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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Naturbruksnæringene møter stadig nye utfordringer i et internasjonalt orientert samfunn. Tidligere tiders naturhusholdning er avløst av utstrakt handel og utveksling av varer og tjenester. Vår hverdag preges av åpen konkurranse i et økende marked, krav og forventninger til en gitt vare og tjenestekvalitet, nye behov fra forbrukers side og vekslende rammebetingelser for oss alle. Vårt eget nærmiljø og ressursgrunnlag er en grunnleggende forutsetning for alt virke og for bosetting. Utvikling av samfunns- og næringsliv forutsetter derfor bærekraftig forvaltning og bruk av naturgrunnlaget.

Kunnskaper om organisering, forvaltning og styring av vårt naturgrunnlag blir kritiske faktorer og forutsetninger for en vellykket drift. Det krever høy kompetanse av de aktuelle aktørene å kunne tilpasse driften til samfunnets raske utvikling. Spesielt den generelle kunnskapen om naturbruk blir viktig. Linje for naturbruk ved teknisk fagskole er særlig egnet som utdanningsbakgrunn. Den kan tilby bred dekning av fagområdene innen naturbruk, og studentene kan etter endt utdanning lettere tilpasse seg samfunnets raske utviklingstakt.

Hensynet til miljøet ivaretas gjennom studiet. Det er fokus på miljø og ivaretakelse av dette i samfunnet for øvrig. Den gode dekningen av dette i linje for naturbruk kan kvalifisere miljøbevisste fagteknikere.

Forvaltning av naturbruk gjennomgår også driftsendringer, og nye former for naturbruk blir stadig aktuelle som følge av samfunnsutviklingen. Det blir dermed viktig for fagteknikerne å kunne tilpasse seg utviklingen innenfor sitt eget fagområde. Nytenkning fører til nye produksjonsformer og produkter.

Akvakultur eller havbruk er sammen med fiskeri landets nest største eksportnæring, og eksport fra norsk havbruksnæring øker med ca. 10% årlig. Det er store utviklingsmuligheter innen tradisjonell lakseoppdrett, innen utvikling av nye arter i oppdrett og ved utvikling av nye oppdrettsformer og kombinasjoner med andre næringer.

Husdyrbruk har også lange tradisjoner i Norge og er fortsatt en viktig næring. Næringen står imidlertid overfor store og spennende utfordringer med hensyn til å tilpasse seg økt fokus på næringen og skiftende forbruksmønster. Dette aktualiserer andre driftsformer og økt fagkompetanse. Den enkelte skole som tilbyr fordypning i husdyr står fritt til å velge hvilke produksjoner som skal vektlegges. For å sikre en viss bredde i undervisningen skal det undervises i mint tre ulike produksjoner.

Plantedyrking utgjør selve grunnsteinen i utnytting av naturen til produksjon av mat og fôr. Samspillet mellom biologiske forhold, teknisk utvikling og behovet for mat blir avgjørende faktorer i tiden fremover. Den enkelte skole som tilbyr plantedyrking tilpasser undervisningen til lokale og aktuelle forhold.

Skogbruk er bruk og forvaltning av skog- og utmarksarealer i vid betydning. Skog er en fornybar ressurs av stor nasjonal og global betydning. Norsk skogpolitikk bygger på idéen om langsiktig bærekraftig ressursforvaltning der flerbrukshensyn er innarbeidet.

Studentenes egen innsats er helt avgjørende for at de skal kunne nå målene i linje for naturbruk. Disse målene er faglige, men også mer kvalitative mål som kreativitet, samarbeidsevne, bevissthet om etikk og moral og selvstendighet er helt avgjørende for å kunne integreres i dagens samfunn og næringsliv.

Fagteknikere med disse kvalifikasjonene kan fungere tilfredsstillende som mellomledere i ulike bransjer innen naturbruk. Arbeidet består i store trekk i å koordinere arbeidet, sammenstille teoretisk kunnskap med praktisk arbeid og fungere som veileder for andre ansatte i driften.


1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til teknisk fagskole linje for naturbruk må søkeren normalt ha fullført fagutdanning med fagbrev innenfor fagområdet eller ha vitnemål fra annen relevant yrkesopplæring i videregående opplæring i tillegg til to års relevant praksis. Verdiskapningsåret i fagopplæringen utgjør det ene praksisåret.

1.3	Varighet

Teknisk fagskole linje for naturbruk er normalt toårig.

1.4	Innhold

Teknisk fagskole, linje for naturbruk består av allmenne fag, linjefag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
For å tilrettelegge opplæringen i teknisk fagskole for målgruppen voksne er det en forutsetning at læreplanen er delt inn i moduler. På denne måten kan ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse bli ivaretatt (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Etter to år i teknisk fagskole er man fagtekniker. Det er utarbeidet en beskrivelse av denne generelle teknikerkompetansen:

Fagteknikeren har kompetanse som kvalifiserer for arbeid og oppgaver på operasjonelt ledernivå innenfor ulike typer yrker i privat og offentlig arbeidsliv og forvaltning.

Fagteknikeren kan kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og ta et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt.

Fagteknikeren kan stimulere til nyskaping, etablering og drift av ulik virksomhet og har grunnlag for undervisnings- og opplæringsvirksomhet.

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 treårig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev.
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene.
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse.
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.


Felles allmenne 
Fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer
187 timer
0 timer
Til sammen
1309 timer
674 timer
635 timer*

*I opplæringstilbud som er spesielt tilrettelagt for voksne, kan timetallet komprimeres til 2/3. For teknisk fagskole vil det da gjenstå ca. 500 timer for å oppnå generell studiekompetanse.




