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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs I (VKI) landbruk og naturforvaltning. 


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen 
til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og
i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som
overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger.
Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 16. mai 1994.  
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Kapittel 1:   Generell informasjon


1.1	Innledning

Landbruk har fra menneskets tidligste morgen vært en fundamental virksomhet som har gitt grunnlag for utvikling av ulike kulturer verden over.

Overgang fra fangst og samlesamfunnet til å kultivere jorden og å holde husdyr står som en viktig epoke i menneskets kulturhistorie.

Med økende befolkningsvekst i verden og store utfordringer i forhold til miljø- og naturforvaltning, økonomi og sosiale faktorer, vil landbruk fortsatt være en næring av stor betydning for menneskene både i globalt og lokalt perspektiv.

Kurset tar sikte på å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til landbruk og forvaltning av naturressurser. Med landbruk menes i denne sammenheng biologisk bruk av landarealer i vid betydning. Eggproduksjon, sauehold knyttet til fjellbeiter, kornproduk-sjon, opplevelseslandbruk knyttet til turisme , miljøvern og naturforvaltning er eksempler som viser spennvidden og mangfoldet innen begrepet landbruk.

Opplæringen legger vekt på dyreslag av betydning for næringen i distriktet, nasjonale prioriteringer og skolens profilering. 

Landbruksbiologi legger grunnlaget for forståelsen av samspillet i naturen mellom land-bruksproduksjon, biologi og naturgrunnlaget. Generell allmenn biologisk kunnskap er koblet sammen med grunnleggende biologisk kunnskap knyttet til landbruk og natur-forvaltning.

Elevene får et grunnlag for arbeid med jord og planter knyttet til både jordbruk og gartneri og hagebruk.

Opplæringen i videregående kurs I landbruk og naturforvaltning bygger videre på samme idégrunnlaget som grunnkurs naturbruk. Dette innebærer å:

	sikre opplæring i produksjon av mat og biologiske råvarer av høy kvalitet

	ivareta behovet for menneskelig helse, trivsel, miljø og sikkerhet

	forvalte vårt livsmiljø og våre naturressurser, slik at grunnlaget legges for en bærekraftig utvikling der våre aktiviteter ikke reduserer mulighetene for overlevelse og livsutfoldelse for våre etterkommere

Videregående kurs I landbruk og naturforvaltning er et tilbud til de som:

	ønsker å utdanne seg til agronom og drive egen gård, arbeide som husdyravløser, landbruksvikar eller annet praktisk landbruksarbeid
	ønsker et grunnlag for høyere utdanning innenfor landbruk , naturforvaltning, biologi og annen utdanning der "grønne" naturbrukskunnskaper vil styrke den videre utdanning

	ønsker faglig bakgrunn i landbruk og naturforvaltning som grunnlag for annen utdanning  

	har interesse for naturbruksnæringene og landbruk, men er usikker på yrkesvalg

	er opptatt av natur og miljøspørsmål

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs I  landbruk og naturforvaltning må søkeren normalt ha bestått grunnkurs naturbruk eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Varighet

Videregående kurs I landbruk og naturforvaltning er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs I landbruk og naturforvaltning består av studieretningsfag, allmenne fag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Grunnlag for videre opplæring
Som hovedregel er fullført og bestått videregående kurs I grunnlag for å tegne lærekontrakt eller inntak til videregående kurs II i studieretningen. Det vises til tilbudsstrukturen for videre-gående opplæring.

Videregående kurs I på yrkesfaglige studieretninger er også grunnlag for å kunne bli tatt inn på et videregående kurs II (VKII) allmennfaglig påbygging.

Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Fagbrev og svennebrev 
For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må det avlegges prøve i faget etter lov om fagopplæring i arbeidslivet og gjeldende forskrifter.

Annen yrkeskompetanse 
For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev eller svennebrev, får man vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller  i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II eller fagbrev/svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene:


Årstimer
Gjennomsnitt uketimer
Norsk
523
14
Engelsk
187
5
Samfunnslære
75
2
Nyere historie
150
4
Matematikk
187
5
Naturfag
187
5
Til sammen
1309
35

Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis. Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at under-visningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.

De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse.

For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta de resterende felles allmenne fag. 

