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Sammendrag 
Den 3. februar 2017 startet rektor ved HINN-Hedmark er prosjekt som skulle vurdere hvordan man kunne sikre 

et robust fagmiljø knyttet til hele bredden av landbruket (skogbruk, jordbruk og utmark) på lang sikt i 

Innlandet. Det er spesielt det jordbruksfaglige miljøet på Blæstad som de siste 20 årene flere ganger har blitt 

utsatt for nedleggelse. Det er viktig å poengtere at denne utfordringen ikke skyldes at det ikke gjøres et godt 

nok faglig arbeid på instituttet, da Blæstad har noen av de mest fornøyde studentene ved HINN som enkelt får 

relevant arbeid, og veldig dedikerte lærere. Utfordringen er KD’s finansieringsmodell som ikke er tilpasset små 

fagmiljøer.  
 

I rapporten ser vi på hvordan avdelingen gjør det i forhold til ulike faktorer og kvalitetskriterier. Fagmiljøet på 

Blæstad kommer godt ut på de fleste av NOKUT’s kriterier for akkreditering av studier og KD’s 

kvalitetsparametre, men ikke i forhold til størrelsen på fagmiljøet, publiseringer, eksterne forskningsinntekter 

og internasjonal orientering. Det er også mangel på gode nok bibliotektjenester, egnede lokaler til 

undervisning og mangel på universell utforming. Mangel på forskningsaktivitet gjør det tvilsomt om vi kan 

akkreditere masterstudier innen jordbruksfagene selv om disse rekrutterer til PhD i anvendt økologi.  
 

Det er mangel på økonomiske ressurser på avdelingen til å utvide fagmiljøet ytterligere. Bare for å 

opprettholde dagens aktivitet på Blæstad er det minst kr 2.5 mill for lite i bevilgning til instituttet på Blæstad. 

Hittil har avdelingen klart å finansiere dette, men det blir mer utfordrende fremover. Samtidig skal avdelingen 

videreutvikle en robust PhD i Anvendt økologi på lang sikt. PhD i anvendt økologi på avdelingen styrker 

avdelingens faglige robusthet, og HINN sine universitetsambisjoner. 
 

For å løse utfordringene er det derfor behov for: 

1) Å utvikle et enda større fagmiljø enn vi har klart de siste årene på Blæstad. Dette kan gjøres: 

a. med ekstra bevilgninger til det jordbruksfaglige miljøet 

b. ved å samlokalisere dagens avdeling som inkluderer hele bredden av landbruksfagene 

jordbruk, skogbruk og utmarksfag på Evenstad  

2) Å sikre en god infrastruktur enten å: 

a. bygge en ny campus på Blæstad 

b. bygge ut nødvendig infrastruktur på Hamar 

c. videreutvikle campus Evenstad  

 

Det er viktig å være oppmerksom på at Blæstad i mange år har tatt et nasjonalt ansvar i forhold til 

høyere jordbruksutdanning i Norge. Det er få institusjoner igjen som driver jordbruksutdanning i 

landet, og flere av studiene på Blæstad er unike i Nordisk sammenheng. De ulike løsningene vi har 

beskrevet for å løse utfordringene vil endre dagens jordbruksutdanninger på Blæstad. En 

videreføring på Blæstad vil gjøre det mulig å videreutvikle dagens utdanninger innen agronomi og 

landbruksteknikk. En lokalisering på Hamar vil mest sannsynlig gå i retning av en mer realfagspreget 

jordbruksutdannelse som vi ikke har lykkes med før i Innlandet. En samlokalisering av hele bredden 

av avdelingens fagmiljø (jord, skog, utmark og økologi) på Evenstad vil skape et tett og bredt fagmiljø 

med en jordbruksutdanning som kan gå i retning av agronomiske profiler. Sammen vil dette 

fagmiljøet ha et stort potensiale for å utvikle tverrfaglige forskningsprosjekter i hele bredden av 

landbruksfagene, noe som også vil styrke PhD i anvendt økologi. Landbruksteknikken som eget 

studium blir i så tilfelle borte. 
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Anbefalinger 

Prosjektgruppen anbefaler å velge noen av de mest faglig og økonomisk robuste 

alternativene:  

ENTEN 

 Blæstadalternativet: hvor driftsbevilgningen til Blæstad sponses med kr 7,5 mill 

(løsning 1b), og at styret binder seg til en oppgradering av infrastrukturen til et 

fullverdig campus over en 10-årsperiode (dvs at dette til slutt vil føre til en økt 

husleiekostnad på mellom kr 7,6 og 14 mill årlig. 

ELLER 

 Hamaralternativet: Biotek-alternativet med samlokalisering av landbruksfagene og 

bioteknologi fagene på Hamar. Det er uklart hvordan infrastrukturen kan løses, men 

det vil kunne være løsbart i samarbeidet høgskolen allerede har med Hamar 

kommune og med bioteknologi-næringen i Hamar. F.eks. kunne et teknologisk 

innovasjonssenter som det snakkes om på Hamar være spennende. Det er imidlertid 

uklart hvordan driften av avdelingens aktiviteter skal finansieres.  

ELLER 

 Evenstadalternativet: Samlokalisere aktiviteten på Evenstad. I dette alternativet vil 

det selvsagt være mulig for offentlige og private aktører å utvikle andre alternativer 

på Blæstad, slik som forskningssenter innen landbruksteknikk, innovasjonssenter, 

fagskole e.l.. 

 

 Drift 
(inndekning av årlig 
underskudd på drift) 

Utvikling Infrastruktur Sum pr år For 10 år 

Blæstad Kr 2,5 mill Kr 6 mill Kr 7,6 - 14 mill Kr 16,1-22,5 mill Kr 161-225 mill 

Hamar Kr 2,5 mill Kr 6 mill Kr 7,6 - 14 mill * Kr 16,1-22,5 mill * Kr 161-225 mill* 

Evenstad   Kr 4 mill Kr 4 mill Kr 40 mill 
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1. Introduksjon 
1.1 Bakgrunn 

I dag er den landbruksfaglige aktiviteten (jordbruks-, skogbruks- og utmarksfagene) ved Høgskolen i 

Innlandet (HINN) organisert under Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL). Avdelingen 

er lokalisert på 2 ulike studiesteder (Campus Evenstad og Campus Blæstad). På Blæstad har vi 

Institutt for jordbruksfag og på Evenstad Institutt for skog- og utmarksfag. Fra og med nyttår 2018 vil 

fagmiljøet bli organisert i et Fakultet for økologi, landbruksfag og bioteknologi med 3 institutter 

(Jordbruksfag på Blæstad, Skog- og utmarksfag på Evenstad og Bioteknologi på Hamar). 

 

I denne rapporten vurderer vi hvordan den faglige aktiviteten på avdelingen kan sikres best mulige 

vilkår for utvikling framover. Utredningen sammenligner samlokalisering av avdelingens faglige 

aktiviteter på Evenstad med å fortsette aktiviteten slik det er i dag med to institutter hvor 

jordbruksaktiviteten ligger på Blæstad. Det vurderes også et Hamaralternativ som består i at 

fagmiljøene på Blæstad og på bioteknologi samlokaliseres på Hamar.  

 

Det overordnede målet for utredningen er at HINN får en bred utredning som kan brukes for å sikre 

et robust fagmiljø knyttet til hele bredden av landbruket (skogbruk, jordbruk og utmark) på lang sikt 

i Innlandet. 

 

1.2 Bakgrunn for prosjektet slik det er beskrevet i mandatet fra 03.02.2017, inkludert 

kommentarer  
I studieåret 2008/09 var det registrert 118 studenter på jordbruksstudier på Blæstad. Av disse var 

kun 56 campusstudenter. Totalt produserte disse 118 studentene studiepoeng som tilsvarte 48,6 

heltidsstudenter (dvs at de bestod av studier for til sammen 2915.4 studiepoeng delt på 60 

studiepoeng som er en heltidsstudent). Både antall studenter og produksjonen av studiepoeng var 

veldig lavt og studiene stod i fare for å bli nedlagte. Blæstad lå i den tiden under Avdeling for 

lærerutdanning og naturvitenskap på Hamar. Ledelsen ved daværende Avdeling for skog- og 

utmarksfag på Campus Evenstad fikk høsten 2009 i oppdrag fra rektor Lise Kulbrandstad og 

høgskoledirektør Pål E. Dietrichs ved Høgskolen i Hedmark om å gjøre en evaluering av hva som 

måtte til for å få jordbruksutdanningen på Blæstad til å bli økonomisk bærekraftige. Dette arbeidet 

endte med at hele det landbruksfaglige miljøet (jordbruk, skogbruk og utmarksfag) ved Høgskolen i 

Innlandet (HINN) ble sammenslått til Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag i 2010. Dette 

inkluderte de 2 studiestedene som i dag kalles Campus Blæstad (jordbruksfag) og Campus Evenstad 

(skog- og utmarksfag). Sammenslåingen av de to studiestedene til en avdeling var ett av flere 

anbefalinger fra dekan og nestleder på Campus Evenstad (Andreassen og Gangås 20091).  

