
Yrkeshögskoleutbildning till 

Driftledare – lantbruk
300 yrkeshögskolepoäng - distansutbildning på heltid (100%)
Utbildningen till driftledare inom lantbruk är en 1,5-årig påbyggnad på gymnasiets naturbruks-
program med inriktning jordbruk för dig som vill arbeta i arbetsledande ställning inom jordbruket. 
Förutom en fördjupning inom jordbruksämnena, ger också utbildningen utvidgad kompetens inom 
arbetsledning, entreprenörskap och företagande. Fullgjord utbildning ger yrkeshögskoleexamen. 
Utbildningen är anpassad för jordbruket i norra Sverige och ger de valbara inriktningarna mjölk-/
nötköttsproduktion samt får-/lammproduktion. 

Distansutbildning med träffar 
Utbildningen är ett samarbete mellan naturbruksgymnasierna 
Nytorp i Arbrå, Torsta i Ås och Forslunda i Umeå. 
Undervisningen bedrivs delvis på distans med daglig kontakt 
via nätet samt inslag av fysiska och lokala träffar vid de tre 
skolorna. Vi träffas även ett antal gånger gemensamt i Umeå. 

Däremellan arbetar de studerande enskilt och i grupper med 
hjälp av digital teknik och digitala verktyg samt en gemensam 
lärplattform. En stor del av utbildningen sker även ute i 
arbetslivet på olika lantbruksföretag inom ramen för kursern 
LIA 1-3 (Lärande i Arbete.) 

Arbetsmarknad
Jordbruket har under lång tid genomgått en snabb struktur-
rationalisering och teknikutveckling, en utveckling som ser ut 
att fortsätta. Det leder till ett ökat behov av anställda med 
fördjupade kunskaper, inte minst i arbetsledande befattning. 
Även för företagarna själva är det viktigt att skaffa sig goda 
kunskaper i ny teknik och biologi, men särskilt öka sin 
kompetens inom arbetsledning och arbetsorganisation.

För att klara den nationella livsmedelsstrategin är det 
dessutom av högsta vikt att vi får fler och nya företagare som 
kliver in och bidrar till utvecklingen. Framtiden är grön!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till såväl befintliga företagare och 
lantbrukare som anställda på jordbruksföretag. Även blivande 
lantbrukare eller de som vill bli en del av näringen kan söka och 
antas till utbildningen. 

Behörighetsgivande förutbildning (BFU)
Saknas nödvändig behörighet kan man eventuellt erbjudas en 
så kallad  innan start, om det finns för få behöriga sökande. 
Endast de som först söker till Driftledarutbildningen kan 
erbjudas plats Blir man antagen till BFU och klarar den 
garanteras men automatiskt plats på Driftledarutbildningen.

Samarbetspartners
För att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet och att 
undervisningen tar med den senaste utvecklingen inom 
forskning och försök kommer vi att samarbeta med SLU, 
främst i Umeå och Alnarp. Vi kommer naturligtvis också att ha 
en fortlöpande dialog med branschens företrädare genom 
utbildningens ledningsgrupp, så att kurserna motsvarar 
arbetslivets behov. 



Ekonomi, 30 p
Kursen ger kunskap och färdighet att med hjälp av olika 
ekonomiska verktyg självständigt planera, styra och följa 
upp driften av ett lantbruksföretag på ett ekonomiskt 
hållbart sätt.

Jordbrukspolitik och marknad, 15 p
Kursen ger fördjupad förståelse för EU´s jordbrukspolitik 
samt ökat medvetande om hur såväl EU som den globala 
marknaden påverkar det lokala lantbruksföretaget.

Ledarskap och arbetsorganisation, 20 p
Kursen utvecklar förståelsen och de egna 
färdigheterna att leda och driva såväl sig själv och 
andra som företaget mot gemensamt uppsatta mål.