Etter grunnkurs og videregående kurs I  ved en av de yrkesfaglige studieretningene kan generell studiekompetanse oppnås også gjennom et VKII allmennfaglig påbygging.
Elevene må da ta de resterende felles allmenne fag og i tillegg velge studieretningsfag fra studieretning for allmenne- og økonomisk/administrative fag; til sammen minst 30 uketimer.

I studieretning naturbruk kan man oppnå studiekompetanse gjennom videregående kurs II naturforvaltning. Dette kurset har opptak fra alle videregående kurs I i studieretningen.

Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha kunnskaper om og ha opplevd naturen som økologisk system, produksjonsgrunnlag for landbruket og kilde til rekreasjon

	ha kunnskaper om sammenhenger mellom biologiske, tekniske, kulturelle, økologiske og økonomiske forhold ved produksjon av varer og tjenester fra landbruk og naturbruk

	ha grunnleggende ferdigheter og kunnskaper knyttet til arbeid og bruk av redskap og utstyr i landbruket

	forstå verdien av arbeid, verdien av å kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, utføre pålagte arbeidsoppgaver og holde orden ved utførelsen av arbeidet

	ha nødvendige kunnskaper om lover og regelverk tilknyttet næringen

	kunne samarbeide med andre og være med på å ta ansvar for medmennesker og omgivelser

	ha kunnskaper om de etiske verdiene vår kultur og landbruksnæringen bygger på 

	ha kunnskaper og innsikt i forhold til estetiske sider i landbruksnæringen

	arbeide for reell likestilling mellom kjønnene innen landbruket og i samfunnet ellers

	ta ansvar for egen situasjon og egen læring, og ha kunnskaper om hvordan ideer kan utvikles til arbeidsplasser med utgangspunkt i landbrukets ressurser

	ha kjennskap til lokale tradisjoner, kultur og naturbruk knyttet til landbruksnæringen

	kjenne til idègrunnlaget og ha noe kunnskap om økologiske driftsformer i landbruket

	ha nok kunnskap om landbruksnæringen til å føle stolthet for utdanning og yrkesutøvelse i næringen og kunne delta i debatt om næringens plass i samfunnet

	ha kjennskap til utviklingen innenfor landbruksnæringen internasjonalt

	kunne identifisere arbeidsmiljøproblemer i yrker som er knyttet til landbruk og naturforvaltning, forstå de helsemessige konsekvensene og kunne forebygge arbeidsmiljøproblemer

	kunne bruke erfaringer, kunnskaper og evner tverrfaglig på en kreativ måte

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i faglig sammenheng	

	ha et solid grunnlag for valg av videre utdanning og yrke



2.2	Landbruksbiologi


Mål 1
Elevene skal kunne beskrive ulike naturbiotoper knyttet til landbruk og natur- forvaltning, ha utviklet forståelse for økologiske sammenhenger og se verdien av å opprettholde biologisk mangfold

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne beskrive økologiske særtrekk ved vanlige naturtyper i Norge

1b	kunne beskrive forhold ved de aktuelle økosystemene som har betydning for landbruket

1c	kunne beskrive naturgrunnlaget i Norge som basis for naturbruk og landbruksnæring

1d	ha kunnskaper om sammenhengen mellom naturlig utvalg, økologiske tilpasninger og artsrikdommen i naturen

1e	kunne beskrive noen viktige økologiske sammenhenger og prosesser og forklare betydningen av å opprettholde biologisk mangfold i naturen


Mål 2
Elevene skal være i stand til å analysere og vurdere økologiske konsekvenser av menneskelig aktivitet i forhold til aktuelle økosystem og ulike drifts- og produksjonssystemer i landbruket

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne skaffe seg rede på miljøstatus til økosystem over tid blant annet ved hjelp av målinger og biologiske og kjemiske analyser

2b	kunne delta i drøfting av økologiske konsekvenser ved bruk av innførte 
	ressurser i forhold til lokale naturressurser i landbruksproduksjoner

2c	kunne sette seg inn i verdikonflikter og interessemotsetninger i tilknytning til landbruk og ressursutnytting, og delta i drøftinger av ulike løsninger på aktuelle miljøutfordringer
Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om den delen av plante- og dyresystematikken som er nødvendig for å arbeide i næringen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne bruke ulike systematiske oversikter til navnsetting av planter og dyr

