring och jordbruk. Ansökan 
omfattar bl.a. följande insatsområden: Översättningar av relevant utbildningsmaterial. 
Vidareutveckling av våra befintliga valideringsinstrument som visar om individen har 
kunskaper och erfarenheter som motsvarar kraven på svensk arbetsmarknad. Utveckla 
självskattningsmodeller för yrken inom lantbruk och trädgård. Översätta vår webbaserade 
modell för Grönt Kort och NYN-modellen. Trädgårdsbranschen önskar översätta 
webbaserad valideringsmodell inom trädgårdsanläggning/skötsel utemiljö. Inom området 
motorsåg ser vi också ett behov av att översätta relevant utbildnings material. Tillgången 
på tolkar/översättare med kunskap om fackuttryck är avgörande får såväl översättning av 
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material, som för validering. Tolkar kan även behövas i samband med praktisk utbildning. 
Vi vill därför identifiera befintlig tillgång av tolkar, samt ev. insatser för att få fram tolkar 
med rätt kompetens inom våra branscher. Projektet har en mycket snäv tidsram med 
redovisning kring årsskiftet, vilket vi bedömer inte är praktiskt möjligt. Vi utgår därför från 
att ramen går att förlänga och återkommer med rapportering.  
 
Den 6 november meddelade Arbetsmarknadsdepartementet att man beviljat vår ansökan 
om s.k. främjandemedel. Beloppet måste enligt regelverket betalas till SLA som är 
”kollektivavtalsslutande organisation”. SLA har tagit på sig rollen som projektsamordnare 
och en styrgrupp från NYN:s styrelse är tillsatt med första uppgift att anställa en 
projektledare. Styrgruppen höll sitt första möte den 19 november. 
 
Yrkesprogramsutredninges slutbetänkande  
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/yrkesprogramsutredningen-
overlamnade-i-dag-sitt-slutbetankande/ 
 
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tog 2015-11-15 emot 
Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande ”Välja yrke” (SOU 2015:97). 
Yrkesprogramsutredningen har haft i uppdrag att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens 
kvalitet och attraktionskraft, underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv 
och förstärka den nationella kompetensförsörjningen. 
 
– Jag ser fram emot att ta emot Yrkesprogramsutredningens förslag om hur ungdomars 
etablering på arbetsmarknaden kan underlättas och hur vi kan arbeta för att förbättra den 
nationella kompetensförsörjningen, kommenterade Aida Hadzialic. 
 
Yrkesprogramsutredningen föreslår bland annat en försöksverksamhet med branschskolor 
för små yrkesområden inom branscher som har svårt att klara sin kompetensförsörjning. 
Utredningen föreslår också att prao återinförs som ett obligatorium för alla elever i 
grundskolan. 
 
Utredningen lägger också förslag för en förstärkt samverkan mellan gymnasieskolan och 
arbetsmarknaden. Bland annat föreslår utredningen att det inrättas ett nationellt råd för 
yrkesutbildning och att de nationella programrådens roll inom Skolverket förtydligas. 
 
Särskild utredare i Yrkesprogramsutredningen har varit Amelie von Zweigbergk 
 
Några axplock saxade ur utredningen - Välja yrke (SOU 2015:97) 
 
Förtydliga och förstärk de nationella programrådens roll 
Sedan 2010 finns det ett nationellt programråd för varje nationellt 
yrkesprogram i gymnasieskolan. De nationella programråden fungerar 
som forum för en kontinuerlig dialog mellan Skolverket och 
representanter för de yrkesområden som yrkesprogrammen utbildar 
för. Det finns dock utvecklingsområden, bl.a. är rådens formella 
roll inom Skolverket otydlig, rådens ledamöter har begränsat 
inflytande över rådens dagordning och ledamöterna saknar möjlighet 
att lyfta övergripande och mer politiska frågor till en högre 
organisatorisk nivå. Utredningen föreslår att: 

• de nationella programrådens funktion inom Skolverket ska förtydligas 
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• och att reglering som berör de nationella programråden 
• ska samlas i en förordning, 
• rådens ledamöter ska väljas med mandat från de organisationer 
• de representerar, och att 
• Skolverket, i samråd med rådens ledamöter, ska utarbeta riktlinjer 
• för hur rådens arbete ska bedrivas. 