 

I høgskolestyret den 30.04.2015 ble det lagt frem en sluttrapport for sammenslåing av fagmiljøene 

på Evenstad og Blæstad (saksnr. 18/15) basert på en prosjektperiode fra 2010 til 2014 (Johnsen og 

Andreassen 20152). Rapporten viste at AØL har nådd alle de faglige- og undervisningsmessige 

målsettingene som ble satt i 2009 for campus Blæstad. I tillegg til målene hadde avdelingen 

etablert et masterstudium og stipendiatstillinger på Blæstad, samt etablert felles emner mellom 

Evenstad og Blæstad. 

                                                            
1 Andreassen HP, Gangås KG. 2009. Campus Blæstad – en utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: 

Faglig, økonomisk og organisatorisk. Intern rapport 14.12.2009 
2 Johnsen FH, Andreasse HP. 2015. Utviklingen av institutt for jordbruksfag, Blæstad 2010-2014, og perspektiver for 2015-2020. Intern 

rapport 18.03.2015. 
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På grunn av lite ressurser foreslo Andreassen og Gangås i 2009 1 at vi først måtte sørge for å få 

rekruttert studenter til Blæstad. Foreløpige beregninger med de kostnadene man da hadde viste at 

Blæstad ville komme i økonomisk balanse med ca 110 heltidsstudenter. Dette var den kortsiktige 

målsettingen. Alle umiddelbare tiltak skulle derfor sikre studentrekrutteringen. Det er disse mål og 

tiltak som ble beskrevet som oppfylt i 2015 (vedlegg 1). Et av tiltakene som ble gjort var å ansette 

professor Fred H. Johnsen som en dedikert institutttleder med det strategiske ansvaret for Blæstad. 

 

På mellomlang sikt skulle man videreutvikle høgskoleaktiviteten med FoU, kurs og oppdrag, og på lang 

sikt skape en ytterligere tilknytting til forskning og formidlingsvirksomhet1.  

 

Til tross for dette viste rapporten en fortsatt mangel på økonomiske ressurser og avdelingen bruker 

avdelingskapitalen for å finansiere Blæstad. På grunn av fagmiljøets størrelse og satsingen på 

undervisning er det også lite kapasitet for å utvikle forskning og BOA-virksomhet. Det var også 

store utfordringer med infrastrukturen, og muligheten for å utvikle campus Blæstad til et moderne 

undervisningssted/campus.  
Allerede i 2011 viste Johnsen og Andreassen (2011)3 at studiepoengproduksjon ikke var nok for å skape 

en robust økonomi og man anbefalte en intensivering av BOA-aktiviteten på Blæstad. Det var en 

forventning at dette skulle øke med økt antall ansatte med førstekompetanse. Men en ansatt 

professor som var i gang med å søke BOA-midler sluttet, og til tross for økt kompetanse har det ikke 

vært tidsressurser nok for å utvikle BOA. Denne satsingen medførte imidlertid at Blæstad fikk en 

stipendiatstilling finansiert av Landbruks- og matdepartementet, Fylkeskommunen i Hedmark og 

Hamar kommune, og avdelingen tildelte den neste ledige stipendiathjemmelen til Blæstad. Dette har 

likevel ikke utviklet mer BOA. Andre tiltak som ble foreslått i 2011 som å redusere tidsbegrensede 

ansettelsesavtaler og innkjøp av eksterne undervisningstjenester har heller ikke blitt fulgt opp. I stedet 

ble det etablert en master og vi fikk mer undervisningsplikter og mindre ressurser til å videreutvikle 

BOA-inntekter. 

 

Da sluttrapporten for sammenslåingen kom i 2015 (Johnsen og Andreassen 2015)2 var hovedfokuset 

rettet mot mangel på infrastruktur på Blæstad for å videreutvikle jordbruksutdanningen til en 

moderne utdanning. Avdelingen har investert i det mest nødvendig utstyret, og høgskolen har 

gjennomført forbedringer på det som rapporten påpekte som mest prekært, slik som midlertidige 

løsninger på inneklima, drenering av jordbruksarealer og etablert dusj- og garderobefasiliteter. Men 

det er ikke gjort noe med renovering og fornying av innendørs øvingsarealer eller utvidelse av kantine, 

grupperom og dametoaletter. Flere av lokalene som brukes i øvelser og undervisning er gammeldagse 

og dårlige, og får jevnlig påpakning fra avdelingens og høgskolens arbeidsmiljøutvalg.  

 

For hoveddelen av Campus Blæstad ligger det til grunn en vederlagsfri leieavtale med 

Fylkeskommunen frem til 2025 - for hele jordveien og for de bygninger avdelingen benytter. 

Unntaket er for en del av landbrukssenteret hvor HINN betaler ordinær husleie. Den vederlagsfrie 

leieavtalen setter som forutsetning at høgskolen vedlikeholder bygningsmassen på det nivå den var 

da avtalen ble inngått. Hvert år gjøres det derfor vedlikeholdstiltak for å ivareta denne forpliktelsen, 

men kostnadsmessig er dette en mindre belastning for HINN enn det vi ville hatt i et ordinært 

leieforhold. Ut over rene tiltak for å bevare bygningsmassen er det også gjennomført mindre 

endringer og oppussinger for å imøtekomme behov i forbindelse med undervisning. I påvente av 

nærmere avklaringer om den videre fremtiden for landbruksutdanningene, er disse tiltakene holdt 

på et minimum. 

 

                                                            
3 Andreassen HP, Johnsen FH. 2011. Blæstad 2010-2011 og videre planer. Rapport # 1 etter sammenslåingen med Evenstad. Intern 

fremdriftsrapport i forhold til det sammenslåingen mellom fagmiljøene på Evenstad og Blæstad. Intern rapport 05.12.2011. 
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I behandlingen av sluttrapporten i styresaken 18/15 viste høgskoleledelsen til at det antagelig ikke 

vil være økonomisk forsvarlig å legge til grunn at videre drift etter 2025 på Blæstad skulle 

gjennomføres fullt ut i henhold til de listede forventningene fra avdelingen. Når det gjelder større 

investeringsbehov som sluttrapporten beskriver, for å opprettholde en moderne 

landbruksutdanning ved HINN, ba styret administrasjonen om å komme tilbake med en ny sak på 

dette.  

 

Utviklingen av infrastrukturen på Blæstad - til et moderne campus innen jordbruksutdanning, slik 

avdelingen etterspurte i sluttrapporten, kan bli for kostbart i forhold til størrelsen på aktiviteten. 

Rektor mener derfor at alternative løsninger må vurderes. Ledelsen på HINN og på AØL mener at et 

alternativ som må vurderes er en samlokalisering av aktiviteten på Evenstad. Med støtte fra 

avdelingsledelsen har rektor nå ønske om å få avklart denne saken.  

 
Det er to hovedgrunner for at saken kommer opp akkurat nå. 

1) HINN har i flere runder meldt inn behovet for større investeringstiltak i infrastrukturen 

knyttet til både Campus Blæstad og Campus Evenstad. Senest ble det i Høgskolen i 

Hedmarks innspill til budsjett for 2017 lagt inn et ønske om en tildeling på kr 50 mill. for å 

iverksette tiltak for å kunne tilby jordbruksutdanninger i tråd med dagens, og fremtidens 

krav, på Blæstad. I etatsstyringsmøtet våren 2016 ble dette innspillet trukket frem av 

departementet. I en skriftlig tilbakemelding fremhever Kunnskapsdepartementet (KD) at det 

må utarbeides en tydelig behovsanalyse før departementet kan ta saken videre med 

Statsbygg. Departementet oppfordrer derfor at man utarbeider en slik behovsanalyse i 

dialog med dem. For å kunne utarbeide en slik analyse er man avhengig av å ha definert 

tydelig hvilke behov som eksisterer, og vil kunne komme til å eksistere i 

landbruksutdanningene. Det innebærer at man må definere hva som skal være innholdet i 

landbruksutdanningene før man identifiserer hvilke infrastrukturbehov dette medfører. 

Tilbakemeldingen fra departementet er også tydelig på at Statsbygg må ha en rolle i den 

videre utvikling av infrastrukturen.  

 

Rektor oppfatter dette som en positiv tilbakemelding til AØL og den jobben som er gjort på 

Blæstad, og ønsker derfor at man fort kommer i gang med en behovsanalyse slik at man kan 

følge opp KD sitt initiativ.  
I ettertid viser det seg at KD mener at de er åpne for en søknad på et kurantprosjekt, dvs at 

HINN selv må dekke investeringene som Statsbygg gjør ved eventuelle nybygg gjennom økt 

husleie til Statsbygg. Det vil si at KD ikke selv vil dekke kostnadene ved nye bygg. Dette kom 

frem i møtet mellom prosjektgruppa og KD den 22.03. Videre møter med Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) den 22.03 viste at heller ikke LMD så på dette som sin oppgave, da 

høyere utdanning lå under KD. 

 

2) HINN går nå gjennom alle sine fagområder og vil bruke fusjonen for å styrke seg faglig. Dette 

vil blant annet kreve at man løser utfordringen med infrastrukturen på Blæstad. Rektor 

ønsker derfor at dette prosjektet gjennomføres i løpet av våren slik at utredningen kan 

brukes i arbeidet med faglig og administrativ organisering. 