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for linjefagene

Studentene skal

	kunne lede det daglige arbeidet innen sitt fagfelt

	kunne kvalitetssikre det arbeidet som utføres

	kunne tilpasse driften ut fra lover og regelverk knyttet til næringen

	kunne være med på å utvikle en bærekraftig drift og kunne sette den inn i en økologisk, etisk og samfunnsmessig sammenheng

	kunne identifisere, analysere, forebygge og håndtere miljøproblemer innen naturbruk

	kunne innhente, ta i bruk og formidle ny kunnskap

	kjenne sammenhengen mellom godt utført arbeid og bedriftens økonomi

	kunne vurdere utviklingen innen naturbruk internasjonalt og kunne relatere dette til egen virksomhet

	kunne mestre praktisk lederskap overfor ansatte og kunne ivareta eierinteresser

	kunne beherske relevant informasjonsteknologi

	forstå, utføre og rapportere fra praktiske forsøk

	kunne vise kreative evner innen fagfeltet

·	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne vise god samarbeidsevne og kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

·	kunne arbeide etter prinsippene om helse, miljø og sikkerhet i alt arbeid med naturbruk

·	kunne drøfte etiske sider ved næringens problemstillinger

·	kunne stå for egne meninger og begrunne egne valg, og ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

·	kunne forstå betydningen av å bevare det biologiske mangfoldet

2.2	Felles linjefag



2.2.1 Produkt- og kvalitetsutvikling


Mål 1
Studentene skal kunne velge produksjonsmetoder og innsatsfaktorer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare hvilke innsatsfaktorer som påvirker produktets verdi

1b	kunne drøfte hvordan ulike produksjonsmetoder påvirker produktet


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge produksjon av produkter i forhold til forbrukernes behov, krav og forventninger til produktene, og i forhold til det nasjonale og internasjonale markedet og avtaleverket

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne drøfte hva som er god produktkvalitet og kunne synliggjøre dette i planleggingsarbeidet

2b	kunne ta hensyn til krav om dokumentasjon i forbindelse med produksjon og salg

2c	kunne veilede produsenter i dokumentert produksjon

2d	kunne bruke de innsatsfaktorer som er nødvendige i produksjonen

2e	kunne beskrive krav til dokumentasjon av produksjonsmetode

2f	kunne drøfte problemstillinger knyttet til nasjonale og internasjonale avtaler

2g	kunne drøfte forbrukernes reklamasjonsrett

2h	kunne beskrive aktuelle nasjonale og internasjonale sertifiserings- og kvalitetssikringssystemer og kunne forklare hvilken betydning disse har for ulike former for naturbruk




2.2.2	Naturgrunnlaget


Mål 1
Studentene skal ha kunnskap om de ulike klimafaktorene og kunne vurdere den betydningen de har for naturbruk

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare sammenhengen mellom de ulike klimafaktorene og produksjonsmulighetene

1b	kunne vurdere mulige klimaproblemer og kunne planlegge og iverksette tiltak i forhold til dette

1c	kunne foreslå og planlegge tiltak i ekstreme værsituasjoner på en sikker og trygg måte


Mål 2
Studentene skal kjenne til betydningen geologi har for ulike produksjoner

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne identifisere og karakterisere ulike bergarter og sedimenter

2b	kunne vurdere forskjeller i produksjonsmulighet ut fra geologiske egenskaper i berggrunn og løsavsetninger

2c	kunne tolke og bruke ulike kartverk

2d	kunne forstå geologiens grunnleggende betydning for økosystemet og kunne vurdere menneskenes disposisjoner i forhold til dette


Mål 3
Studentene skal kunne verdsette vann som ressurs lokalt, nasjonalt og globalt

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne foreta og tolke analyser av vann og kunne vurdere metoder for tilpasning av vannkvaliteten til produksjonen

3b	kunne kartlegge vannkilder og kunne vurdere utnytting av disse til ulike formål

3c	kunne planlegge i forhold til vannknapphet og vannoverskudd i ulike områder


Mål 4
Studentene skal kunne ta hensyn til prinsippet om en bærekraftig utvikling i arbeid med naturgrunnlaget

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kjenne til effekter av artsforedling og genmanipulasjon

4b	kunne vurdere stabiliteten i en næringskjede

4c	kunne gjøre rede for den virkning naturbruk har på biologisk mangfold

4d	kunne vurdere muligheter og problemer med kjemisk og biologisk bekjempelse av skadeorganismer

4e	kunne vurdere ulike innsatsfaktorer i naturbruk og kjenne til hvilke konflikter disse kan føre til


Mål 5
Studentene skal kunne kjenne produksjonspotensialet og kunne forholde seg til begrensningene som naturgrunnlaget gir

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne kartlegge, beskrive og forklare landsdel, fylke eller kommune som attraktivt og produktivt område for næringsutvikling og opplevelsesområde

5b	kjenne til begrepet flerbruksplan og kunne drøfte hvordan naturvern og friluftsinteresser kan samordnes med den aktuelle naturbruksnæringen

5c	kunne gjøre rede for ulike verdisyn og interessemotsetninger og kunne vurdere årsaker til ulike prioriteringer



Kjemi for naturbruk


Mål 1
Studentene skal kunne utføre forsøk på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og kunne observere, tolke og presentere resultatene

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne planlegge og gjennomføre enkle forsøk

1b	kunne utføre forsøk på en nøyaktig og sikker måte

1c	kunne observere systematisk og kunne reflektere over det de observerer

1d	kunne bearbeide og tolke måleresultater og kunne vurdere feilkilder

1e	kunne presentere resultater både i muntlig og skriftlig form


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om de mest aktuelle kjemiske symboler og regler for navnsetting som er aktuelle innen naturbruksnæringen

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare hva som menes med naturlig forekommende og syntetiske stoffer

2b		kunne gjøre rede for forskjellen på blandinger og rene stoffer

2c	kunne bruke periodesystemet til å vurdere sammensetning og bindingstyper i kjemiske forbindelser


Mål 3
Studentene skal kunne beskrive stoffer, deres tilstand, mengder og reaksjoner

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne forklare kjemiske bindingers betydning for stoffers egenskaper

3b	kunne bruke kjemiske formler for ulike stoffers tilstand (s), (l), (g) og (aq)

3c	kunne sette opp enkle reaksjonslikninger, kunne forklare disse og kunne beregne stoffmengdene som reagerer og som dannes

3d	kunne bruke konsentrasjonsangivelser som er vanlige i kjemi, i yrkeshygieniske forskrifter, i miljørapporter og innenfor aktuelle fagområder

3e	kunne lage løsninger med ulike konsentrasjoner og nøyaktighetsgrad

Mål 4
Studentene skal ha kunnskap om kjemisk likevekt, syrebase- , redoksreaksjoner
ionetransport og buffersystemer

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for begrepene reversible og irreversible reaksjoner samt kjemisk likevekt