Miljölagstiftning och miljöpåverkan, 15 p
Kursen utvecklar ökat medvetande om jordbrukets 
miljöpåverkan och kunskaper om hur den negativa kan 
förebyggas, minimeras och hanteras samt hur den 
positiva kan tillvaratas, utnyttjas och optimeras. 

Odling av foderväxter, 25 p
Kursen utvecklar kompetensen att välja, tillämpa och 
utvärdera olika odlingsalternativ av foderväxter på ett 
modernt lantbruksföretag, med hänsyn till såväl 
foderkvalitet som ekonomi. 

LIA 1 - Produktionskvalitet och förbättringsarbete, 30 p 
Under verklig drift utvecklas en fördjupad förståelse för 
produktionens förutsättningar i vardagen samt förmåga att 
analysera hur vardagliga beslut påverkar det långsiktiga 
resultatet.

Kontakta någon av utbildningens kontaktpersoner vid respektive skola för ytterligare upplysningar.

Annika Svensson
tel 090-16 41 99
mobil 070-330 77 88 
yrkeshogskolan@umea.se 
www.umea.se/forslunda

Linda Eriksson
tel 0278-400 80
mobil 073-846 82 73
linda.eriksson@nytorpcentrum.se 
www.nytorpcentrum.se

Trine Amnundsen
tel 0649-188 01 
trine.amundsen@torsta.se 
http://torsta.se

Utbildningens innehåll

Särskilda förkunskaper
Förutom grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan 
krävs särskilda förkunskaper i form av lägstbetyget E/3/G i 
följande kurser från naturbruksprogrammet eller 
motsvarande kunskaper förärvat på annant sätt. 

•

Djuren i naturbruket, 100p•

Fordon och redskap, 100p•

Marken och växternas biologi, 100p

Dessutom krävs minst ett års praktisk lantbruksserfarenhet 
på halvtid kopplat till såväl växtodling som djurskötsel i 
någon form, eller annat som kan bedömas likvärdigt.

Ansök senast 29 maj 2019
Ansökan görs på webben via en länk som finns på 
skolornas hemsidor eller HÄR där du laddar upp betyg, CV 
och alla bilagor. 

Utbildningens start och omfattning 
Utbildningen startar den 30 september 2019 med en 
3-dagars träff i Umeå. 

Med reservation för ändringar.

LIA 2 - Arbetsledning och arbetsmiljö, 20 p
Under verklig drift utvecklas en fördjupad förståelse för 
praktisk arbetsledning i vardagen, arbetsmiljöns betydelse 
och utmaningarna som kan uppstå på ett lantbruk samt 
förmåga att analysera hur vardagliga rutiner och det egna 
ledarskapet påverkar såväl arbetsmiljö, säkerhet och trivsel 
som det långsiktiga resultatet.

LIA 3 - Driftsledning och planering, 50 p
Under verklig drift utvecklas en fördjupad insikt i hur den 
övergripande och långsiktiga driftsplaneringen omsätts i det 
dagliga arbetet på lantbruket.

Obligatoriska kurser 235 p

Examensarbete - Affärs- eller driftsplan, 15 p

Utfodring av nötkreatur, 20 p

Utfodring av får/lamm, 20 p

Djurförsörjning och djurens välfärd - nötkreatur, 25 p 

Djurvälfärd, fårhälsa och lamning, 20 p 

Maskinsystem och byggnader - nötkreatur, 20 p 

Produktionsmodeller, byggnader 
och hanteringssystem - får/lamm, 15 p

Ull- och skinnförädling, 10 p 

Valbara inriktningskurser (65 p skall väljas)

Entreprenörskap och företagande, 15 p
Kursen ger förståelse för vikten av en genomarbetad 
affärsplan som stöd för sin affärsidé, värdet av ett 
utvecklat affärsmannaskap oavsett verksamhet och val av 
företagsform samt vad som utmärker ett framgångsrikt 
entreprenörskap.

https://apply.yh-antagning.se/to/umeakommun/ht2019/2
https://apply.yh-antagning.se/to/umeakommun/ht2019/2