 

1.3 Mandatet slik det er gitt av rektor 03.02.2017 
Dekan Harry P. Andreassen bes om å utrede hvordan den faglige aktiviteten på Blæstad kan sikres 

best mulige vilkår for utvikling framover. Utredningen skal sammenligne samlokalisering på Evenstad 

med å fortsette aktiviteten slik det er i dag med to institutter hvor jordbruksaktiviteten ligger på 
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Blæstad (Blæstad-alternativet). Andre aktuelle alternativer må også belyses og det må argumenteres 

for hvorfor de ikke er aktuelle eller om man trenger lengre tid for også å vurdere disse alternativene. 

 

Det overordnede målet med mandatet er at Høgskolen i Innlandet får en bred utredning som kan 

brukes for å sikre et robust fagmiljø knyttet til hele bredden av landbruket (skogbruk, jordbruk, og 

utmark) på lang sikt i Innlandet. Robustheten skal basere seg på nasjonale kvalitetskriterier for 

høyere utdanning og skal ta utgangpunkt i de strategiske føringer som har vært lagt til grunn for 

faglig utvikling av tidligere Høgskolen i Hedmark og faglig profil ved avdelingen: 

 Studier: En bærekraftig bruk av jordbruks-, skogbruks- og utmarksarealer 

 Forskning: Anvendt økologi forstått som en bærekraftig forvaltning, produksjon og bruk av 

biologiske ressurser slik som husdyr, kulturplanter, skog, vilt og fisk 

 Innovasjon: En bærekraftig kommersialisering og bedriftsutvikling knyttet til 

primærnæringene 

 

Med denne bakgrunnen bes Andreassen om å gjennomføre en behovsanalyse. Denne 

behovsanalysen skal vurdere og sammenligne Evenstad- og Blæstad-alternativene når det gjelder:  

 Faglige strategiske forhold generelt, og undervisning, forskning og BOA spesielt  

 Rekrutteringsmessige forhold 

 Infrastrukturmessige forhold 

 Økonomiske forhold 

 Samarbeid med næringsliv 

 Andre nasjonale og nordiske utdanningsinstitusjoner 

 

Det forventes ikke en endelig beslutning på studieporteføljenivå eller på prosjektering av 

infrastruktur på dette stadiet, men en analyse som viser det overordnede behovet slik at man kan gå 

videre med initiativet til KD. 

 

Harry P. Andreassen er prosjektleder for utredningen. Sammen med Pål E Dietrichs utgjør disse to 

prosjektgruppen. Andreassen og Dietrichs har ansvaret for at ansatte og studenter på avdelingen 

(både på Campus Evenstad og Campus Blæstad) blir involvert, og at deres meninger synliggjøres i 

utredningen. Det settes ned en referansegruppe, bestående av ansatte ved avdelingen, 

studentrepresentanter, og representanter for landbruksnæringen. Tillitsvalgte vil bli involvert 

gjennom IDF møter. 

 

I tillegg må partnere i landbrukssenteret på Blæstad, annen jordbruksnæring i regionen, 

interesseorganisasjoner, og andre institusjoner som driver høyere jordbruksutdanning i Norge eller i 

Norden høres.  

 

Høgskoleledelsen vil, sammen med Andreassen, ta initiativ til møter med Kunnskapsdepartementet 

(KD), Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fylkeskommunene så snart som mulig. På møtene 

må utfordringene belyses, og partene må diskutere aktuelle alternativer for å sikre og styrke 

landbruksutdanningene i høgskolen inn i fremtiden – som forskningsbaserte og solide høyere 

utdanninger. 

 

Utredningen skal ferdigstilles innen 1. mai 2017.  
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1.4 Arbeidet med prosjektet  
Prosjektgruppa bestod i starten (03.02.2017) av Andreassen og Dietrichs. Etter innspill fra 

referansegruppa ble prosjektgruppa utvidet med førsteamanuensis Hans Chr. Endrerud ved Institutt 

for jordbruksfag på Blæstad den 14. mars. Prosjektgruppa har hatt en referansegruppe for å 

diskutere ideer med bestående av tillitsvalgte, medarbeidere fra AØL (både Evenstad og Blæstad), 

høgskoleledelsen, studentrådsleder på Evenstad og Blæstad, og aktører landbrukssenteret på 

Blæstad (Vedlegg 2). I tillegg har diskusjonene i referansegruppa også vært diskutert i påfølgende 

personalmøter på Evenstad og Blæstad (Vedlegg 3). I tillegg til møter arrangerte vi også et åpent 

seminar hvor alle interesserte fikk komme med forberedte innspill (Vedlegg 4). 

 

I denne rapporten følger vi ikke mandatet slavisk fordi signalene fra KD gjaldt et kurantprosjekt og 

ikke var friske midler. Det hastet derfor likevel ikke å få ferdig en rapport til KD. Etter hvert viser det 

seg at utfordringene for å få til en sterk faglig utvikling både for Blæstad og det nye fakultetet ligger i 

både faglig-økonomiske vurderinger knyttet til både driftsøkonomi og behov for investeringer i 

infrastruktur.  

 

1.5 Rammebetingelser 
Referansegruppa har blitt introdusert til: 

 Formålet med høgskole og universiteter i henhold til Universitets- og høyskoleloven 

(Vedlegg 5) 

 NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitetssikring in utdanning) forskrift om standarder og 

kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk 

høyere utdanning - kriterier for universitetsakkreditering, og akkreditering av bachelor, 

master og PhD utdanninger (Vedlegg 6)  

 Lov om fagskoler (Vedlegg 7) 

 Kunnskapsdepartementets (KDs) 5 faktorer som skal gi en felles forståelse av kvalitet i 

høyere utdanning (Vedlegg 8a) 

 KDs 12 kriterier for kvalitet i høyere utdanning (Vedlegg 8b) 

 KDs finansieringsmodell av høyere utdanning (Vedlegg 9) 

 HINN sine mål og ambisjoner med fusjonsprosessen mellom Høgskolene i Hedmark og 

Lillehammer (Vedlegg 10)  

 

Dette ble brukt som rammebetingelser i prosjektet og KDs kvalitetskriterier og finansieringsmodell 

har vært essensielle i forståelsen av prosjektet og konklusjonene. 

 

Her legger vi også ved en sammenligning av kvalifikasjonsrammeverket for fagskoler versus 

Universiteter og høgskoler (vedlegg 11). 
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2. Faglig profil 
2.1 Introduksjon om jordbruksfagene 

Verden står overfor enorme utfordringer knyttet til klimaendringer, matproduksjon og endringen i 

bruken av areal. Vi skal bygge opp en stor del av fremtidens økonomi på fornybare biologiske 

ressurser, den såkalte bioøkonomien4 basert på regionale5,6, nasjonale7 og internasjonale8 satsinger. 

Det er et stort behov for økt matproduksjon for å tilfredsstille behovet til en økende befolkning9,10. 

Og det er forventet at klimaendringer vil tvinge fram økt areal til matproduksjon i den nordlige 

halvkule da tørke vil redusere dyrkbart jordbruksareal og avlinger i sør11, og varmere klima i nord vil 

ikke i seg selv bety det samme som økt matproduksjon12.  

 

Landbasert matproduksjon er nært knyttet til jordbruket. Jordbruk omfatter dyrking av kulturvekster 

til bruk som mat, dyrefôr og fiber samt husdyrhold, begrenset til produksjonsdyr. Det bredere 

begrepet landbruk omfatter også skogbruk, utmarksnæringer og gårdsbaserte tilleggsnæringer som 

gårdsturisme. 

 

Klimaeffekter blir essensielle i fremtidens landbruksutdanninger. Dette har allerede vist seg i 

innovative løsninger knyttet til matproduksjon innen bioteknologi, automatisering og robotisering. 

Denne innovative utviklingen vil bare øke betraktelig de nærmeste årene med stort behov for ny og 

tverrfaglig kompetanse. 

 

Når det gjelder landbruksproduksjon er Innlandet i en særstilling da Hedmark er fylket med landets 

største jordbruksarealer i drift (1,063,786 daa) tett fulgt av Oppland (1,036,655 daa)13. Til sammen 

har de to innlandsfylkene 21% av Norges jordbruksareal og 19% av landets jordbruksbedrifter. 

 

2.2 Jordbruksutdanning i Norge 
For å nå landbrukspolitiske mål er det nødvendig med kunnskap og innovasjon, noe som forutsetter 

sterke utdanningsinstitusjoner innen grønn sektor – de tradisjonelle utdanninger innen fiske, 

landbruk og biologi. AgriAnalyse beregnet i 2013 et behov for minst 4600 uteksaminerte kandidater 

fra høyere landbruksfaglig utdanning frem mot 202314, det vil si 460 i året (i 2012 ble det 

uteksaminert 382 kandidater, i 2015 var dette tallet ca. 420 – se vedlagte eksterne kommentar 1). 

 

Utdanninger knyttet til jordbruk og skogbruk har totalt sett en beskjeden studentmasse i landet. 