3b	kunne utarbeide en objektsamling som viser hovedprinsippene for systematisering og navnsetting av viktige planter


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om plantenes bygning og livsfunksjoner som har betydning for praktisk landbruk og naturforvaltning

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til hvilke forhold som styrer vekst og utvikling hos plantene og hvordan 
	plantedyrkeren kan gripe inn i dette

4b	ha kjennskap til fysiologiske og biologiske prosesser i plantene som har betydning for 
	næringsopptak, transport og næringsomsetning

4c	ha kunnskaper om plantenes morfologi, og de ulike delenes funksjoner og praktiske 
	betydning for mennesker og dyr

4d	kjenne til årsak og betydning av plantenes vekstbevegelser og plantehormonenens 
	virkning


Mål 5
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om dyrenes anatomi og fysiologi som grunnlag for å kunne stelle dyr

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha den kunnskapen om dyrenes eksteriør og anatomi som er nødvendig for riktig stell av dyr

5b	ha  kunnskaper om fysiologi  som er nødvendig for å kunne fôre og stelle dyr 

5c	ha kunnskaper om dyrenes ernæring, fordøyelse og andre viktige funksjoner av 
	betydning for husdyrproduksjon

2.3	Teknikk og håndverk 


Mål 1
Elevene skal kunne bruke aktuell redskap, trekkraft og transportmidler  i de produksjonene de har fått opplæring i på en måte som ivaretar næringens og samfunnets interesser

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke nødvendig redskap og utstyr under ulike forhold og i ulikt terreng, 
	slik at det ikke oppstår fare for egen eller andres liv og helse

1b	kjenne hovedprinsippene for rasjonelt manuelt arbeid og kroppens muligheter og 
	begrensninger på kort og lang sikt

1c	kunne begrunne valg og vedlikehold av teknisk utstyr i forhold til arbeidshygiene, sikkerhet og miljø

1d	kunne vurdere bruk av forskjellig utstyr og  redskap tilpasset økologiske, agronomiske og sikkerhetsmessige forhold
                   	
1e	kunne holde orden, utføre renhold og daglig  vedlikehold av teknisk utstyr
	
1f	kjenne til hvordan teknisk utstyr virker direkte på levende miljø eller organismer som f.eks. samspill jord/maskiner og mjølkemaskin/jur


Mål 2
Elevene skal kunne utføre enkelt vedlikeholdsarbeid på motorer, maskiner og annet nødvendig utstyr 

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne kontrollere at trekkraft, redskap og utstyr er i orden før det blir tatt i bruk og 
	ha forståelse for hvorfor dette er viktig av økonomiske og sikkerhetsmessig grunner

2b	kunne gjennomføre periodisk vedlikehold av redskap og annet utstyr ved hjelp av 
	fagfolk og tilgjengelige instruksjonsbøker og rettledninger

2c	kunne bruke vanlig verktøy og måleinstrumenter



Mål 3
Elevene skal kunne utføre enkelt vedlikehold av bygninger og utvendige anlegg

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne vurdere behov for utvendig vedlikehold og velge rett utstyr til å kunne 
	gjennomføre arbeidet

3b	sammen med fagfolk kunne gjennomføre mindre utbedringsarbeider på  bygninger og anlegg av ulik alder på en forsvarlig måte

3c	kunne gjennomføre tiltak som sikrer bygninger og anlegg mot å forfalle eller få en 
	redusert bruksverdi

3d	kunne delta i praktisk arbeid ved oppsetting av mindre bygninger eller andre tekniske
	anlegg i næringen


Mål 4
Elevene skal kunne bruke teknisk utstyr i bygninger uten fare for liv og helse og kunne vurdere behovet for sikringsarbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne vurdere behov for sikkerhetstiltak i forbindelse med arbeid og ferdsel i bygninger og utvendige anlegg, og sammen med fagfolk kunne utføre enkelt sikringsarbeid

4b	kunne forhindre at mennesker eller dyr blir skadd 

4c	kunne bruke utstyr slik at bygninger eller utstyr ikke blir utsatt for skade


Mål 5
Elevene skal kunne gjøre greie for sentrale sider ved den historiske utviklingen av bygninger, maskiner og redskaper

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gi eksempler på hvordan den teknologiske utviklingen har påvirket landbruket, og kunne forstå konsekvenser for framtida ved valg av ulike teknologiske løsninger