4b	kunne gjøre rede for begrepene reaksjonshastighet og aktiveringsenergi

4c	kunne gjøre rede for forhold som påvirker reaksjonshastigheter og kunne beskrive effekten av katalysatorer, katalysatorgifter og inhibitorer

4d	kunne gjøre rede for syrebasereaksjoner

4e	kunne gjøre rede for pH-begrepet og utføre pH-målinger

4f	kunne gjøre rede for begrepene reduksjon og oksidasjon og kunne gi eksempler på bruk av antioksidanter

4g	kjenne til former for korrosjon og korrosjonsbehandling for noen vanlige metaller

4h	ha kunnskap om hvordan nærings- og gjødselstoffer tas opp og transporteres

4i	ha kunnskap om ionebytting

4j	kjenne til bufferbegrepet og redegjøre for aktuelle buffersystemer


Mål 5
Studentene skal ha kunnskaper om kjemisk forurensning

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	ha kunnskap om hvordan ozon virker på levende organismer

5b	kunne gjøre rede for problemer knyttet til sur nedbør

5c	kunne beskrive ulike andre forurensningsproblemer som f eks tungmetaller, radioaktivitet, dioksiner og lignende

5d	ha kunnskap om virkemåte og miljøkonsekvens for noen sentrale kjemiske stoffer som brukes i aktuell naturbruksnæring

5e	kunne gjøre rede for hvordan aktuell naturbruksnæring påvirker miljøet


2.3	Fordypningsområde akvakultur



2.3.1	Planlegging og gjennomføring av drift


Mål 1
Studentene skal kunne lage helhetlige planer som gir oversikt over de viktigste produksjons- og miljøfaktorene ved oppdrett av fisk og skalldyr

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne lage produksjonsoversikter og -planer ved å bruke kunnskap om sammenhengene mellom temperatur, vekst, dødelighet, uttak, biomasse, oksygenforbruk, vannforbruk, fôrforbruk, tetthet og oppdrettsvolum

1b	kunne vurdere grenseverdier, optimale verdier og produksjonsmål slik at biologiske, miljømessige, tekniske og offentlige krav og krav til lønnsomhet kan innfris

1c	kunne bruke relevant dataverktøy til produksjonsplanlegging


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge etablering og/eller tilpassing av driften til en ny lokalitet ut fra kunnskaper om miljø, tilgjengelige data og offentlig forvaltning

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne vurdere lokalitetens produksjonspotensiale ut fra tilgjengelige data

2b	kunne forholde seg til gjeldende lover, regelverk og andre brukerinteresser

2c	kunne utnytte eksisterende miljøforhold optimalt ved riktig plassering og utforming av anlegget


Mål 3
Studentene skal kunne planlegge en produksjon og bearbeiding som fremmer god kvalitet og holdbarhet på produktet

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beskrive kjemisk sammensetning i vannet og forstå prinsippene ved nedbrytning ved hjelp av enzymer og bakterier

3b	kunne forstå betydningen av optimal prosessteknikk for å fremstille et produkt med kvalitet og holdbarhet

3c	kunne skille mellom riktig kvalitet ut fra norske kvalitetsforskrifter og kvalitetsbegreper i ulike markeder

3d	kjenne til forskrifter for internkontroll og egenkontroll og til hvordan kvalitetssikringsarbeidet i bedriften er tilpasset disse forskriftene


Mål 4
Studentene skal kjenne til ulike arter i oppdrett og kunne bedømme artenes muligheter i forhold til kommersiell drift

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne planlegge en drift som gir optimalt oppdrettsmiljø, god helse, vekst og kvalitet

4b	kunne vurdere hvordan disse bør forvaltes i forhold til målet om en bærekraftig utvikling


Mål 5
Studentene skal kunne vurdere områdets egnethet for oppdrett ut fra grunnleggende kunnskaper om akvatiske økosystemer og miljømålinger

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne gjøre rede for næringskjeder og kunne knytte dette opp mot startfôring og levende fôrproduksjon til oppdrettsorganismer

5b	kunne måle, tolke ulike miljøparametre og vurdere lokaliteters bæreevne

5c	kunne forklare hvordan metallioner, kjemiske miljøgifter og næringssalter påvirker vannkvalitet og oppdrettsorganismer


Mål 6
Studentene skal kunne planlegge en driftsform som forebygger sykdom, begrenser sykdomsutbrudd og reduserer smittespredning

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne identifisere de vanligste sykdommene innen norsk oppdrettsnæring på grunnlag av endringer i utseende, atferd og indre organer


6b	kunne beskrive forhold som påvirker vekst og spredning av mikroorganismer, kunne ta bakterieprøver, kunne utføre enkel bakteriedyrking og kunne påvise parasitter

6c	kunne sikre forsvarlig behandling av død fisk og kunne utføre riktig behandling av syke oppdrettsorganismer i samarbeid med veterinær

6d	kunne vurdere vaksinering som sykdomsforebyggende faktor og kunne gjennomføre ulike vaksineringsprosedyrer uten risiko for ansatte og oppdrettsorganismer

6e	kunne begrense sykdom i anlegget ut fra kunnskaper om sammenhengen mellom livssyklus, stressreaksjoner og miljø

6f	kunne vurdere smittespredning innenfor anlegget og til ville bestander


Mål 7
Studentene skal kunne vurdere ulike metoder for avlsarbeid

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kunne forklare grunnleggende prinsipper i genetikk og genteknologi og kunne bruke de muligheter avlsarbeidet gir i egen bedrift

7b	kunne vurdere ulike avlsmetoder, herunder bruk av genteknologi, ut fra hensyn til miljø, etikk, marked og produksjon

7c	kunne vurdere avlsmål innen akvakultur i Norge


Mål 8
Studentene skal være i stand til å planlegge og gjennomføre riktig fôring av oppdrettsorganismer

Hovedmomenter
Studentene skal

8a	kjenne sammenhengen mellom fôrrasjon, vekstrate og fôrfaktor og kunne fôre i forhold til dette

8b	kunne beskrive de viktigste bestanddelene i fiskefôr og kunne vurdere ulike fôrprodukter i forhold til vekstrate, fôrfaktor, fiskekvalitet og andre krav

8c	kunne beskrive oppdrettsfiskens vekstpotensiale i ulike livsstadier og miljøforhold og kunne vurdere tilvekst i eget anlegg

8d	kunne vurdere bruken av ulike utfôringsregimer, utfôringsutstyr og prinsipper for fôringskontroll