Dette er en utfordring da dette er dyre studier og finansiering av høyere utdanning i stor grad 

baserer seg på studentproduksjon. I begynnelsen av 2000-tallet var det veldig lav søkning til 

jordbruks- og skogbruksutdanninger i landet. Landbruksstudier her i landet har imidlertid blitt mer 

                                                            
4 Andreassen HP, Chetri M, Esteruelas NF, Gangås KE, Hagenlund M, Hassve M, Jahren T, Johnsen K,. Milleret C, Mramba RP, Pedersen S, 
Tofastrud M, Udayan C. 2017. Economical gain or ecological pain – sustainability in bioeconomy (i bearbeiding). 
5 Innlandsutvalget Sluttrapport 2015. https://vriinnlandet.files.wordpress.com/2015/11/rapporten-til-innlandsutvalget.pdf 
6 Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024. En næringsstrategi med handlingsplan. 
https://www.oppland.no/nyheter/biookonomistrategi-for-innlandet.80643.aspx  
7 Kjente ressurser – uante muligheter. Regjeringens bioøkonomistrategi. 2016. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-
biookonomistrategi-kjente-ressurser--uante-muligheter/id2521997/  
8 Innovating for sustainable growth. A bioeconomy for Europe. 2012. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy  
9 Landbruks- og matdepartementet 2012. Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords. Meld. St. 9 (2011-2012).  
10 Forskningsrådet 2011. Klimastrategi – jordbruk, En oppfølging av kunnskapsgrunnlagsrapporten «Bedre agronomi» og andre relevante 
rapporter innen klima og jordbruk.  
11 Andreassen HP 2014. Anvendt økologi. I: Storaas T og Langdal K. Ikke berre ulv og bly – glimt frå forskinga på Evenstad. 
12 Cottis T. 2015. En framtid du ikke vil ha. Global oppvarming: Forutsetninger, risiko og sannsynlige konsekvenser. Fremtiden i våre hender 
09/2015. 
13 Rognstad, O. og Steinset, T.A. 2010. Landbruket i Norge 2009. Jordbruk – Skogbruk – Jakt. Statistisk sentralbyrå.  
14 Hillestad ME, Eldby H. 2013. Framtidas landbruksakademikere – flere, grønnere og mer klimatilpassede. AgriAnalyse rapport 4/2013. 

https://vriinnlandet.files.wordpress.com/2015/11/rapporten-til-innlandsutvalget.pdf
https://www.oppland.no/nyheter/biookonomistrategi-for-innlandet.80643.aspx
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-biookonomistrategi-kjente-ressurser--uante-muligheter/id2521997/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-biookonomistrategi-kjente-ressurser--uante-muligheter/id2521997/
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
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populært igjen etter 2010, og det er i dag brukbar søkning både på jordbruks- og 

skogbruksutdanninger i landet. 

 

Med jordbrukets sterke stilling i Innlandet er det naturlig at jordbruksutdanning har lang tradisjon i 

regionen. Det finnes tilbud om landbruksutdanning ved flere videregående skoler i innlandet: 

Jønsberg, Solør (skogfag), Storsteigen og Valle. Det finnes også fagskoletilbud i Innlandet tilknyttet 

Fagskolen i Innlandet med base på Gjøvik. Disse fagskoletilbudene er etablert i samarbeid med flere 

naturbruksskoler (f.eks. på Hvam og på Storsteigen). På høgskolenivå finnes det tilbud ved HINN sin 

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag lokalisert på Evenstad og Blæstad.  

 

Gården Blæstad ble tatt i bruk som undervisningsarena i 1923 som Hedmark småbruksskole. I 1948 

fikk skolen en hagebrukslinje som var i drift til Blæstad småbruk- og hagebruksskole ble lagt ned i 

1964. Skolen fikk imidlertid nytt liv som Statens landbruksmaskinskole i 1969 og ble drevet under 

dette navnet til den i 1989 ble innlemmet i Hedmark distriktshøyskole, fra 1994 Høgskolen i 

Hedmark, og fra 2017 HINN. 

 

I dag finnes det kun 5 bachelorutdanninger innen jordbruk i landet: 

 Plantevitenskap ved NMBU 

 Husdyrvitenskap ved NMBU 

 Husdyrvelferd og husdyrproduksjon ved Nord Universitet 

 Landbruksteknikk ved Høgskolen i Innlandet 

 Agronomi ved Høgskolen i Innlandet 

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbys også årsstudiet i økologisk landbruk som et nett- og 

samlingsbasert studium. Både landbruksteknikk og økologisk landbruk er unike studier i Norden og vi 

konkurrerer ikke med andre institusjoner her i landet. Når det gjelder agronomistudenter, 

konkurrerer vi først og fremst med bachelorgradene i plantevitenskap og husdyrvitenskap ved 

NMBU. Studiene på NMBU er spesialiseringer knyttet til husdyr- eller planteproduksjon, mens 

agronomistudiet ved HINN er mer generell. I tillegg har NMBU krav om realfagskompetanse for 

opptak. Dette gjør at de tre institusjonene som fortsatt driver høyere jordbruksutdanning her i 

landet i liten grad konkurrerer om studentene. Et fortinn ved HINN sine utdanninger innen 

jordbruksfag, er at de er innrettet med en stor andel øvelser, demonstrasjoner, utferder og 

praksisnær undervisning, for å bygge opp under det teoretiske innholdet. Denne praktiske erfaringen 

er noe som er etterspurt av arbeidsgivere14. 

 

2.3 Landbruksakademikere 
Utredningen fra AgriAnalyse14 er noe preget av at et flertall av virksomhetene som svarte på 

undersøkelsene var fra offentlig sektor (122 av 132 virksomheter), men undersøkelsen viser en sterk 

etterspørsel etter landbruksakademikere. Blant annet viser de at det uteksamineres for få 

kandidater fra typiske landbruksrelaterte fag som agronomi, plantevitenskap, by- og 

regionplanleggingsfag og skogfag. De henviser også til kandidatundersøkelser fra NMBU som viser at 

nesten alle som fullfører denne type utdanninger er i jobb innen 6 måneder. En 

kandidatundersøkelse15 ved HINN viser også at kandidater fra Blæstad er attraktive i 

arbeidsmarkedet og hele 77% av studentene som avsluttet Bachelor i Landbruksteknikk gikk ut i jobb 

rett etter utdanningen (se også vedlagte eksterne kommentar 1-4).  

                                                            
15 Berg B, Knudsmoen, H. 2014. Ba-kandidaters vurdering av overgangen fra utdanning til arbeidslivet. Kandidatundersøkelse av utvalgte 
bachelorutdanninger ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2011 og 2012. Høgskolen i Hedmark rapport 5/2014. 
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Virksomheter som svarte på AgriAnalyse sin utredning mener at de vil rekruttere folk fra: 

 Miljø- og ressursfag/utmarkslære og naturforvaltningsfag (83 virksomheter svarte at de til 

sammen hadde behov for 207 stillinger de neste 10 årene – 86% i offentlig sektor)  

 Agronomi (67 virksomheter svarte at de til sammen hadde behov for 165 stillinger de este 

10 årene – 84% i offentlig sektor) 

 Skogfag (54 virksomheter svarte at de til sammen hadde behov for 134 stillinger de neste 10 

årene – 94% i offentlig sektor) 

 Husdyrvitenskap (37 virksomheter svarte at de til sammen hadde behov for 100 stillinger de 

neste 10 årene)  

 Plantevitenskap (36 virksomheter svarte at de til sammen hadde behov for 94 stillinger de 

neste 10 årene) 

 Tekniske fag (20 virksomheter svarte at de til sammen hadde behov for 70 stillinger de neste 

10 årene) 

 

Over 50% av virksomheten mente det var mest aktuelt å hente kandidater fra NMBU, 14% fra HINN 

og 17% fra Nord universitet. Undersøkelsen viser også et behov for master- og PhD-kandidater.  

 

Nesten uansett fagområde viste utredningen at virksomhetene mente at praktisk erfaring var viktig å 

ha med i utdannelsen (66%), og at kunnskap om miljø og klima (65%), entreprenørskap (63%) og 

driftsledelse, analyse og planlegging (62%) var viktig å ha med i utdannelsen framover. Eller varierte 

det en del mellom studiene hvilke fag som ble ansett som mest relevante. F.eks. ville virksomheter 

som etterspør kandidater med plantevitenskap også ha mer kunnskap om bærekraftig produksjons-

systemer. Virksomheter som etterspurte tekniske fag ønsket mer om byggesaker, 

prosjektadministrasjon og arealplanlegging. Men som sagt kan dette være preget av at en stor andel 

av virksomhetene som svarte kom fra offentlig sektor. 

 
2.4 AØLs fagprofil 

Siden 2010 har AØL utviklet en kunnskapspyramide som brukes for å beskrive avdelingens fagprofil. 

Grunnlaget for pyramiden er utdanning, forskning, innovasjon og kommunikasjon (Fig. 1). Det 

overordnede målet vi jobber mot er å skape kandidater for et bærekraftig samfunn som besitter høy 

kompetanse i alle fire elementene i pyramiden. Kandidater som utdannes på avdelingen skal bidra 

positivt til en bærekraftig utvikling av det grønne skiftet, og bli gründere for en bedre forvaltning av 

naturen og naturbaserte produkter. Grønn omstilling baserer seg på et skifte fra et samfunn 

avhengig av fossilt brennstoff til et samfunn der biomasse og fornybare ressurser benyttes i et 

sirkulært kretsløp for framstilling av gamle og nye produkter, og energi. Biomasse er masse fra 

biologisk ressurser som trær, kulturplanter, fisk, vilt, husdyr, og er råvarene for bioøkonomien som 

er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt satsingsområde. 