5b	kjenne eksempler på at teknisk utstyr har blitt foreldet eller har blitt aktuelt igjen og vite hvordan uheldige investeringer kan unngås

5c	gi eksempler fra lokalmiljøet på hvordan utviklingen av bygninger, maskiner og 
	teknologi har påvirket og endret kulturlandskapet og ført til ulike konsekvenser for miljøet

5d	kunne velge bygningsmaterialer som ikke forurenser og som i størst mulig grad går inn i naturens kretsløp etter at brukstiden er gått ut

5e	kjenne til hvordan bygninger og tun kan utformes for å tilpasses lokale energiressursene og lokalt klima


Mål 6
Elevene skal kunne beskrive enkelte lokale husflids- og håndverkstradisjoner i tilknytning til landbruksnæringen, og være med på å holde disse i hevd

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne beskrive sammenhengen mellom råstoff, utforming og bruk av de 
	aktuelle husflids- og håndverksproduktene

6b	ha praktiske ferdigheter knyttet til arbeidet

6c	kunne bidra til å holde i hevd viktige lokale håndverks- og husflidstradisjoner, knyttet til tradisjonelle produksjoner og yrker i landbruket



2.4	Økonomi 


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om norsk landbruk og naturbruk i et internasjonalt perspektiv, og kunne beskrive vår egen og verdens matvaresituasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til naturressursene i verden, endringer som skjer med disse og 
	hvordan dette virker inn på økonomien sett i lokalt og globalt perspektiv

1b	ha kjennskap til internasjonalt marked og regelverk for internasjonal handel



Mål 2
Elevene skal kjenne til landbruk i et lokalt og nasjonalt perspektiv, og kunne gjøre rede for viktige sider ved landbrukets nasjonale oppgaver før og nå

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til matvareforsyningen og beredskapen i Norge spesielt med hensyn til de lokale stedbundne og fornybare ressursene og den lokale arbeidskraft

2b	kjenne landbrukets rolle og ansvar som lokal og nasjonal miljø og ressursforvalter

2c	kjenne landbrukets verdi for bosettingsmønsteret og økonomien i lokalsamfunnet og 
	for landet for øvrig

2d	ha kunnskaper om hovedtrekkene i landbrukshistorien


Mål 3
Elevene skal kjenne til  hvilke forhold som har betydning for det økonomiske resultatet i en bedrift

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til de viktigste forhold som påvirker økonomien i landbruket generelt og bedriftene spesielt

3b	kunne drøfte hvilke faktorer som påvirker det økonomiske fundament for en bedrift

3c	kjenne til hvordan en skaffer seg oversikt over kostnadene og inntektene i 
	en bedrift
3c	beskrive det lokale markedet for landbruks- og naturprodukter knyttet til aktuelle produksjoner

3d	kjenne og kunne bruke vanlige begrep fra landbruksøkonomien

3e	kunne sette opp og bruke enkle kalkyler for de viktigste produksjonene

3f	være kjent med virksomheter i landbruket som bruker lokale ressurser og kunne 
	beskrive betydningen av virksomhetene for lokalmiljøet og den enkelte næringsutøver



Mål 4
Elevene skal kunne det helt elementære knyttet til regnskapsføring, kunne tilrettelegge regnskapet for ekstern føring og forstå viktige opplysninger for den praktiske driften som kommer fram i regnskapet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne holde orden på og ha oversikt over bilag og føre kassakladd

4b	kunne føre statusbok og dagbok

4c	være kjent med de muligheter for føring av regnskap som informasjonsteknologi gir

4d	kunne føre et forenklet regnskap knyttet til en aktuell produksjon



2.5	Naturforvaltning og friluftsliv


Mål 1
Elevene skal kunne delta i planlegging og forvaltning av naturressurser knyttet til landbruk basert på kunnskap om lover,  regler og etiske prinsipper som gjelder for landbruk og naturforvaltning

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne forklare hva som menes med naturforvaltning og hvilke praktiske konsekvenser dette har for ulike produksjoner 

1b	kjenne eksempler på hvordan det arbeides med miljøvern og kulturminnevern i 
	forvaltningen og lokale organisasjoner, og kunne bruke dette i eget arbeid