8e	kunne identifisere de praktiske detaljene som skiller godt og dårlig produksjonsresultat, og være i stand til å gjøre nødvendige endringer

8f	beherske innfanging, produksjon og utfôring av levende fôrorganismer


Mål 9
Studentene skal kunne prosjektere anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

9a	kunne tegne og prosjektere oppdrettsanlegg

9b	kunne foreta biologiske,teknologiske og økonomiske vurderinger samt  foreta beregninger


2.3.2	Teknisk drift og vedlikehold


Mål 1
Studentene skal kunne dimensjonere rørledninger og pumper for framføring av vann til oppdrettsanlegg og kunne sette dem sammen med en høvelig rørutrustning

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare sammenhengen mellom tilgjengelig trykkhøyde, ulike trykktap og vannstrøm i en rørledning

1b	kunne velge riktig materiale, trykklasse og dimensjon på rør og rørdeler for innløp og avløp

1c	kunne velge ut en egnet pumpe for en viss trykkhøyde og vannstrøm

1d	kunne foreslå oppbygging av fordelingsnett for vann i et oppdrettsanlegg

1e	kunne lage flytskjema for vannstrømmene gjennom anlegget


Mål 2
Studentene skal kunne behandle vann til oppdrettsformål

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne rette opp en avvikende vannkvalitet, kunne vedlikeholde utstyret og sørge for at vannmiljøet er tilfredsstillende

2b	kunne kontrollere utstyr for å fjerne ammoniakk og partikler

2c	kunne beskrive tilstrekkelig strømhastighet i et fiskekar

2d	kunne dimensjonere luftere og kunne beregne oksygenforbruk ved oksygentilsetting

2e	kunne beregne forbruk av doseringsmiddel ved justering av pH til en bestemt vannstrøm

2f	kunne lage en vedlikeholdsplan og kunne gjennomføre vedlikehold på vanlig vannbehandlingsutstyr

2g	kunne beregne og bruke et energianlegg for vann

2h	kunne beregne varmeoverføringen i de ulike komponentene i et energianlegg og kunne optimalisere driften


Mål 3
Studentene skal kunne bruke utstyr for overvåking og styring av et oppdrettsanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne velge, bruke og vedlikeholde måleutstyr som brukes i oppdrettsnæringen

3b	kunne bruke informasjonsteknologi til løsning av praktiske problemstillinger

3c	kjenne prinsippene bak utstyr som styrer og overvåker drifts- og miljøparametre og kunne foreta justering og kontroll på dette


Mål 4
Studentene skal kunne drive og vedlikeholde et oppdrettsanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne lede det praktiske arbeidet på et lukket og et åpent oppdrettsanlegg

4b	kunne bruke utstyr som er knyttet til anlegget på en rasjonell måte

4c	kunne vurdere stabilitet og lasteevne til en oppdrettsbåt og kunne føre båten på en sikker måte

4d	kunne lage vedlikeholdsplaner og gjennomføre vedlikeholdet på utstyr, anlegg og båt

4e	kunne drive og vedlikeholde anlegget på miljømessig forsvarlig måte som bidrar til å unngå rømning


2.4	Fordypningsområde husdyr



2.4.1 Fysiologi, anatomi, fôrmiddelvurdering og ernæring


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om hvordan en dyreorganisme fungerer

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	ha kunnskaper om hvordan ulike dyrearter fordøyer ulike fôrmidler

1b	ha kjennskap til aktuelle stoffskifteprosesser

1c	kunne tilpasse fôring og stell etter endrede rammevilkår


Mål 2
Studentene skal ha kunnskap om husdyrenes anatomi

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne foreta eksteriørbedømmelse

2b	kunne beskrive sammenhengen mellom anatomiske trekk og bruksegenskaper


Mål 3
Studentene skal ha kunnskap om fôrmiddelvurdering

Hovedmomenter
Studentene skal
3a	ha kjennskap til ulike måleenheter for energi og protein

3b	være orientert om nye systemer for fôrmiddelvurdering

3c	kjenne til dagens normer og til bakgrunnen for disse



Mål 4
Studentene skal ha kjennskap til humanernæring

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kjenne til gjeldende anbefalinger for næringsinntak

4b	kunne prinsippene for vurdering av riktig kosthold

4c	kunne delta i ernæringsdebatter hvor matvareprodusenter og forbrukere møtes

4d	kunne vurdere sammenhenger mellom helse og ernæring


2.4.2	Planlegging og drift


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge og drive en besetning på en faglig, økonomisk og miljømessig god måte og kunne veilede andre i dette arbeidet

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne sette opp en driftsplan for et bruk med husdyr

1b	kunne ta hensyn til produksjonens struktur, omfang og økonomiske betydning nasjonalt og internasjonalt i planlegging og drift av en besetning

1c	kunne bruke ulike utskrifter og rådgivningsprogram i analyse, planlegging, styring og kontroll av produksjonen i egen besetning og kunne gi faglig og økonomisk rådgivning i andre besetninger

1d	være orientert om arbeid med produktutvikling og forstå betydningen av slik virksomhet

1e	kunne gjøre rede for hvordan ulike innsatsfaktorer, produksjonsmåter og produktkvalitet påvirker det økonomiske resultatet i produksjonen

1f	kunne utføre daglig stell av dyrene og kunne utføre spesielle arbeidsoperasjoner i husdyrholdet



Mål 2
Studentene skal kunne håndtere og utnytte dyr på en skånsom og korrekt måte

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for og følge nasjonale lover og forskrifter som regulerer all omsorg, oppstalling og håndtering av dyr

2b	kjenne til gjeldende regelverk for handel med husdyr og husdyrprodukt på det nasjonale og internasjonale markedet

2c	ha kjennskap til ressursutnyttingen i ulike produksjoner



2.4.3	Avl, fôring og stell av husdyr


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre fôring og stell av ulike typer husdyrsbesetninger til alle tider av året. Arbeidet skal utføres med respekt for dyrenes grunnleggende behov

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	ha god kjennskap til ulike fôrmidler

1b	kunne planlegge og gjennomføre fôring og stell ut fra hensynet til miljø, tilgang på fôr og gårdens økonomi

1c	kunne planlegge og gjennomføre fôring og stell ut fra hensynet til dyrenes helse, velferd, ytelse og produktkvalitet