 
Inrätta ett nationellt råd för yrkesutbildning 
I dag saknas en nationell institutionell nivå där utbildningssystemet 
och arbetsmarknaden kan samverka om yrkesutbildning. Utredningen 
föreslår att: 

• det inrättas ett nationellt råd för yrkesutbildning med representanter 
• från arbetsmarknadens parter, myndigheter och departement. 
• Rådet ska samråda kring strategiska frågor om utveckling av yrkesutbildning och 

andra åtgärder som är relevanta för den långsiktiga nationella 
kompetensförsörjningen. Det nationella rådet för yrkesutbildning ska vara 
rådgivande till regeringen och komplettera och avlasta de nationella programråden. 

 
Stöd till lokal och regional samverkan 
Branscher som inte har en regional organisation kan ha svårt att 
bygga upp samverkansmodeller för kvalitetssäkring och att delta 
aktivt i lokala programråd. Förekomsten av lokala programråd varierar mellan 
yrkesprogrammen men utredningen bedömer att ytterligare reglering av de 
lokala programråden inte är ändamålsenlig. För att stärka lokal samverkan 
genom de lokala programråden krävs det i stället uppföljande 
och stödjande åtgärder. Utredningen föreslår att: 

• det ska inrättas ett statsbidrag för regionala stödfunktioner för att fler 
branschorganisationer ska kunna bygga upp kapacitet för lokal samverkan kring 
gymnasial yrkesutbildning. 

 
Branschorganisationer och nationella programråd kan bistå i kvalitetsgranskning och 
tillsyn av yrkesprogrammen 
Med de metoder Skolinspektionen i dag använder i sin regelbundna 
tillsyn kan det vara svårt att upptäcka brister i yrkesinnehållet inom 
gymnasieskolans yrkesprogram, t.ex. när det gäller utrustning, material, 
lokaler och lärares yrkeskompetens. Utredningen föreslår att: 

• Skolinspektionen får i uppdrag att undersöka hur riskbedömning inför urval av 
gymnasieskolor för regelbunden tillsyn kan utvecklas för att i större utsträckning 
upptäcka sådana brister, och att 

• Skolinspektionen ska undersöka om myndigheten kan ta hjälp av 
branschorganisationer som kvalitetssäkrare vid etableringskontroller och tillsyn av 
huvudmän och gymnasieskolor som erbjuder yrkesprogram. 

 
En försöksverksamhet med branschskolor för vissa små yrkesområden 
Vissa yrkesutbildningar lyckas inte locka elever trots att det finns 
stora möjligheter att få arbete direkt efter avslutad gymnasieutbildning. 
Många branschorganisationer efterfrågar möjligheter att ta ett 
större ansvar för smala yrkesutbildningar som har stor betydelse 
för arbetsmarknaden, men som riskerar att nedprioriteras inom 
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utbildningssystemet. Utredningens diskussioner med branschorganisationer 
inom olika yrkesområden har lett fram till ett förslag om 
en försöksverksamhet med så kallade branschskolor. 
 
Regional samverkan om yrkesvux 
Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux) 
spelar en viktig roll för kompetensförsörjningen. Många kommuner 
är för små för att själva kunna erbjuda ett brett utbud av 
yrkeskurser inom vuxenutbildningen. Utan regionala behovsanalyser 
riskerar därför yrkesinriktad vuxenutbildning inom yrkesområden 
med få och mer kostsamma utbildningsplatser att trängas 
undan av mindre kostsamma utbildningar inom yrkesområden med 
behov av många utbildade. Det innebär färre valmöjligheter för 
individen och utgör ett hinder för kompetensförsörjning. 
En stor andel av den gymnasiala yrkesutbildningen som ges 
inom den kommunala vuxenutbildningen finansieras i dag av staten 
genom statsbidrag för yrkesvux. Utredningen föreslår att: 

• statsbidraget för yrkesvux ska villkoras med att minst tre kommuner 
• samverkar om utbildningen samt ansöker om statsbidrag 
• gemensamt, och att 
• kommunerna ska samråda med aktören med regionalt utvecklingsansvar i länet 

eller länen inför ansökan om statsbidrag för yrkesvux. 
 