1c	kunne delta i planlegging og forvaltning av naturen ut fra grunnleggende kunnskap om menneskelige reaksjoner og atferd

1d	ha kunnskap om hvordan kulturlandskapet i et avgrenset område har utviklet seg, og kunne delta i drøfting av hvordan den framtidige utvikling bør være

1e	kunne utføre praktisk arbeid i forhold til vern og skjøtsel av kulturlandskap

1f	kunne gi eksempler på lokale og globale miljømessige konsekvenser ved utnytting av naturressurserene

1g	ha kjennskap til ulike natursyn og naturfilosofiske retninger
	 
Mål 2
Elevene skal kjenne til grunnleggende prinsipper for forvaltning og bruk av utmarksressurser

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskap om forsvarlig forvaltning av utmarksressursene både i forhold til 
	biologisk og økologisk bærekraft og menneskenes behov for rekreasjon og deltakelse i næringsutvikling knyttet til landbruket

2b	kjenne til grunnleggende prinsipper og praktiske tiltak for forvaltning av vilt-, fiske- og andre aktuelle utmarksressurser


Mål 3
Elevene skal kjenne til og kunne drive ulike former for friluftsliv i lokalmiljøet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne drive med friluftsliv basert på  kunnskap og praksis om naturforvaltning,
	friluftsliv og samfølelse med naturen
 
3b	kunne kartlegge mulige friluftsaktiviteter knyttet til bruk av naturen i et avgrenset område

3c	kunne se og oppleve muligheten friluftsliv gir til å skape identitet og trygghet hos 
	enkeltmennesket

3d	kunne planlegge og gjennomføre utferder i naturen til ulike årstider og i ulike naturtyper

3e	kjenne allemannsretten og grunneierens plikter og rettigheter i forbindelse med denne

3f	ha kjennskap til samarbeid og interessekonflikter mellom friluftsliv og 
	næringsproduksjon og kunne delta i drøfting av løsninger

3g	kunne ta del i praktisk varsling-, rednings- og ettersøksarbeid




2.6  Plantedyrking


Mål 1
Elevene skal under veiledning kunne utføre vanlige praktiske oppgaver med stell av jord og planter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om de vanligste redskapene og metodene ved dyrking av kulturplanter i et avgrenset område

1b	kunne bruke ulike metoder og  redskaper for jordarbeiding, gjødsling, kultivering 
	og høsting

1c	ha kunnskaper om faktorer som påvirker kulturplantenes motstandskraft mot  sykdom og skadedyr og kunne begrense og forebygge angrep ved hjelp av ulike 
	planteverntiltak

1d	kjenne til og kunne bruke lovverk som har betydning for de valgte plante- produksjonene 

1e	kjenne faremomenter og gjennomføre tiltak mot ulykker under arbeidet


Mål 2
Elevene skal kunne gjøre rede for de viktigste biologiske og fysiske faktorene som virker inn på plantene, og  kunne forklare samspillet mellom plantedyrkeren sitt arbeid og plantenes vilkår for vekst og utvikling

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne identifisere ulike jordarter og ulike former for løsavsetninger, og kunne angi 
	karakteristiske egenskaper ved ulike jordarter som vokseplass for planter

2b	kunne beskrive praktiske egenskaper ved ulike jordsmonn, ha kjennskap til de 
	jordsmonndannede faktorene, og vite hvordan plantedyrking påvirker jordsmonnet

2c	kunne gjøre rede for  klimatiske forhold som virker inn på mulighetene for 
	plantedyrking og ta hensyn til disse i sitt arbeid

2d	ha kunnskaper om kompostering av avfall og gjødsel fra husholdning og 
	landbruksproduksjon

2e	ha kunnskaper om hvordan forskjellige planter tar opp ulike typer gjødsel 

2f	vite hvordan ulike typer gjødsel virker på miljøet og plantenes kvalitet
2g	kunne vurdere og iverksette tiltak som begrenser næringstap til vassdrag og 
	grunnvann

2h	kunne ta hensyn til næringstilgang, jordart og klima ved valg av planter, vekstskifte og kultiveringsmetoder
	
2i	bruke kunnskaper fra kjemi, biologi og økologi ved gjødsling,plantevern og annen 
	oppfølging i vekstsesongen