1d	kunne planlegge og gjennomføre fôring og stell ut fra hensynet til arbeidseffektivitet

1e	kunne veilede andre i planlegging og gjennomføring av fôring og stell

1f	ha kjennskap til økologisk husdyrhold


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre et godt rekrutteringsarbeid

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kjenne avlsplanene for de vanligste husdyrartene og kunne drøfte valg av avlsmål, avlsmetoder og utvalgsmetoder
2b	kunne forklare reproduksjonsfysiologien hos husdyrene

2c	kjenne til de viktigste prinsippene for kunstig sædoverføring

2d	kunne planlegge og gjennomføre en effektiv brunstkontroll i en buskap og kunne ha ansvaret for parring/inseminering

2e	kjenne forløpet til normale fødsler og til problemer som kan komme i forbindelse med fødsler og kunne yte nødvendig fødselshjelp

2f	kunne gi forklaringer på omløp, tidlig fosterdød og kasting, og kunne foreslå tiltak for å forhindre dette

2g	kunne veilede andre i avlsarbeid

2h	kunne foreta aktuelle drektighetstester


Mål 3
Studentene skal kjenne til de vanligste sykdommene til husdyr og kunne organisere husdyrholdet på en slik måte at dyrene holder seg mest mulig friske

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	ha kunnskap om generelle sammenhenger mellom sykdom, motstandskraft og miljø

3b	ha kunnskap om og kunne beskrive symptomer på de mest aktuelle husdyrsykdommer og kunne vurdere når veterinær bør tilkalles

3c	kjenne til ulike helseplaner og til forebyggende helsearbeid

3d	kjenne til sykdommer som fører til karantene for dyrene og kunne iverksette tiltak for et effektivt smittevern



2.4.4	Teknisk tilrettelegging


Mål 1
Studentene skal kjenne til ulike typer hus, innredninger og innretninger for husdyr og kunne foreta begrunnede valg av slike

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere ulike tekniske løsninger i driften sett i forhold til funksjonalitet, økonomi og dyrenes naturlige atferd i ulike faser av livet

1b	kjenne til de krav røkteren må stille til arbeidsmiljøet

1c	kunne bruke relevant teknisk utstyr og kunne foreta enkle kontroller og feilsøkinger

1d	kunne gjøre rede for valg av konstruksjonsmåte og type innredninger i husdyrrom ut fra praktiske, miljømessige, etnologiske og økonomiske vurderinger

1e	ha kjennskap til utendørs husdyrproduksjon

1f	ha kunnskap om klimatisering av husdyrrom

1g	ha kunnskap om innendørsmekanisering for ulike dyreslag

1h	ha kjennskap til energigjenvinning i husdyrproduksjoner

2.5	Fordypningsområde plantedyrking



2.5.1	Jordlære


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere hvilken betydning biologiske, kjemiske og fysiske forhold har for dyrkingsformål

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for hvordan jordarter og løsavsetninger dannes og opptrer i naturlig og dyrket tilstand

1b	kunne klassifisere jordarter og løsavsetninger

1c	kunne vurdere ulike jordarters dyrkingskvalitet

1d	kunne sammenlikne jordsmonn og jordsmonndannende faktorer i udyrket og dyrket jord

1e	kunne gjøre rede for betydningen av det organiske materialet i jorda


Mål 2
Studentene skal kunne vurdere hvilken betydning kjemiske, biologiske og fysiske forhold i jorda har for plantevekst

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare sammenhenger mellom jordartens egenskaper og jordas bufferevne

2b	kunne drøfte hvilken effekt næringsopptak, kalking og forsuring har for jordvæske og jordpartikler

2c	kunne gjøre rede for oppbygging av en god jordstruktur og for de forhold som påvirker den

2d	kunne bedømme hvilken effekt ulike typer fysiske belastninger har på jordstrukturen

2e	kunne sammenlikne allsidig vekstskifte og monokultur ut fra jordfysiske og jordkjemiske forhold

2f	kunne gjøre rede for vannets opptreden og bevegelse i jord

2g	kunne forklare hvordan næringsstoffene bindes i jord og hvordan de beveger seg i jordsmonnet

2h	kunne bruke plantevekst som indikator på jordas kulturtilstand og ut fra dette kunne foreslå aktuelle tiltak

2i	kunne identifisere ulike jordorganismer og kunne gjøre rede for hvilken oppgave de har i jorda

2j	kunne gjøre rede for betingelser for å få god rotutvikling og effektivt næringsopptak

2k	kunne drøfte hvilke tiltak som bidrar til at jordfaunaen gir bedre kvalitet på produktet og til at avlingsnivået øker


Mål 3
Studentene skal kunne vurdere forhold knyttet til erosjon

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beskrive konsekvenser av erosjon for plantedyrking

3b	kunne gjøre rede for forhold som påvirker erosjonsfaren

3c	kunne registrere og analysere erosjonsfaren i utsatte områder

3d	kunne planlegge og begrunne tiltak som bidrar til at faren for vind- og vannerosjon reduseres

3e	kunne vurdere erosjonens betydning for planteproduksjonen på kort og lang sikt

3f	kunne velge erosjonshindrende vegetasjon


Mål 4
Studentene skal kunne vurdere bruken av ulike dyrkingsmedier i planteproduksjonen

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne vurdere og sammenlikne ulike dyrkingsmedier med tanke på økonomi og plantevekst

4b	kunne sette dyrkingsmedier inn i et økologisk perspektiv og kunne utrede miljøkonsekvenser ved bruk av disse

2.5.2	Plantelære


Mål 1
Studentene skal ha god innsikt i produksjon, produktforedling og omsetning av planter innen en del utvalgte vekstgrupper inkludert dyrking i regulert klima

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne undersøke og vurdere dyrkingsforhold for minst fire vekstgrupper

1b	kunne planlegge og ha ansvaret for praktisk dyrking av kulturene inkludert økologisk produksjon

1c	kunne identifisere aktuelle skadegjørere i kulturene og kjenne deres biologi samt andre bekjempningsmetoder

1d	kunne vurdere salgsproduktets kvalitet fra jord til bord og kunne iverksette kvalitetsfremmende tiltak

1e	kunne vurdere genteknologi som foredlingsmetode og andre metoder og teknikker i foredlingsarbeidet