 

AØL har utviklet sammenhengen mellom utdanning og forskning godt, og har de siste årene utviklet 

en større sammenheng mellom utdanning og innovasjon i samarbeid med Ungt entreprenørskap, og 

mellom forskning og innovasjon. Kommunikasjonselementet er det som foreløpig er minst etablert 

som et hovedfokusområde, men det siste året har vi begynt å legge inn både innovasjon og 

kommunikasjon i læringsutbyttene på emner og studier for å fremheve også disse to elementene i 

alle våre utdanninger på begge våre institutter.  

 



 

15 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kunnskapspyramiden brukt som grunnlag for faglig 

profil ved AØL 

 

 

Utdanning. AØLs studieprofil er bærekraftig bruk av jordbruks-, skogbruks- og utmarksarealer (Fig. 

2). AØL har fokusert på campus-studier, og forventer at studenter og ansatte bruker mye arbeidstid 

på campus, med timeplaner fra mandag til fredag. Avdelingen har imidlertid en veldig suksessfull 

nett- og samlingsbasert Årsstudium i økologisk landbruk. Studiene henger godt sammen og bygger 

opp om en felles fagprofil fra bachelor- til PhD-utdanninger (til sammen 4 bachelorstudier bygger 

opp om 2 mastergrader og en PhD) (Fig. 3). I tillegg tilbyr avdelingen noen årsstudier knyttet til 

bachelorstudiene.  

 

Med hensyn til internasjonalisering tilbyr AØL 3 engelskspråklige semesterstudier på bachelornivå 

for utvekslingsstudenter fra Europa og forvalter to store internasjonale nettverk:  

Nordnatur som skal øke kvaliteten på studiene på bachelor - og masternivå sammen med 14 

nordiske og baltiske høgskoler/universiteter med fokus på landbruksutdanning 

(www.nordnatur.net); og  

en nasjonal forskerskole finansiert av Norges forskningsråd (NFR) kalt The International Research 

School i Applied Ecology (IRSAE; www.irsae.no) med mer enn 120 europeiske PhD-kandidater fra 13 

høgskoler/universiteter i Europa.  

 

Til enhver tid er 30-50 studenter ved AØL internasjonale studenter, ca halvparten av våre PhD-

kandidater, og 20% av de vitenskapelig ansatte. På utdanningssiden har AØL forsøkt å etablere et 

Senter for etter- og videreutdanning i landbruket, men har ennå ikke greid å få dette finansiert. 

 
Forskning. Vår forskningsprofil heter Anvendt økologi, og er en tverrfaglig tilnærming til bærekraftig 

produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Avdelingen driver noe grunnforskning på 

bestandsdynamikk og barskogsøkosystemet. Dette er ønskelig fordi vi har et særlig ansvar for å drive 

grunnforskning innen vårt PhD-område (Vedlegg 5), og ikke minst for å holde fagmiljøet aktive og 

oppdaterte på den fremste utviklingen i fagområdet. Hovedmengden av forskningen er imidlertid 

relatert til anvendbare problemstillinger og er som oftest i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. 

Mye av forskningen på avdelingen skjer i samarbeid med forskere fra internasjonale institusjoner. 

 

http://www.nordnatur.net/
http://www.irsae.no/
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Figur 2. En beskrivelse av AØLs fagprofil basert på kunnskapstriangelen. 

 
 

Innovasjon. Med innovasjonsprofil Bærekraftig innovasjon i primærnæringene mener vi bærekraftig 

og ansvarlig forretningsvirksomhet innen små- og mellomstore bedrifter i primærnæringene. Med 

dette mener vi en utvikling av produkter og virksomhet knyttet til naturressurser som resulterer i en 

sosial eller økonomisk gevinst, uten tap av økologisk bærekraft. Vi er i en prosess for å etablere det 

som foreløpig kalles Evenstad Innovation Center (EIC), men som antagelig blir et kunnskapssenter 

knyttet til avdelingen og hele avdelingen deltar i utvikling av pilotprosjekter. EIC er foreløpig et 

forprosjekt som har vært finansiert av SIVA, Hedmark fylkeskommune og Stor-Elvdal kommune, og 

et styre bestående av representanter for finansiørene, Norges bondelag, Norskog og Statskog. 

 

Det foregår allerede mye arbeid knyttet til innovasjon og næringsutvikling på avdelingen og flere 

studenter både på Evenstad og Blæstad etablerer egne bedrifter og utvikler patenter fra f.eks. sine 

bacheloroppgaver.  
 

Kommunikasjon. Innovasjonsprofilen gir opphav til betydelig kommunikasjon i samspill med 

samfunn og arbeidsliv. Vi ønsker å utvikle ferdigheter blant forskning og studenter som gir en god 

dialog med samfunns- og arbeidsliv. Våre studenter møter potensielle arbeidsgivere i nasjonale 

faglige møter og konferanser (markdager, messer/utstillinger, Østerdalskonferansen, 

hjorteviltseminaret, småviltseminaret, skog og tre), eller i våre egne arrangementer, som for 

eksempel småviltseminaret, Anne Evenstads næringsseminar, forskningsdager, Blæstaddagen, 

Ulvekafé, og karrieredager på Evenstad og Blæstad. I 2017 etablerer avdelingen et 

kompetansesenter for fornybar energi sammen med Stor-Elvdal kommune og Statsbygg som skal 

bruke Campus Evenstad som eksempel på bruk av ulike former for fornybar energi, og et elgsenter 

sammen med lokale grunneiere og som skal være åpent for turister sommerstid og bli en ny arena 

for formidling av vår forskning (Fig. 4). 
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Figur 3. Studier ved AØL, fra bachelorgradsnivå (BA), via masternivå (MA) til doktorgradsnivå (PhD). 

 

 
Figur 4. Ambisjoner rundt en organisering av avdelingens faglige aktivitet. Vi har i dag utdanning og forskning 
med hver sin prodekan, og har som målsetting at avdelingen også får mer kompetanse knyttet til innovasjon 
og kommunikasjon.  

 Evenstad vilt- og næringssenter (EVONS). AØL etablerte EVONS i 2010 for å skape større nærhet til 
samfunns- og arbeidsliv. EVONS tar på seg små og store utviklingsprosjekter.  

 Evenstad innovasjonssenter er i en forprosjektfase. Senteret startet etter et privat eksternt initiativ. 
EVONS og EIC vil kunne utvikle seg til et felles innovasjonssenter som server hele avdelingen.  

 Norsk elgsenter ble etablert etter et initiativ fra lokale interessenter i Østerdalen. HINN åpner nå 
senteret på Evenstad for besøk 2 sommermåneder i året sammen med Norsk elgsenter AS.  

 Senter for fornybar energi ønskes etablert av Statsbygg og Stor-Elvdal kommune. AØL jobber for å 
realisere dette. 

 Avdelingen har mye ekstern besøk og ønsker å utvikle forskningsformidling i større grad. Man kan se 
for seg at dette blir organisert i et besøks- og formidlingssenter. 

 Det tas nå også nye initiativ for å etablere et Senter for etter- og videreutdanning i landbruket som en 
del av utdanningsboksen. 
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3. Bakgrunnsdata 
3.1 Om finansieringsmodellen 

I vedlegg 9 presenterer vi KD sin finansieringsmodell i detaljer for 2017. Den resultatbaserte delen av 

modellen består av gjennomsnittlig produksjon for årene 2013-2015. Under viser vi produksjonen på 

blant annet en del av de komponentene som er med i finansieringsmodellen:  

 Studiepoengproduksjon (Kap. 3.5) 

o 64 000.- per 60 stp produsert på MA-nivå  

o 38 000.- per 60 stp produsert på BA-nivå  

 Kandidatproduksjon (Kap. 3.6)  

o 48 000.- per student som avslutter en mastergrad  

o 29 000.- per student som avslutter en bachelorgrad  

 Internasjonal utveksling (Kap. 3.8) 

o 15 000.- per Erasmusutveksling (utreisende studenter) 

o 10 000.- per annen internasjonal utveksling (inn eller ut) 

 Forskningspublikasjoner (Kap. 3.9) 

o 25 550.- per publiseringspoeng 

 Doktorgrader (Kap. 3.10) 

o 367 000.- per kandidat som avslutter en doktorgrad ved HINN 

o 73 400.- per kandidat som avslutter en doktorgrad ved en annen institusjon 

 BOA (Bidrags- og oppdragsvirksomhet) – også kalt ekstern finansiert virksomhet (Kap. 3.14) 

o EU-midler  Kr 1,374 per krone man får inn fra EU-midler 

o NFR/RFF midler Kr 0,120 per krone man får inn fra NFR/RFF 

o Annet   Kr 0,102 per krone man får inn på annen  

 

3.2 AØL og HINN 
I 2016 hadde HINN 952,7 årsverk og en total omsetning på kr. 1 075 710. AØL hadde 59,5 årsverk og 

en omsetning på kr 48,7 mill. Campus Blæstad hadde 13 årsverk (10 medarbeidere i faste stillinger) 

og en omsetning på kr 11,8 mill. 1,3% av årsverkene og 1,1% av omsetningen. Tabell 1 viser noen 

overordnede tall for 2016 for HINN, for AØL sine to institutter. 