2j 	kunne sette opp enkle planer for gjødsling og planteverntiltak 


Mål 3
Elevene skal kjenne de vanlige kulturvekster i et avgrenset område, og kunne gjøre greie for deres vekst, utvikling, dyrkingsmåte og nytte

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne identifisere de vanligste nyttevekstene i et avgrenset område og gjøre greie for 
	deres betydning og bruk

3b	kunne identifisere og vurdere eventuelle tiltak mot planter som ikke er ønsket (ugras) i den aktuelle plantekulturen

3c	kjenne til  kravene de ulike kulturene har til næringstilgang og vekstforhold
		

Mål 4
Elevene skal kunne arbeide sikkert og ikke sette egen eller andres helse eller liv i fare

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke sikkerhetsutstyr i situasjoner som krever det og spesielt ved håndtering av giftige stoffer

4b	kunne bruke nødprosedyrer ved ulykker 

4c	ha kunnskaper om forebyggende sikkerhetstiltak ved bruk av trekkraft, redskap og 
	annet teknisk utstyr i plantedyrkingen



Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om ulike alternative dyrkingsmetoder innen planteproduksjonen i Norge

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til hvilke ulike praktiske, miljømessige og økonomiske konsekvenser økologisk planteproduksjon får for den daglige driften

5b	kjenne til ulike metoder for omlegging fra konvensjonell til økologisk plantedyrking

5c	kunne vurdere planteproduksjon i forhold til endringer som må gjøres for å få til økologiske driftsenheter

5d	kunne sammenlikne ulike dyrkingsmetoder og systemer i forhold til en bærekraftig 
	og ressursbevarende samfunnsutvikling



2.7  Husdyrlære


Mål 1
Elevene skal selvstendig kunne stelle og fôre dyr

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	med utgangspunkt i fôrplaner og annen nødvendig informasjon kunne fôre og stelle 
	dyr i ulike livsfaser og til ulike tider av året

1b	kunne beskrive fordøyelsesprosessen til enmaga dyr og drøvtyggere og hvilke 
	konsekvenser dette har for fôring , fôrtyper, stell og ressursbruk

1c	kunne vurdere og tilrettelegge dyrestell i forhold til dyras  livsmiljø ut fra
	dyras naturlige atferdsbehov og på grunnlag av forsvarlige etiske normer


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om de ulike dyreproduksjonene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne grunnleggende økonomiske sider ved husdyrholdet og kunne trekke fram 
	forhold som har betydning for det økonomiske resultatet i produksjonene det er gitt 
	opplæring i
2b	kunne vurdere hvordan ulike driftsformer påvirker produksjonens økonomi 
	og kvalitet og effektivitet

2c	kunne komme med forslag til endringer av driftsopplegg for å oppnå bedre effektivitet

2d	ha kunnskap om dyrenes naturlige atferd som er nødvendig for å omgås og stelle 
	dyrene på en etisk forsvarlig måte

2e	kjenne betydningen husdyrholdet har i den nasjonale matvare-beredskapen og 
	hvilken betydning husdyrproduktene har for ernæringen

2f	kjenne til hva slags fôrmidler ulike husdyr kan nytte og hvilke ressurser som er 
	brukt i produksjonen av fôrmidlene


Mål 3
Elevene skal kunne beskrive normal atferd og utseende hos husdyr, kunne påvise unormal atferd og kjenne til forebyggende og helbredende tiltak

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne dyras naturlige og normale atferd i ulike situasjoner og livsfaser

3b	kjenne dyras atferd i forbindelse med forplantning

3c	kjenne symptomer på de vanligste sykdommene hos dyr og vite når det er nødvendig å tilkalle hjelp

3d	vite hvordan man forebygger spredning av sykdommer

3e	kunne forebygge sykdom og skader hos dyr og vite hva som kan gjøres for å minske dyras lidelser ved sykdom og skader


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om husdyrproduksjon som tilfredsstiller krav til miljø
og kvalitet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til forhold som påvirker kvaliteten på ulike produkter, fôr og råstoff 

4b	kjenne betydningen av riktig fôring og stell for å oppnå god kvalitet på produktene



Mål 5
Elevene skal kjenne eksempler på avlsarbeid gjennom tidene og kunne ta del i praktisk arbeid med avl

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne utføre arbeid knyttet til bruk av dyr i organisert avlsarbeid