Yrkesbytare - Fler behöriga till yrkeshögskolan 
Flera av de program och inriktningar i gymnasieskolan som leder 
fram till yrken där det råder brist på arbetskraft har svårt att rekrytera 
elever. Det innebär att antalet behöriga sökande till yrkeshögskolans 
eftergymnasiala utbildningar minskar när allt fler utbildningsanordnare 
ställer krav på särskilda förkunskaper från ett visst 
program i gymnasieskolan. Snäva behörighetskrav till yrkeshögskolan, i kombination med 
bristande utbud av yrkeskurser inom den kommunala vuxenutbildningen, 
försvårar för personer att växla yrke senare i livet, till exempel 
som en följd av strukturomvandling på arbetsmarknaden. 
För att underlätta behörighetskomplettering har Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap) 
föreslagit att behörighetsgivande förutbildningar på gymnasial nivå ska kunna ges inom 
yrkeshögskolan. Sådana förutbildningar föreslås kunna ges i bristyrken och 
om det finns brist på behöriga sökande. Utredningen anser att förslaget 
bör antas med vissa ändringar. Utredningen föreslår att behörighetsgivande 
förutbildningar inom yrkeshögskolan: 

• ska kunna erbjudas om det i förväg kan antas finnas brist på behöriga sökande, 
• huvudsakligen ska avse yrkesämnen, och 
• ska få omfatta upp till tio veckors utbildning. 

 
Utredningen föreslår också att Myndigheten för yrkeshögskolan 
ska få i uppdrag att främja utvecklingen av behörighetsgivande förutbildningar. 
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Myndigheten för yrkeshögskolan 
Den 9 september arrangerade Myndigheten för yrkeshögskolan en workshop på temat att 
bedöma ett framtida kompetensbehov. NYN deltog liksom ett urval av representanter från 
olika branschorganisationer. Syftet var att påverka myndighetens översynsarbete av 
analys/prognosverksamheten. Under workshopen diskuterades vilken information som 
finns och som tas fram om kompetensbehov inom olika branscher. Hur informationen kan 
komma till nytta i myndighetens arbete med YH-ansökningar och därmed skapa bättre 
matchning på arbetsmarknaden. 
 
Den 11 november deltog NYN i konferens anordnad av Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Syftet var att 
diskutera den svenska nationella kvalifikationsramen (NQF), hur denna kan användas och 
hur ramverket förhåller sig till andra Europeiska överenskommelser som Sverige ställt sig 
bakom.  
 
Den 18 november kallade Myndigheten för yrkeshögskolan NYN och de övriga gröna 
yrkesnämndera HYN och SYN till möte för att få yrkesnämndernas input kring vissa 
frågeställningar som myndigheten stött på under läsningen av olika ansökningar. 
Detta möte hölls efter önskemål från yrkesnämnderna att under informella former efterhöra 
med yrkesnämnderna innan, och inte efter, myndigheten beviljar utbildningsanordnares 
ansökningar.  
 
 
Besvarade remisser 
NYN har tidigare rapporterat (Nyhetsbrev nr 26, sid 6, nr 28, sid 2) om 
Utbildningsdepartementets interna utredning Översyn av Myndigheten för 
yrkeshögskolans uppgifter (U 2013:G) och vår uppvaktning 2014-08-11. 2015-09-17 
publicerades Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, se: 
http://www.regeringen.se/contentassets/6155242867464ee998efc3034f4ba96f/en-starkt-
yrkeshogskola--ett-lyft-for-kunskap-ds-2015_41.pdf 
 
I slutet av oktober lämnade NYN tillsammans med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och 
Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) ett gemensamt remisyttrande på betänkandet (Ds 
2015:41) En stärkt yrkeshögskola. Detta betänkande har föregåtts av ett antal möten mellan 
NYN, HYN och SYN samt Utbildningsdepartementet, vilket tidigare rapporterats i NYN:s 
nyhetsbrev. Yrkesnämnderna tolkar förslaget som att det skall gå att erbjuda 
"förkunskapskurser" för att ge den studerande rätt kunskaper till det som krävs för den 
ordinarie YH-utbildningen inom ca 5 veckor. Yrkesnämnderna framför i yttrandet att man 
inte anser det realistiskt att ge tillräcklig grundutbildning inom denna givna tidsram. En 
yrkesbytare kan behöva längre tidsperiod för att på adekvat sätt tillgodogöra sig de 
kompetenser som krävs för fortsatt utbildning. Yrkesnämnderna förutsätter att regelverket 
blir generöst utformat. Om detta inte är möjligt är det viktigt att man tillåter andra 
lösningar som exempelvis tilläggskurser, alternativt att extra utbildningsmoment kan ingå 
som en del av den ordinarie YH-utbildningen, betonas det i yttrandet. 
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Aktuellt från styrelsen 
 