1f	kunne spesifisere ulike fremtidige mål for planteforedling innen de valgte kulturer

1g	kunne forklare hvilken betydning råstoffkvaliteten har på det foredlede sluttproduktet

1h	kunne analysere og vurdere faktorer som påvirker økonomien i plantedyrkingen



2.5.3	Bedriftsplanlegging og -økonomi


Mål 1
Studentene skal kunne kartlegge og vurdere miljøstatus i en produksjon og kunne drøfte og planlegge produksjonen slik at det biologiske mangfoldet ivaretas

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne sette opp et næringsregnskap og et energiregnskap for aktuelle produksjoner

1b	kunne helhetsvurdere og planlegge bruk av plantevernmidler i forhold til konvensjonell, integrert og økologisk produksjon


1c	kunne utarbeide systemer for håndtering av ulike typer avfall på gården eller gartneriet og kunne planlegge virksomheten slik at den avgir minst mulig avfall

1d	kunne måle nivået på støy, støv og gass og kunne iverksette tiltak som reduserer mulighetene for skader og ulemper som følge av dette


Mål 2
Studentene skal kunne utarbeide tekniske planer for et jordbruksareal eller annet areal for plantedyrking

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne planlegge åpne kanaler og lukkede senkingsanlegg for et område

2b	kunne lage grøfteplan med nødvendige kart og arbeidsbeskrivelser

2c	kunne planlegge vanningsanlegg til ulike produksjoner

2d	kunne vurdere kvantum og kvalitet av ulike vannkilder til landbruksvanning

2e	kunne lage planer for kontrollert avrenning av overflatevann på landbruksarealer


Mål 3
Studentene skal kunne utarbeide årsplaner for en gård eller et gartneri/veksthus

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne lage og drøfte gjødsel- og vekstskifteplaner for tradisjonell og økologisk drift

3b	kunne utarbeide og vurdere planer for bekjempelse av skadegjørere i konvensjonell, integrert og økologisk produksjon

3c	kunne utarbeide arbeids- ,tiltaks- og samdriftsplaner for en driftstenhet hvor en tar hensyn til både produksjonen og allmennhetens interesser i miljøet

2.5.4	Teknisk drift og vedlikehold


Mål 1
Studentene skal kunne bruke aktuelt landmålerutstyr, kunne tegne kart og bruke resultatene til landbruksformål

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne bruke instrumenter og utstyr til stikkingsarbeid, lengde- og høydemåling og kunne utarbeide kart

1b	kunne nivellere og sette ut høyder

1c	kunne foreta arealberegninger og masseberegninger ut fra oppmålinger i terrenget

1d	kunne konstruere og plassere salinger og høydestikker


Mål 2
Studentene skal kunne bruke og vedlikeholde varmeanlegg, kjøleanlegg og annet klimareguleringsutstyr

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne bruke og vedlikeholde slike anlegg

2b	kunne beskrive virkemåten og styre klimaet


Mål 3
Studentene skal kunne gjøre rede for de grunnleggende prinsippene i tørketeknikk

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne planlegge anlegg slik at hensyn til arbeidsmiljø, produktkvalitet og kapasitet er ivaretatt

3b	kunne vurdere ulike energikilder til tørkeanlegg ut fra hensyn til miljø og økonomi

3c	kjenne til lover og forskrifter som gjelder tørkeanlegg med tilhørende tekniske innretninger og kunne forholde seg til disse på en korrekt måte

Mål 4
Studentene skal kunne bruke og vedlikeholde maskiner og redskaper og kunne utføre enkle reparasjoner av utstyr brukt i jord- og hagebruk

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne bruke sveiseutstyr til reparasjoner og enkle konstruksjoner

4b	kunne bruke måleutstyr til feilsøking i elektriske systemer på ulikt utstyr

4c	kunne bruke vanlig utstyr til kapping, bøying og forming av metaller på en sikker og trygg måte

4d	kunne vedlikeholde og foreta reparasjoner av teknisk utstyr, maskiner og hus, og kunne vurdere behovet for gårdens eller gartneriets lager av materialer og reservedeler til dette formålet

4e	kunne forebygge skader av sopp, rust og etsing


Mål 5
Studentene skal kunne vurdere og foreta begrunnede valg av ulike metoder og tekniske løsninger i forhold til jord- og plantekultur, miljø og ressursbruk

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne vurdere jordas tilstand og kunne velge riktig utstyr og tidspunkt for arbeidet

5b	kunne velge mekaniseringslinjer som passer til produksjon, klima og miljø og kunne lage planer for dette

5c	kunne vurdere hvor godt ulike typer maskiner og redskap egner seg i ulike produksjoner

5d	kjenne til lover og forskrifter som gjelder tekniske innretninger og utstyr i landbruket

2.6	Fordypningsområde skogbruk



2.6.1	Naturbruksbiologi

Mål 1
Studentene skal kunne beskrive ulike naturbiotoper knyttet til skogbruk og naturforvaltning, kjenne til økologiske sammenhenger og kunne se verdien av å opprettholde biologisk mangfold

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive økologiske særtrekk ved vanlige naturtyper i Norge

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

1c	kunne beskrive naturgrunnlaget i Norge som basis for naturbruk

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
Studentene skal kunne analysere og vurdere økologiske konsekvenser av menneskelig aktivitet i forhold til aktuelle økosystem

Hovedmomenter
Studentene 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 drøfte økologiske konsekvenser ved bruk av innførte ressurser i forhold til lokale naturressurser i skogbruksproduksjonen

2c	kunne sette seg inn i verdikonflikter og interessemotsetninger i tilknytning til skogbruk og ressursutnytting, og drøfte ulike løsninger på aktuelle miljøutfordringer



Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om den delen av plante- og dyresystematikken som er nødvendig for å arbeide i næringen

Hovedmomenter
Studentene 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
Studentene skal ha kunnskaper om plantenes bygning og livsfunksjoner som har betydning for praktisk skogbruk og naturforvaltning

Hovedmomenter
Studentene 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 vekst- og plantehormonenes virkning


Mål 5
Studentene skal kunne drøfte aktuelle miljøspørsmål og kunne handle til beste for miljøet, andre organismer og egen helse

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne drøfte eksempler på lokale og globale forurensingsproblemer

5b	kunne ta stilling til dagens forbruk av naturressurser og forstå verdien av gjenbruk og resirkulering