5b	kjenne utviklingen av og inndelingen i ulike husdyrarter og husdyrraser av betydning

5c	kunne bruke og forstå informasjonen som er tilgjengelig gjennom husdyrkontrollen og andre organiserte avlstiltak




Mål 6
Elevene skal kunne håndtere dyr på en måte som er trygg både for dyret selv, røkteren og andre

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne bruke redskap og teknisk utstyr for håndtering av dyr på en trygg og forsvarlig måte

6b	kunne tilrettelegge omgivelsene og håndtere dyr på en måte som gir dyrene nødvendig trygghet og ro og som ikke skader dyrene



2.8  Skogbrukslære


Mål 1
Elevene skal ha kjennskap til betydningen av skogen som ressurs lokalt og nasjonalt og hvordan økosystemene i skogsområder blir påvirket av næringsvirksomhet til-knyttet skogbruk og friluftsaktiviteter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kunnskaper om  hvilken ressurs skogen utgjør nasjonalt og lokalt og kjenne til
	verdien skogen har og har hatt som råstoffkilde og som kilde for kulturelle aktiviteter

1b	kunne gjøre rede for hva som menes med flersidig bruk av skog 
1c	ha kunnskap om skogens  betydning som leveområder for planter og dyr, som
	viktig del av landskapsbildet og kunne bruke denne kunnskap i praktisk arbeid

1d	kunne beskrive de skoglige forhold og hvilke forutsetninger ulike deler av landet
	har for skogproduksjon og annen bruk av skog og utmark

1e	kunne bruke sentrale begreper knyttet til skogbruket

1f	kjenne utseende, krav til voksested, levevis og praktisk bruk av de viktigste treslagene

1g	kunne bestemme viktige merkeplanter som kjennetegn på ulike vekstforhold og 
	bruksmåter for skog og utmark


Mål 2
Elevene skal kunne utføre enkle oppgaver i skogkultur ut fra kunnskap om økologi og grunnleggende økonomi

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne beskrive de ulike arbeidsoperasjonene ved planting, tilrettelegging for naturlig 
	foryngelse og annet skogkulturarbeid og kjenne til faktorene som har betydning for 
	økonomi og økologi

2b	kunne utføre de vanligste arbeidsoperasjonene i forbindelse med skogkultur og kunne 
	bruke nødvendig utstyr på en trygg måte

2c	kunne vurdere når eventuelle skogkulturtiltak bør utføres

2d	kunne legge opp og utføre det praktiske arbeidet slik at skader av sopp, skadedyr, 
	vind o.l. unngås


Mål 3
Elevene skal kunne bruke de redskapene og maskinene som trengs for å gjennom-føre bestandspleie og foryngelseshogst, og ha kunnskaper om virkesutnytting

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne rydde, felle og kviste på en sikker og arbeidsmessig riktig måte

3b	kunne bruke motorryddesag, motorsag og håndredskap og utføre vanlig 
	vedlikeholdsarbeid på redskapen

3c	under veiledning kunne utføre aptering og kapping og ha kjennskap til leveringsregler for tømmer

3d	kunne bruke høvelig redskap og utstyr for framkjøring av virket

3e	kjenne til de driftsmetodene og det utstyret som er mest brukt i tynnings- og 
	foryngelseshogst

3f	beherske alle praktiske sider ved produksjon og bruk av ved

3g	kjenne til hvilke produkter som lages av norsk trevirke og kunne beskrive de viktigste foredlingsmåtene


Mål 4
Elevene skal kjenne til og bruke den arbeidsteknikk, de vernetiltak og det verne-
utstyr som er påkrevet for å oppnå et sikkert og godt arbeidsmiljø

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne utføre arbeid både i skogkultur, bestandpleie og ved foryngelseshogst med rett arbeidsteknikk

4b	ha kunnskap om de viktigste ergonomiske prinsippene som er knyttet til skogsarbeid 
	og omsette dem i praktisk handling

4c	kjenne til og etterleve den delen av arbeidsmiljøloven som er aktuell for skogsarbeid 
	det er gitt opplæring i

4d	bruke det verneutstyret som er påkrevet i skogbruket og kjenne merkingen som viser 
	at utstyr er testet og typegodkjent


Mål  5
Elevene skal kjenne til hovedtrekkene i en skogbruksplan

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne forklare nytten av en skogbruksplan og ha et grunnlag for å omsette planen 
	i praksis

5b	kunne utføre enkle tremålings- og arealoppmålingsarbeid og kjenne grunnlaget for 
	innholdet i skogbruksplanen


Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

I kurset skal elevene få videreutviklet sin kompetanse innen et fagfelt hvor samspillet mellom biologi, teknikk, økonomi og praktiske produksjoner er viktig. Spesielt viktig er det at elevene viser at de kan ta i bruk kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at egen og andres sikkerhet og hensynet til naturmiljøet ivaretas. 