Sara Helgstrand möter SYV 
Naturbruksgymnasierna i Västra Götalandsregionen genomförde en heldagskonferens för 
studie- och yrkesvägledare (SYV) den 2 oktober i Göteborg. Syftet med dagen var att ge 
studie- och yrkesvägledare (SYV) en korrekt bild av naturbruksprogrammet, mot bakgrund 
av att det finns en missuppfattad bild av vilka elever en naturbruksutbildning är till för. 
Sara Helgstrand, från LRFs Förbundsstyrelse och ordförande för Naturbrukets 
Yrkesnämnd (NYN) höll ett anförande kring de gröna näringarnas potential, vikten av 
naturbrukselever och att de har rätt kompetens, samt vilka framtidsutmaningar vi står inför 
gällandes livsmedelsförsörjning m.m. 
 
Möte med SLU:s nye rektor 
Regeringen utsåg 2015-04-30 professor Peter Högberg till ny rektor för Sveriges 
lantbruksuniversitet. Han tillträdde tjänsten den 1 juli. Peter Högberg, 60 år, är professor i 
skoglig marklära vid SLU sedan 1993. Den 7 oktober sammanträdde styrelsen för NYN 
vid SLU Ultuna i Uppsala. Rektor Peter Högberg och dekanerna Johan Schnürer, Barbara 
Ekbom och Karin Östensson tog emot styrelsen och medverkade under delar av 
sammanträdet. På dagordningen var ett antal angelägna frågor som utbildningen av 
djursjukskötare, hortonomutbildningen, yrkesbytarfrågan, samarbetet med 
naturbruksgymnasierna, praktiken inför lantmästarutbildningen, samt vikten av att SLU 
finner former för en kontinuerlig dialog med branscher 
 
Studiebesök på Himmelstalundsgymnasiet 
Den 10 december genomförde NYN ett kombinerat styrelsesammanträde och studiebesök 
på naturbruksgymnasiet Himmelstalund i Norrköping (trädgårdsinriktning). Sofia 
Lindblad, projektledare för LRF/SLA projektet Grön Attraktion, redovisade projektets mål, 
vad som hänt och vad som är på gång. 
Styrelsen beslöt bl.a. att gemensamt med HYN och SYN avge remissyttrande på 
Yrkesprogramsutredningens förslag ”Välja yrke” (SOU 2015:97). Remisstiden går ut 
2016-02-29. Styrelsen beslutade vidare om verksamhetsplan och budget för 2016. 
 
  
Gröna Jobb 

 
Sammanfattning 
Året har inneburet en större satsning på ombyggnation av plattformen. 
 
Plugga Grönt har ”övervintrat” i vår regi och kommer förhoppningsvis kunna utvecklas 
under Attraktionskraftsprojektet mellan SLA och LRF. 
 
Under förra året har vi i många sammanhang kunnat marknadsföra www.gronajobb.se 
Framförallt har informationen riktats mot ungdomar och studenter vid 
naturbruksgymnasier, yrkeshögskolor och SLU. Alla kårer på SLU har fått information om 
www.gronajobb.se samt den gröna arbetsmarknaden. Även vid till exempel 
arbetsgivarträffar och många andra typer av sammankomster i det gröna näringslivet har 
www.gronajobb.se uppmärksammats. Tyvärr har SLU meddelat att man drar sig ur 
finansieringen av tjänsten. Vi har vid möte med rektor Peter Höglund och ordförande Rolf 
Brennerfelt lyft frågan och fortsätter bearbeta dem. 
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Med den ökande arbetskraftsmigrationen så ökar också trycket på vår sajt. Det är en strid 
ström av mail och telefonsamtal. Vi försöker svara på allt inom ett par dagar. Godkännande 
av annonser görs varje dag, oftast även på helgerna. En snabb service uppskattas av våra 
användare.  
 
Många olika delar av det gröna näringslivet har under året försetts med efterfrågad 
statistik. 
 
Kommande år planeras en uppdatering av statistikverktyget. 
 