5c	forstå betydningen av å ta vare på det biologiske mangfoldet, kjenne til hva som truer det og hva som kan gjøres for å bevare mangfoldet

5d	kunne drøfte etiske sider ved miljøspørsmål

5e	kjenne til aktører i beslutningsprosesser ved inngrep i og forvaltning av naturen, og hvordan de selv kan påvirke ulike beslutninger



2.6.2	Skogskjøtsel


Mål 1
Studentene skal ha gode kunnskaper om biologiske og økologiske rammebetingelser for skogbruket

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for skog som økologisk system og ressurskilde, både tradisjonelt og i fremtidig perspektiv

1b	kunne forklare sentrale begreper og prinsipper knyttet til stedstilpasning, biologisk mangfold og bærekraftig skogbruk

1c	kunne identifisere mulige nøkkelbiotoper i et skogsområde

1d	ha artskunnskap om sopper og insekter som på ulike vis er viktige i skogøkosystemet

1e	kunne lage en objektsamling i bilder og tekst som beskriver biologiske og mekaniske skader på skog

Mål 2
Studentene skal kunne planlegge og utføre stedstilpasset skogskjøtsel med ulike metoder og teknikker for å skape et variert skogbruk og skogbilde

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne utføre god skogskjøtsel  i forhold til økologi og flerbruksinteresser

2b	kunne planlegge stedstilpasset skogskjøtsel ut fra kunnskap om treslag og vegetasjonstyper

2c	kunne artsbestemme og ha kunnskaper om voksekrav til aktuelle treslag

2d	kunne gjøre rede for bruk og virkning av aktuelle metoder og teknikker innen skogkultur og bestandspleie

2e	kunne bruke gjeldende regler for skjøtsel og bruk av verneskog


2.6.3	Driftsteknikk og økonomi


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge skogsdrift

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne planlegge drifter i foryngelseshogst

1b	kunne planlegge drifter og uttak i tynningshogst

1c	kunne planlegge drifter for energivirke

1d	kunne bruke aktuelt landmålingsutstyr og kunne bruke resultatene til veibyggingsformål


Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om hvilke planleggingsrutiner som gjelder ved nyanlegg og klasseheving av skogsbilveier

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	ha kunnskap om planleggingsrutiner som regulerer skogsbilveibygging

2b	kunne velge egnet veiklasse ut fra kunnskaper om eiendomsforhold og økonomi

2c	kunne planlegge nødvendig vedlikehold av veier

2d	vite hvordan varierende geologiske forhold virker inn på økonomi og trasévalg ved veibygging

2e	kunne ta miljøhensyn i arbeid med skogsbilveier


Mål 3
Studentene skal ha kunnskaper om lover og forskrifter som gjelder innenfor skogbruk slik at de kan drive skogen på en forsvarlig måte, og slik at de kan sikre et godt arbeidsmiljø

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til skogloven og plan- og bygningsloven og til hvilke rammebetingelser disse gir

3b	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i norsk miljø- og ressurslovgivning som angår skog og utmark


3c	kjenne til sikkerhetsbestemmelser for aktuelt teknisk utstyr

3d	kunne være med på å skape et godt arbeidsmiljø gjennom riktig bruk av utstyr, maskiner og hjelpemidler


Mål 4
Studentene skal kunne planlegge og styre en skogeiendom ut fra kunnskaper om økonomi og forvalteransvar

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne bruke og vurdere en skogbruksplan

4b	kunne bruke aktuell informasjonsteknologi i planlegging og drift av en skogeiendom

4c	kunne sette opp investeringskalkyler og kunne gjøre rede for faktorer som påvirker lønnsomheten av en investering

4d	kunne prioritere tiltak på en skogeiendom ut fra kunnskaper om tilskuddsordninger, økonomi, kvalitet, økologi og rammebetingelser

4e	kunne bruke kunnskap om skattesystem, skogavgift og rammebetingelser for å forvalte en skogeiendom på en økonomisk forsvarlig måte


2.6.4	Virkesomsetning


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om de viktigste virkesegenskapene og kvalitetskriteriene for bruk i industri

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive den treteknologiske oppbygningen av våre viktigste treslag, de viktigste kvalitetsegenskapene og de viktigste feil og skader

1b	kunne gjøre rede for hvordan virkesbehandling gjennom avvirkning, aptering, sortering, transport og lagring påvirker trevirkets egenskaper og kvalitet, og kunne gjøre rede for hvilke effekter dette gir for kvaliteten på sluttproduktet fra industrien

1c	kunne beskrive de forskjellige industriprosessers krav til virket og kunne forstå hvordan virkets kvalitetsegenskaper og ulike feil og skader påvirker bruken av virket i industrien

1d	kunne beregne brennverdi og energiinnhold av ulike virkes- og flissortimenter og kunne utføre lønnsomhetskalkyler og beregne råstoffverdi ved ulike energipriser

Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om hovedtrekkene i norsk tømmermåling og kjenne aktuelle datarutiner i tømmeromsetningen

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for organiseringen av og krav til norsk tømmermåling

2b	kunne gjøre rede for de viktigste målemetodene

2c	kunne hovedsortimentene i norsk virkesomsetning og kjenne til kvalitetskrav og kvalitetsskiller

2d	kunne gjøre rede for felles datasystemer for norsk virkesomsetning


Mål 3
Studentene skal kjenne til norsk virkesomsetning og hvilke faktorer som påvirker denne

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beskrive hovedprinsippene for hvordan industrivirke omsettes

3b	kjenne til faktorer som påvirker prisdannelsen på tømmer

3c	kunne beskrive industriens og skogeierorganisasjonenes bruk av ikke-økonomiske virkemidler for å styre virkesomsetningen, så som kvalitetsstandarder og sertifisering

3d	kunne utnytte transportkapasitet for å skape en effektiv håndtering av tømmer

3e	kunne beskrive forholdet mellom norsk og internasjonal virkesomsetning



2.6.5	Utmarksforvaltning


Mål 1
Studentene skal ha kunnskaper om de viktigste utnyttbare dyre- og fiskeartene og deres økologiske krav

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive de viktigste beiteplantene for viltartene, vite hvordan beitetrykket påvirker ressursgrunnlaget og vite hvilke biologiske og økonomiske skader hjortedyrene kan medføre på skogsvirket