 
Tabell 1. BEV er bevilgning i forhold til KD sin finansieringsmodell i tusener. Budsjett er budsjettet for AØL. 
BOA+salg er diverse inntekter på eksternt finansierte prosjekter og utleie av personal eller annen salg. Måltall 
er fordeling av studieplasser på HINN-Hedmark. Årsverk er totalt årsverk på avdelingen, % førstestillinger er 
andel av årsverkene som er førstestillinger (førstelektor, førsteamanuensis, dosenter, professorer), registrerte 
studenter 1.10.2016, og registrerte studenter 01.10.2016 omregnet til heltidsekvivalenter (Årsstudiet i 
økologisk landbruk er et deltidsstudium og hver student der teller 0,5 heltidsekvivalent). Stp-prod er 
studiepoengproduksjon i antall 60-studiepoengsekvivalenter (dvs totalt antall heltidsstudenter produsert). 
Summen av studenter stemmer ikke da 15 studenter er uspesifisert til avdeling.  
 

 
 

Avdeling BEV Budsjett BOA+salg TOT Måltall Årsverk % førstestil. Studenter Heltidsekv Stp-prod

LUNA 152,952 40,250 193,202 1,606 203 57 2,867 2,390 1,848

ØLR 65,221 13,661 78,883 831 69 63 3,336 2,039 1,450

FH 99,431 12,563 111,994 1,226 137 32 1,871 1,621 1,555

AØL 30,856 31,588 20,779 52,367 231 59 72 457 406 323

Evenstad 21,826 21,663 18,847 40,510 121 46 79 224 224 190

Blæstad 8,727 9,925 1,932 11,857 110 13 42 233 186 133

HINN-Hedm 579,468 578 8,546 6,471 5,177

HINN-Lilleh 388,778 375 4,774 4,019 3,642
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3.3 Antall primærsøkere 
Antall primærsøkere er antall studenter som søker opptak på studiene som sin førsteprioritet til 

nasjonalt samlet opptak den 15. april. Antall primærsøkere på Blæstad har økt jevnlig siden 

sammenslåingen (Tabell 2). Dette skyldes hovedsakelig en økning på antall søkere til Årsstudiet i 

økologisk landbruk (Fig. 5). Men også antall søkere på campusstudier totalt har økt siden 

sammenslåingen av Blæstad og Evenstad i 2010. Søkningen til campusstudiene hadde en liten 

oppsving også i 2015 etter at søknadstallene hadde ligget ganske jevnt i perioden 2011-2014. 
 

 
 

Figur 5. Endringen i antall primærsøkere på studier i nasjonalt opptak på Blæstad. 

 
Tabell 2. Antall primærsøkere til de ulike studiene på avdelingen gjennom nasjonalt opptak med årlig frist 15. 

april. Sammenslåingen til en avdeling skjedde i 2010. På Evenstad har man redusert antall årsstudier (her 

Andre studier). I tillegg gis Jakt, fiske og naturveiledning kun annethvert år. Lokalt opptak her er masterstudier 

og engelskspråklige semesterstudier som har opptak gjennom opptakskontoret på HINN. 

 

 
 

  

NASJONALT OPPTAK

Studie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Landbruksteknikk (BA) 16 28 27 29 33 27 30 35

Landbruksteknikk  (år) 18 3 13 6 13 12 11 9

Agronomi, Blæstad (BA) 5 18 23 20 27 31 26 36

Agronomi (år) 27 17 16 18 22

Økologisk landbruk, deltid (år) 25 24 26 27 60 55 72 106

Blæstad totalt 64 73 89 109 150 141 157 208

Skogbruk (BA) 7 13 14 23 19 31 34 23

Utmarksforvaltning (BA) 34 54 43 59 52 43 45 61

Skogbruk (år) 18 8 9 11 16 15 8 16

Jakt, fiske og naturveiledning (år) 48 29 39 32 28 0

Andre studier 25 20 20 33 21 7 - -

Evenstad totalt 132 124 125 126 108 128 115 100

LOKALT OPPTAK

Studie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Master i bærekraftig landbruk 38 41 62

Blæstad totalt 38 41 62

Master i anvendt økologi 41 81 105 55 64 70 98 89

Ecology and Conservation 10 6 23 9 16 16 26

Practice in Applied Ecology 6 16 13 7 9 11 7 13

Nordic Forest and Wildlife 10 26 17 16 - - 26

Evenstad totalt 57 133 141 101 82 97 121 154
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3.4 Antall registrerte studenter 
Antall registrerte studenter på Blæstad har steget jevnt etter hvert som vi har fått fylt opp alle 

klassetrinn og på grunn av etablering av nye studier slik som Årsstudiet i agronomi og Master i 

bærekraftig landbruk (Tabell 3).  

 
Tabell 3. Antall registrerte studenter 01.10.2016. I tillegg til disse studentene registrert våren 2016 går studiet 
Nordic forest and wildlife bare på våren og den hadde 26 registrerte studenter våren 2016.  Practice in applied 
ecology går hele året og den hadde 13 registrerte studenter våren 2016. De siste årene har enkelte av 
studentene på Practice in applied ecology gjort sin praksis på prosjekter knyttet til Blæstad. 

 

 
 

3.5 Antall studiepoeng produsert 
Dette er en del av finansieringsmodellen. Antall studiepoeng produsert i løpet av året deles på 60 

som er et heltidsstudium. Antall 60-studiepoengsekvivalenter sier derfor noe om antall 

heltidsstudenter produsert i løpet av et år (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Antall 60-studiepoengsekvivalenter produsert årlig på AØL. 

 

 
 
  

REGISTRERTE STUDENTER 01.10.2016

Studie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Landbruksteknikk (BA) 32 41 43 41 41 42 46 54

Landbruksteknikk  (år) 11 5 6 2 6 9 9 8

Agronomi, Blæstad (BA) 10 18 21 34 41 45 51

Agronomi (år) 13 12 6 13 6

Økologisk landbruk, deltid (år) 38 34 34 49 72 77 81 95

Master in sustainable agriculture 10 17 19

Blæstad totalt antall studenter 81 90 101 126 165 185 211 233

Blæstad heltidsekvivalenter 62 73 84 101.5 129 146.5 170.5 185.5

Skogbruk (BA) 19 23 30 40 38 47 49 52

Utmarksforvaltning (BA) 69 73 60 68 66 59 76 78

Skogbruk (år) 6 4 8 5 7 8 7 7

Jakt, fiske og naturveiledning (år) 17 15 15 15 11

Andre studier 30 21 20 21 17 9 1 6

Master in Applied Ecology 20 32 39 41 45 43 43 47

Ecology and Conservation 10 6 23 9 16 16 26

Practice in Applied Ecology 6 16 13 7 9 11 7 8

Nordic Forest and Wildlife 10 26 17 16

Evenstad totalt 177 220 208 221 191 208 210 224

Evenstad heltidsekvivalenter 177 220 208 221 191 208 210 249

ANTALL 60-STUDIEPOENGSEKVIVALENTER

Studie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Landbruksteknikk (År og BA) 21.9 52.7 53.7 53.1 71.2 73.6 67.5

Agronomi (År og BA) 1.5 8.0 11.3 20.5 24.8 23.8 29.6

Bachelor i økologisk landbruk 2.2 4.2 2.2

Årsstudium i økologisk landbruk 4.3 10.8 16.5 19.3 22.0 25.5 28.5

Modulkurs innen jordbruksfag 0.5 3.3 0.8 0.3 0.3

Master i bærekraftig landbruk 3.8 7.5

Blæstad totalt 29.8 76.1 86.8 93.7 118.3 126.9 133.1

Skogbruk 23.8 19.2 16.1 15.3 21.9 19.4 23.4

Utmarksforvaltning 75.2 79.0 88.2 88.9 74.5 89.0 99.3

Andre studier 16.9 12.7 14.3 6.5 14.0 3.6 3.3

Internasjonale semesterstudier 20.1 19.4 26.7 21.8 24.5 23.8 35.8

Master i anvendt økologi 18.5 21.6 31.0 23.3 35.5 32.1 28.3

Evenstad totalt 154.4 151.9 176.3 155.9 170.4 167.9 190.0
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3.6 Antall bachelor- og mastergradskandidater produsert 
Denne kategorien er ny i finansieringsmodellen fra og med bevilgningen for 2017. Finansieringen 

som før gikk bare på antall studiepoeng produsert er nå fordelt på antall studiepoeng produsert og 

antall kandidater produsert (se vedlegg 9 for detaljer om finansieringsmodellen). Tabell 5 viser antall 

kandidater produsert på avdelingen. 

 
Tabell 5. Antall studenter som har avsluttet en bachelor- eller en 

mastergrad på AØL. Uspesifisert bachelor er en sammenslåing av 

emner eller studier som ikke gir en fagkombinasjon som tilsvarer våre 

bachelorstudier. I perioden 2012-2016 er det gitt 3 uspesifiserte 

Bachelorgrader på Blæstad og 10 på Evenstad.  

 

 
 
Kandidatproduksjonen viser tydelig at dette er små fagmiljøer vi snakker om på avdelingen. Hvis vi 

ser på kandidatproduksjonen og knytter det opp til gjennomstrømning målt som andel som fullfører 

sine grader på normert tid så ser vi at det er et stort frafall på enkelte fagområder som Bachelor i 

agronomi (Tabell 10). 

 
Tabell 10. Antall av de som begynte et bachelor- eller masterstudium  
i henholdsvis 2013 og 2014 som fullførte innen normert tid (dvs innen  
våren 2016).  
 