Statistik 
Nedan presenteras ett sammandrag av tillgänglig statistik för 2015. 
• De egeninlagda jobben fortsätter att öka och över steg med råge 1000 st. De branscher 

som flitigast använder tjänsten är trädgårdsanläggning, djurskötsel och jordbruk. 
Kyrkans förvaltningar ute i landet är flitiga annonsörer. Fortfarande har vi svårt att få 
in skogsjobb denna väg. Förvånansvärt många myndigheter och större företag 
rekryterar denna vägen. Även många rekryteringsfirmor som använder tjänsten på 
kundens begäran. 

• Antalet annonser totalt 2015 stannade vid 9 878 st, något bättre än året före, men lägre 
än året 2013. Inledningen av 2016 har varit all time high med över 1 650 st annonser. 

• Under 2015 besöktes sidan av 115 000 unika besökare. Antalet besök på sidan totalt 
var strax under 400 000 st. 

 
Antalet utannonserade jobb (ej att förväxla med antalet annonser i texten ovan) per 
kategori. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jord/odling/maskin 340 343 296 275 269 259 26
Blandad drift 126 116 53 67 79 64 12
Djurskötsel 369 424 305 340 308 411 34
Häst 215 238 174 215 165 165 8
Hund, djurvård, smådjur mm 152 162 128 183 162 303 46
Veterinär/djursjukvård 291 338 337 448 407 439 52
Trädgårdsodling/Plantskola 263 756 434 480 424 542 119
Trädgårdsbutik/Florist 127 164 164 233 223 213 31
Trädg.anlägg/park/grönytor 1272 1828 1452 2465 1667 2101 476
Golf 108 103 71 57 43 63 23
Skogsbruk 953 547 998 857 800 656 38
Jakt/fiske 33 61 20 47 121 58 2
Turism 473 313 273 412 391 513 12
Livsmedel 224 227 224 229 418 351 142
Miljö, hälsa, djurskydd 734 774 814 735 781 940 65
Mark, kartor, vatten mm 370 2867 2497 2249 2040 1069 352
Chef/arbetsledare 171 351 241 231 193 238 20
FoU/Utbildning/Naturvetenskap 344 373 896 348 301 433 48
Naturbruksutbildning 37 32 20 6 21 30 1
Tjänstemän jord, skog, trädgård mm 594 579 443 392 381 413 42
Tjänstemän övrigt 121 119 118 74 90 91 9
Övrigt 190 366 219 50 316 526 76

SUMMA 9517 13092 12189 12406 11614 11893 3650 
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Grönt Kort - på gång inför vårterminen 
NYN erbjuder våren 2016 att diplomera Grönt Kort vid de skolor och till de elever som 
efterfrågar detta. Välkomna med er intresseanmälan till Grönt Kort. Anmälan behöver 
endast innehålla antal elever (företrädelsevis åk 3). Utöka gärna målgruppen elever i åk 3 
med elever som har motsvarande kompetens, exempelvis påbyggnadsutbildningar och 
liknande. Diplomeringen kostar 300 kr per elev. Tveka inte att anmäla även om ni bara har 
några få elever som är intresserade – vi försöker samordna diplomeringen med andra 
skolor.  
  
Grönt Kort Mjölk: Catharina Matsdotter, kattis@cayenne-konsult.se  
070-2666949. 
Grönt Kort Gris: Anne J Andersson, Hortegarden@gmail.com 073-856 0263. 
Grönt Kort Växtodling: 
Peter Borring, peter.borring@telia.com 070-343 6959 
Claes Pettersson, claes_pettersson@hotmail.com 070-846 6263. 
Grönt Kort Yrkesodling Trädgård: 
Maria Runnerstam maria.runnerstam@hvilanutbildning.se 070-893 9626 
Bertil Tallving, tallving@hotmail.com 072-155 1101 
 
NYN:s diplomerare kommer också gärna ut till skolorna och era lokala programråd. Vi 
delar gärna med oss av våra erfarenheter av att ha diplomerat ett tusental elever. Vi ser att 
Grönt Kort kanske får en förändrad roll, både som nationell diskussionsplattform och som 
valideringsverktyg. NYN för löpande dialog med Skolverket hur vi kan samarbeta kring 
Grönt Kort mot bakgrund av Gy 2011. 
 