1b	kunne beskrive de viktigste jaktbare viltartene

1c	kunne beskrive de viktigste fiskeartene

1d	kunne finne og identifisere biotoper og leveområder til viktige vilt- og fiskearter og kunne gjennomføre skjøtseltiltak for disse områdene


Mål 2
Studentene skal ha gode kunnskaper om forvaltning av utmarksressurser og -arealer

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forklare målsettinger og virkemidler i norsk miljøpolitikk og kunne vurdere virkningen av ulike miljøpolitiske vedtak på næringsmessig utnyttelse av utmarksressurser

2b	kunne gjøre rede for skjøtsel av verneområder og kunne avgjøre hvilke verneområder som trenger skjøtsel og hvilke som skal holdes urørt

2c	kunne gjøre rede for de viktigste kulturminner i skog og utmark og kunne angi hvordan hensyn til kulturminner skal innarbeides i drift av en eiendom og hvordan ulike kulturminner skal bevares for ettertiden

2d	kunne arbeide med arealdelen til en kommuneplan for å kunne komme med innspill i forhold til næringsmessig utnyttelse av skog- og utmarksressurser

2e	kunne gjøre rede for prinsippene for samarbeid mellom offentlige myndigheter og grunneiere om forvaltning av vilt- og fiskeressurser

2f	kunne bruke og ajourføre forvaltningsplaner for viltarter, vann og vassdrag




Mål 3
Studentene skal kunne identifisere utmarksressurser egnet til næringsmessig utnyttelse og kunne sette opp en plan for økonomisk utnyttelse

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne utarbeide en enkel plan for et område der det angis hvordan flere eiendommer skal kunne utvikle et område i fellesskap

3b	kunne angi hvilken økonomisk betydning jakt og fiske har for en eiendom eller for et grunneier-/utmarkslag

3c	kunne utarbeide en plan for hvordan en eiendom eller et grunneier-/utmarkslag skal kunne utvikle nye skog- og utmarksbaserte næringer både knyttet til og løsrevet fra kommersiell utnyttelse av jakt og fiske

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 studenten, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt studenten er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle studenten
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse studenten 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 linjefagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

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

	Vurderingen av studentene 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 studenter og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpe-middel i vurderingsarbeidet underveis kan være at studenten fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

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

3.4	Spesielle forhold

Denne læreplanen omfatter to års opplæring og eksamenene må fordeles over to år.

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

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i teknisk fagskole, linje for naturbruk

Felles allmenne fag


Totalt antall timer
Norsk
373 timer x 2/3
248*
Engelsk
37 timer x 2/3
25*
Nyere historie
150 timer x 2/3
100*
Matematikk
75 timer x 2/3
50*



Fellesfag


Økonomistyring, organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse

300






Linjefag


Felles linjefag

523
Fordypningsfag

997






Valgfag

300



Til sammen

2618


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

Studentene på linje for naturbruk har gjennomført 5-timerskurset i naturfag på grunnkurs.  De timene som blir frigjort, kan brukes til styrking av øvrige felles allmenne fag


1.2	Moduler i teknisk fagskole, linje for naturbruk

Felles linjefag
Moduler
Totalt antall timer 
Produkt- og kvalitetsutvikling
Modul 1: Mål 1
75

Modul 2: Mål 2
112
Naturgrunnlaget
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
112

Modul 2: Mål 4 og 5
112
Kjemi for naturbruk
Modul 1: Alle mål
112






Fordypningsområde akvakultur


Planlegging og gjennomføring av drift
Modul 1: Mål 1, 2, 3, 4, og 5

237


Modul 2: Mål 6, 7 og 8 
224

 Modul 3: Mål 9
187
Teknisk drift og vedlikehold
Modul 1: Mål 1 
100

Modul 2: Mål 2
112

Modul 3: Mål 3 og 4
137



Fordypningsområde husdyr


Fysiologi, anatomi, fôrmiddelvurdering og ernæring
Modul 1: Mål 1
115

Modul 2: Mål 2
35

Modul 3: Mål 3 og 4
75
Planlegging og drift
Modul 1: Mål 1
224

Modul 2: Mål 2
35
Avl, fôring og stell av husdyr
Modul 1: Mål 1
224

Modul 2: Mål 2
75

Modul 3: Mål 3
114
Teknisk tilrettelegging
Modul 1: Mål 1
100






Fordypningsområde Plantedyrking


Jordlære
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
150
Plantelære
Modul 1: Mål 1
228
Bedriftsplanlegging- og økonomi
Modul 1: Mål 1
112

 Modul 2: Mål 2 og 3
175
Teknisk drift og vedlikehold
 Modul 1: Mål 1
 Modul 2: Mål 2, 3 og 4
112
138

 Modul 3: Mål 5
82



Fordypningsområde Skogbruk


Naturbruksbiologi
Modul 1: Alle mål
150
Skogskjøtsel
Modul 1: Mål 1 og 2
150
Driftsteknikk og økonomi
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
224
Virkesomsetning
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
236
Utmarksforvaltning
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
237


Vedlegg 2


Vurdering i teknisk fagskole, linje for naturbruk



Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i alle fag.


Eksamensordning og eksamensform i teknisk fagskole, linje for naturbruk

Felles allmenne fag:	Norsk: Alle studenter skal opp til eksamen i norsk hovedmål skriftlig og norsk sidemål skriftlig. Oppgavene utarbeides sentralt med sentral sensur. Studentene kan i tillegg trekkes ut til lokal muntlig eksamen i norsk.
	Matematikk: Studentene kan trekkes ut til eksamen som består av en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
	Engelsk: Studentene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Eksamensoppgavene til skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
		Nyere historie: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig 	eksamen etter sentrale retningslinjer.
	

Felles fag:	Økonomistyring, organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse: Alle studenter skal opp til en skriftlig tverrfaglig eksamen der alle tre fagene inngår.

	Eksamensoppgavene for en slik tverrfaglig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur.
 

Felles linjefag:	Studentene skal trekkes ut til minst ett felles linjefag.


Eksamensform for felles linjefag: Skriftlig.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.


Fordypningsfag:	Alle studenter skal gjennomføre en tverrfaglig prosjekteksamen hvor fordypningsfagene inngår. Eksamensform: Skriftlig og muntlig.

Det vil være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.


Det vises til sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen i Reform 94.