  
Vedlegg 1


1.1	Fag og timefordeling i videregående kurs I landbruk og 	naturforvaltning


Felles allmenne fag

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Norsk
  75
 2
Engelsk
  75
 2
Samfunnslære
  75
 2
Kroppsøving
  75
 2



Studieretningsfag


Landbruksbiologi
149
 4
Teknikk og håndverk
149
 4
Økonomi
112
 3
Naturforvaltning og friluftsliv
  75
  2
Plantedyrking
 112
 3
Husdyrlære
 112
 3
Skogbrukslære
   75
 2
Til fordeling blant studieretningsfagene*
 150
 4



Valgfag
   75
 2



Til sammen
1309
35

	Timene kan brukes til å styrke ett eller flere av studieretningsfagene ut fra 	næringsgrunnlaget i distriktet og skolens profilering.



Departementet vil komme tilbake til prosentvis fordeling mellom teori og praksis.












1.2	Moduler i videregående kurs I landbruk og naturforvaltning


Modulene tilsvarer de enkelte fagene.

Fag
Moduler

Årstimer

(gjennomsnitt uketimer)
Landbruksbiologi
Modul 1:   Økologi og ressursforvaltning, 
                  mål 1 og 2. 
75
2

Modul 2:   Plante og dyrebiologi, mål 3, 4 og 5.
75
2
Teknikk og håndverk
Modul 3:   Maskiner, redskap og håndverk, 
                  mål 1, 2, 5 og 6.
75
2

Modul 4:   Bygningslære, mål 3, 4, 5 og 6.
75
2
Økonomi
Modul 5:   Ressursøkonomi og landbruks- 
                  historie, mål 1 og 2. 
75
2

Modul 6:   Landbruksøkonomi og regnskap, 
                  mål 3 og 4.
38
1
Naturforvaltning og friluftsliv
Modul 7:   Alle mål i faget.
75
2
Plantedyrking
Modul 8:   Alle mål i faget.
112
3
Husdyrlære
Modul 9:   Alle mål i faget.
112
3
Skogbrukslære
Modul 10: Alle mål i faget.
75
2
Til fordeling på en eller flere moduler.
150
4

Timetallet til fordeling blant studieretningsfagene legges til på de tilhørende moduler.

Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*

















*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs I landbruk og naturforvaltning.


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.


Eksamen

A.	Generelle prinsipper:

1.	Elevene kan trekkes ut til eksamen i ett eller flere fag.
2.	Alle studieretningsfagene og de avsluttende allmenne fag kan trekkes ut som 	eksamensfag.
3.	Dersom en elev trekkes ut i flere enkeltfag, skal normalt ett være et allmennfag.
4.	Alternativt eller i tillegg kan elevene trekkes ut til en tverrfaglig prøve.
5.	Eksamensoppgavene skal som hovedregel utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
6.	Eksamen sensureres lokalt i samsvar med sentrale retningslinjer.
7.	Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt 	av departementet.


B.	Eksamen på videregående kurs I landbruk og naturforvaltning:

	Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen der følgende 			studieretningsfag kan inngå:
		Teknikk og håndverk, plantedyrking, husdyrlære, 				skogbrukslære og naturforvaltning og friluftsliv. 
		Elevene kan trekkes ut til eksamen i studieretningsfagene
		landbruksbiologi eller økonomi.

	Allmenne fag:        	Elevene kan trekkes ut til eksamen i de avsluttende felles 			allmenne fag.
	
      	Eksamensform:     	I studieretningsfag:	tverrfaglig eksamen: praktisk-muntlig.
			landbruksbiologi og økonomi: skriftlig.
		I felles allmenne fag: 	se den enkelte læreplan.


Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