Diplomerarmöte 
Den 18 november höll NYN möte med diplomerarna för Grönt Kort. Informerades om att 
Jordbruksverket planerar att övergå till NYN:s kriterier för Grönt Kort vid beviljande av 
startstöd, i stället för det tidigare kravet på viss utbildningsnivå. NYN ser ett ökat behov 
och efterfrågan av validering där Grönt Kort kommer vara en del av verktyget. Betonades 
vikten av yrkessvenska för att vara anställningsbar.  
 
 
Elevstatistik - naturbruksprogrammet 
 
I september färdigställdes sedvanlig statistik över antagningsläget vid 
Naturbruksprogrammet. Sammanställningen genomförs på uppdragsbasis av Naturbrukets 
Yrkesnämnd, två gånger per år; i maj gällande sökandetrycket, och i september gällande 
antagningsläget. 
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Elevstatistik för Naturbruksprogrammet, antal elever 1999 – 2015. 
 

Förändring 
sökande
mot året 
innan:

Sökande 
15/5

Andel 
sökande

Andel 
antagn

relativt 
årskull

elevantal 
åk 1

Antagna 
15/9

Antal elever per inriktning i årskurs 2

procent 1:a hand
% av 

årskull
% av 

årskull procent procent åk 1
Jord-
bruk

Träd-
gård Skog Djur Häst

Natur-
turism Övriga Åk1+2+3 Årskull 31/12

1999 - 2178 2,20 2,30 - - 2269 521 144 278 389 501  - 224 6 727 98 800
2000 14 2476 2,45 2,38 4 6 2409 428 148 245 402 558  - 264 6 468 101 220
2001 12 2767 2,61 2,38 0 4 2516 446 138 212 513 559  - 297 6 354 105 858
2002 30 3601 3,29 2,46 3 7 2691 399 126 254 571 593  - 314 6 478 109 482
2003 5 3784 3,38 2,88 17 20 3225 478 168 287 721 717  - 344 6 428 112 076
2004 15 4338 3,63 3,01 5 12 3598 497 166 331 786 797  - 430 9 430 119 381
2005 0 4341 3,54 3,00 0 3 3690 548 154 391 910 845  - 418 9 834 122 798
2006 4 4525 3,48 2,83 -6 0 3682 525 168 375 979 845  - 376 10 024 130 105
2007 -9 4101 3,17 2,76 -2 -3 3577 508 175 329 968 857 225 257 10 059 129 451
2008 -2 4037 3,17 2,75 -1 -2 3505 528 135 341 947 797 259 179 9 867 127 500
2009 -1 3980 3,25 2,78 1 -3 3397 558 123 370 1009 677 214 201 9 654 122 379
2010 -5 3780 3,20 3,03 9 5 3582 556 99 316 965 795 293 182 10 003 118 226
2011 -21 3003 2,73 2,71 -10 -17 2987 504 89 323 1024 782 274 216 9 274 110 072
2012 -8 2773 2,69 2,66 -2 -8 2744 507 77 305 916 579 190 134 8 573 103 013
2013 -4 2666 2,69 2,66 0 -4 2629 432 52 312 859 504 159 65 7 607 98 985
2014 0 2656 2,68 2,35 -12 -11 2329 426 48 286 787 439 162 40 6 739 99 186
2015 -2 2613 2,63 2,31 -2 -2 2288 411 34 247 809 405 186 8 6 486 99 226

Källa: Naturbrukets Yrkesnämnd och Naturbruksskolornas Förening.

Förändring mot        
året innan:

 
 
 

Notiser 
 
Var finns ungdomarna - Hur når vi dem? 
Den 24 september deltog NYN i konferens med Naturbruksskolornas Förening på LRF i 
Stockholm kring marknadsföring och ungdomskommunikation med temafrågor om Var 
finns ungdomarna? Hur når vi dem? 
 
Praktikantnämnden 
Den 18 december höll Praktikantnämnden ett informellt möte. IAEA för diskussioner om 
att ändra arbetssätt beroende på vad som framkommer, mot bakgrund av svårigheter att 
förankra utbytesverksamheten i Sverige. Utifrån den faktagrund som kom fram vid 
konferensen undrar JUF om man i Sverige kan öka attraktiviteten för jordbruket i Sverige, 
både för lantbrukare som tar emot praktikanter och ungdomar som söker praktik. 
 
 
______________________ 
För ytterligare information - välkommen kontakta NYN:s kanslichef  
Michael Insulander, michael.insulander@lrf.se tel 08-787 54 09. 