 
 

3.7 Hvor blir det av Blæstadkandidaten 
Vi har sjekket hvor Blæstadkandidatene som er uteksaminert de siste årene har blitt av. Noen har 

selvsagt fortsatt på videre studier, og noen har etablert sin egen arbeidsplass ofte med utgangspunkt 

i sin bacheloroppgave (www.snowflex.no; http://www.h-a.no/kultur/mat/stor-suksess-med-liten-

lok). Flere har også fått fast jobb gjennom samarbeidsprosjekter i forbindelse med sin 

bacheloroppgave. Kort oppsummert av det vi har fanget opp for studenter de siste årene kan vi si at  

Utdanningen er relevant og Blæstadkandidater får relevante jobber innen: 

 Produktutvikling 

 Salg og markedsføring 

 Selvstendig næringsdrivende 

 Rådgivning  

 Undervisning 

ANTALL BACHELOR OG MASTERKANDIDATER

Studie 2012 2013 2014 2015 2016

Uspesifisert Bachelorgrad 1 4 4 2 2

BA Landbruksteknikk 6 13 10 13 13

BA Agronomi 0 4 5 8 12

BA økologisk landbruk 2 0 2 0 0

MA bærekraftig landbruk 0 0 0 0 6

Blæstad totalt 9 21 21 23 33

BA Skogbruk 6 6 8 10 11

BA Utmarksforvaltning 15 19 19 15 16

MA anvendt økologi 16 7 17 11 12

Evenstad totalt 37 32 44 36 39

Opptakstall Fullført Gjennomstrømning

BA Skogbruk 13 11 85

BA Utmarksforvaltning 23 16 70

BA Landbruksteknikk 17 13 76

BA Agronomi 21 12 57

MA Bærekraftig landbruk 10 6 60

MA Anvendt økologi 16 12 75

http://www.snowflex.no/
http://www.h-a.no/kultur/mat/stor-suksess-med-liten-lok
http://www.h-a.no/kultur/mat/stor-suksess-med-liten-lok
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Innenfor følgende bedrifter: 
 A-K maskiner 

 Åmot kommune 

 Cargill Innovation Center 

 Delaval 

 EIK 

 Ernst og Young 

 Felleskjøpet Agri 

 Fjøssystemer 

 Fron Traktorservice 

 Frøya 

 Graminor 

 Hydramek 

 Jarlsberg hovedgård 

 Kverneland group 

 Lerøy skog 

 Mosjøen vidergående skole 

 NMBU 

 Norconsult 

 Norgro 

 Norsk landbruksrådgiving 

 Nortura 

 Sisu 

 Skjetlein videregående skole 

 Storsteigen videregående skole 

 Strand unikorn 

 Tveit landbruk 

 Tyr 

 Valle videregående skole 

 

3.8 Internasjonalisering 
Studentutveksling er en del av finansieringsmodellen. I tabell 6 viser vi antall studenter på de 

utvekslingsprogrammer på avdelingen. De aller fleste programmer her er utveksling mellom 

europeiske land. Kvoteprogrammet og enkelte bilaterale avtaler med land utenfor Europa.  

 

Avdelingen har årlig få (4-6) studenter som reiser ut (Tabell 6).  

 

For Blæstad sin del har det årlig vært 1-2 kvotestudenter på mastergraden i bærekraftig landbruk 

siden 2014, og 4 masterstudenter på masteren i bærekraftig landbruk reiste ut i 2015 på bilaterale 

avtaler (Tabell 6). I tillegg deltar noen av studentene på emnet Practice in Applied Ecology på 

prosjekter på Blæstad. Resten av utvekslingen er på Evenstad. 
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Tabell 6. Antall studenter som reiser på ulike internasjonale avtaler.  

 
 

AØL har også en del andre internasjonale studenter som ikke nødvendigvis er på utvekslingsavtaler. 

Tabell 7 viser totalt antall internasjonale studenter som har vært på avdelingen et gitt år. Merk at på 

Evenstad er det to opptak av internasjonale studenter årlig til semesterstudiene. Det vil si at for 

eksempel i 2016 så var det ikke 100 internasjonale studenter på campus samtidig, men totalt 

gjennom året. 

 
Tabell 7. Antall internasjonale studenter som tar studier ved AØL i løpet av ett år.  

 

 
 
Internasjonalisering kan defineres på mange måter i tillegg til studentutveksling. For eksempel bruk 

av litteratur fra internasjonale kilder, men kanskje spesielt knyttet til forskning og internasjonalt 

forskningssamarbeid. I Kapittel 3.14 oppsummerer vi dette internasjonale samarbeidet.  

 

3.9 Forskningsproduksjon 
Antall publikasjonspoeng fra forskningspublikasjoner er en del av finansieringsmodellen. Antall 

poenggivende forskningspublikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter er med i 

finansieringsmodellen. Antall publikasjoner i forhold til antall faste faglig ansatte (21) er høyt på 

Evenstad (mellom 1 og 3,3 i året) (Tabell 8).  

 

Det er tradisjon for å ha mange medforfattere og gjerne internasjonalt samarbeid innen våre 

fagområder. Dette har tidligere slått veldig dårlig ut i beregningen av publikasjonspoeng. Fra og med 

2017 er imidlertid beregningen av publikasjonspoeng endret for å ta hensyn til naturvitenskapen 

INNreisende studenter UTreisende studenter

Utvekslingsprogram 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Bilaterale avtaler 2 1 1 4

EEA Grants/Norway Grants 2 8

Erasmus 40 3

Erasmus+ 14 38 55 3

Individbaserte avtaler 3 8 4 3 1

Kvoteprogram 1 4 2

Nordplus 1 1 1

Sum 61 54 69 6 6 4

Internasjonale studenter 2012 2013 2014 2015 2016

Landbruksteknikk 0 0 0 1 0

Agronomi 0 0 1 1 3

Årsstudium i økologisk landbruk 4 4 2 1 1

Master i bærekraftig landbruk 6 12 18

Blæstad totalt 4 4 9 15 22

Skogbruk 0 1 3 3 3

Utmarksforvaltning 1 0 2 4 2

Andre studier 7 3 2 2

Ecology and Conservation 23 9 16 16 26

Master i anvendt økologi 24 33 30 32 37

Practice in Applied Ecology 7 8 11 7 8

Evenstad totalt 66 59 71 79 100
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med denne tradisjonen for medforfatterskap. Dette vil føre til en økning i publikasjonspoengene for 

AØL. 

 

De siste årene har antall publikasjonspoeng per faste faglig ansatt på Evenstad variert mellom 0,91 

og 1,39 og på Blæstad mellom 0.02 og 0.23. 

 
Tabell 8. Antall forskningspublikasjoner i nivå 1 og 2. 
 

 

 
3.10 PhD-studier 

Antall studenter som har disputert et år er en del av finansieringsmodellen. AØL har uteksaminert 8 

PhD kandidater i anvendt økologi siden studiet ble akkreditert i 2011 og forventer 5 disputaser 

høsten 2017, og 7 i 2018. Det er registrert 16 studenter på studiet i dag.  

 

På Blæstad er det to stipendiater i dag, en er knyttet til et PhD-studium ved NMBU og den andre til 

PhD i Anvendt økologi.  

 
3.11 Studenttilfredshet 

Studenttilfredsheten har alltid vært høy på avdelingen, men varierer årlig (Tabell 9).  

 
Tabell 9. Prosent studenter som svarer at de er forøyde eller svært fornøyde med studiet og studiestedet i 

Høgskolen i Hedmark sin tilfredshetsundersøkelse. 

 

 

 

3.12 Studenttall sammenlignet med andre institusjoner i landet 
Hvis man tar ut kun de typiske landbruksstudiene, dvs husdyrrelaterte fag, plantevitenskap, 

utmarksrelaterte fag og skogbruksfag så hadde AØL 56% av primærsøkerne her i landet (Tabell 10). 

Ser man på jordbruksstudier alene (nederste del av Tabell 10) har Blæstad 67% av alle studenter som 

årlig søker seg til jordbruksstudier i landet. 

 

Tar vi bare campusstudier har AØL 45% av alle primærsøkere til landbruksstudier i landet og 49% av 

alle som har jordbruksfaglige studier som førsteprioritet. 

 

Ser vi på antall registrerte studenter på de ulike studiene har Blæstad 44% av alle registrerte 

studenter innenfor jordbruksfaglig retning i landet på bachelor og masternivå (32% av 

heltidsstudentene) (se Database for høyere utdanning: http://dbh.nsd.uib.no/). 

 

 

Campus 2013 2014 2015 2016

Antall vitenskapelige publikasjoner

     Blæstad 1 1 3 3

     Evenstad 42 70 22 33

Antall publikasjonspoeng

     Blæstad 0.3 0.2 0.6 2.1

     Evenstad 19.2 29.1 19.5 27.2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AØL 84 94 92 90 87 84 85 94 90 82

Evenstad 84 94 92 90 88 83 90 95 83 78

Blæstad 85 88 74 93 95 86

http://dbh.nsd.uib.no/
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Tabell 10. Antall primærsøkere til tradisjonelle landbruksstudier AØL konkurrerer med i landet.  

 

 

3.13 Økonomi  
Bevilgningen i forhold til finansieringsmodellen er ikke nok for å utvikle fagmiljøet på Blæstad. Siden 

sammenslåingen mellom Evenstad og Blæstad i 2010 har det årlig blitt overført midler fra 

høgskolens fellesledd og fra Evenstad til Blæstad for å bidra til ønsket utvikling (Tabell 11); dvs øke 

antall ansatte på Blæstad med forskningskompetanse slik at man kan sikre et mer robust fagmiljø 

(f.eks. at det finnes medarbeidere som kan vikariere på undervisning ved fravær), større fagaktivitet 

og mer forskningsproduksjon. Dette ville bidra til å øke inntektene gjennom ekstern finansiering av 

prosjekter og gi et større tilbud om bachelor- og masteroppgaver.  

 

Finansieringsmodellen er utfordrende for små miljøer da den resultatbaserte delen blir liten med 

mindre man klarer å utvikle mye eksternt finansierte prosjekter. Endringene i finansieringsmodellen 

det siste året med at det er gjennomsnittet for 3 års produksjon som skal telle, samt at 

kandidatproduksjonen skal telle som en del av studieproduksjonen har også slått negativt ut for 

avdelingen.  

 

I forhold til KD sin finansieringsmodell er det spesielt BOA og forskningsproduksjon som er en 

utfordring for fagmiljøet på Blæstad (Tabell 12). Lite forskning gjør at det også er lite søknader til 

interne stipender (f.eks. FoU-stipend). Men det er også lavere studiepoengproduksjon og 

internasjonalisering.  

 

Institusjon Studie Studiested Søkertall Sum per studiested Prosent per studiested

Høgskolen i Innlandet ÅR Agronomi Blæstad 19

BA Agronomi Blæstad 37

BA Landbruksteknikk Blæstad 35

ÅR Landbruksteknikk Blæstad 9

ÅR Økologisk landbruk Blæstad 110 210 38

ÅR Jakt, fiske og naturveiledning Evenstad 0

BA Skogbruk Evenstad 21

ÅR Skogbruk Evenstad 17

BA Utmarksforvaltning Evenstad 63 101 18

Nord universitet BA Husdyrfag, velferd og produksjonSteinkjer 26

ÅR Husdyrvelferd Steinkjer 12

BA Utmarksforvaltning Steinkjer 26

ÅR Utmarksforvaltning Steinkjer 20

BA Økonomi og landbruk Steinkjer 10 94 17

NMBU BA Husdyrvitenskap Ås 37

BA Plantevitenskap Ås 29

BA Skogfag Ås 48

BA Økologi og naturforvaltning Ås 41 155 28

SUM 560

KUN JORDBRUKSSTUDIER

Institusjon Studie Studiested Søkertall Sum per studiested Prosent per studiested

Høgskolen i Innlandet ÅR Agronomi Blæstad 19

BA Agronomi Blæstad 37

BA Landbruksteknikk Blæstad 35

ÅR Landbruksteknikk Blæstad 9

ÅR Økologisk landbruk Blæstad 110 210 67

Nord universitet BA Husdyrfag, velferd og produksjonSteinkjer 26

ÅR Husdyrvelferd Steinkjer 12 38 12

NMBU BA Husdyrvitenskap Ås 37

BA Plantevitenskap Ås 29 66 21

SUM 314
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I tillegg til bevilgningen skapte fagmiljøet på Evenstad en inntekt på BOA i 2016 på 18.8 mill (Tabell 

1). BOA på Evenstad inkluderer salg av arbeidstimer og andre inntekter på opp mot 5 mill i året som 

går til å drifte avdelingen.  
 

Tabell 11. Bevilgning i forhold til finansieringsmodellen, og tilskudd 
fra avdelingen på grunn av underskudd eller beregnet 
kryssfinansiering i budsjettet, samt tilskudd fra høgskolen sentralt.  

 

 
 
 
Tabell 12. Bevilgning i forhold til KD’s finansieringsmodell for 2017 (se også vedlegg 9 for en forklaring av 
modellen). Fra og med 2017 ble den resultatbaserte delen av bevilgningen basert på et snittproduksjon for 3 
år. Produksjonen er vist for Blæstad. For Evenstad vises her bare bevilgningen i forhold til de ulike faktorene. 

 

 
  

År Bevilgning

Tilskudd fra 

Evenstad til 

Blæstad 

Tilskudd fra 

høgskolen til 

Blæstad Totalt budsjett

2010 2 648 256

2011 4 026 102

2012 3 269 197 822 526 3 400 000 7 491 723

2013 6 191 422 752 241 1 900 000 8 843 663

2014 6 894 422 656 074 900 000 8 450 496

2015 8 248 000 1 494 389 400 000 10 142 389

2016 8 727 000 1 418 000 400 000 10 545 000

2017 8 667 000 2 215 000 400 000 11 282 000

Sats Snitt

RESULTATFINANSIERING 2013 2014 2015 2013-15 Blæstad Evenstad

     Studier

Studiepoengproduksjon C - Master 64 0.0 0.0 3.8 1.3 80 1 936

E- Bachelor 38 93.7 118.3 123.1 111.7 4 244 4 978

Kandidatproduksjon Master 48 0 0 0 0.0 0 528

Bachelor 29 17 19 21 19.0 551 783

Internasjonal utveksling Erasmus ut 15 0 0 3 1.0 15 30

Kvote og annet 10 0 0 3 1.0 10 470

Doktorgrader Egen 367 0 0 0 0.0 0 488

Avlagt på annen institusjon 73 400 0 0 0 0.0 0 0

     Sum Studier 4 900 9 213

     Forskning

EU-midler 1.37 0 0 0 0.0 0 85

NFR/RFF 0.12 0 0 2 215 738.3 89 1 153

BOA 0.10 702 1 560 788 1 016.7 104 872

Forskningspublikasjoner 26 0.71 0.65 0.98 0.8 20 909

     Sum Forskning 212 3 019

     Effektiviseringskrav

0.5% (fordelt på antall ansatte) -337 -74 -263

Interne bevilgninger

FoU-stipend og små driftsmidler 85 1 297

Stipendiat 802 802 4 145

Satsingsmidler PhD 1 840

Satsingsmidler utdanning 60 70

     Sum interne bevilgning 947 7 352

BASIS

Kompensasjon for endret finansieringsmodell 800 400 400

Basis 21 110 2 282 2 510

     Sum Basis 2 682 2 910

Total bevilgning 8 667 22 231

Produksjon
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3.14 Samarbeidspartnere 
Tabell 13 oppsummerer AØL sine samarbeidspartnere på FoU-prosjekter/søknader (FoU) de siste 
årene. Internasjonale avtaler om studentutveksling (jfr. Kap. 3,8) er ikke tatt med her da mange av 
disse på institusjonsnivå for hele HINN. Det foregår mye mer samarbeid med offentlige og private 
virksomheter enn det som kommer frem i tabellen. Blant annet har Blæstad et tett samarbeid med 
maskinbransjen som gjør at de får lånt maskiner som kan brukes i øvelser. Spesielt på Blæstad, men 
også på Evenstad gjennomfører studentene Bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med 
offentlige og private virksomheter. I tillegg bruker avdelingen mange gjesteforelesere fra samfunns- 
og arbeidsliv som ikke er skissert her. Avdelingen har en stor prosjektportefølje med 
prosjektkontrakter fra 1 måned til 8 år.  
 
Tabell 13. Samarbeidspartnere på eksternt finansierte FoU-prosjekter/søknader siden 2010. Uthevet er 
partnere på prosjekter på Blæstad eller både Blæstad og Evenstad. Hvis man ser bort fra 3 prosjekter 
(IntraBygg, Interregprosjektet Ecoinside og et prosjekt i Baltic Sea Region) er vi koordinatorer for alle 
prosjektene. Listen er neppe fullstendig. 
 

 

Nasjonale Internasjonale
Høgskoler/universiteter/forskningsinstitusjoner Høgskoler/universiteter/forskningsinstitusjoner

Høgskolen i Oslo og Akershus Aarhus universitet, Danmark

Høgskolen I Sørørst Norge Agricultural University, Island

Nord Universitet Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, India

Norges Arktiske Universitet Bishop Stuart University, Uganda

Norges Geologiske Undersøkelser Brunell University, England

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet Busitema University, Uganda

Norsk Institutt for Bioøkonomi Federal University of Amapá, Brasil

Norsk Institutt for Naturforskning Fondazione Edmund Mach, Italia

Norsk Polarinstitutt Ghent University, Belgia

Norsk Senter for Bygdeforskning Högskolen i Dalarna, Sverige

Norsk Skogmuseum Icelandic Institute of Natural History, Island

Norsk Veterinærinstitutt Imperial College London, England

Universitet i  Bergen James Hutton Institute, Skottland

Universitetet i  Oslo Karlstads Universitet, Sverige

Østfoldforskning Keele University, England

Østlandsforskning Luleå University of Technology, Sverige

Makerere University, Uganda

Offentlig virksomhet National Veterinary Institute, Sverige

40 Kommuner Natural Resources Institute Finland LUKE, Finland 

10 Fylkesmenn North Highland College, Scottland

4 Fylkeskommuner RGL Recovery Wildlife Health & Veterinary Services, Canada

Engerdalen kommuneskoger Rhine-Waal University of Applied Sciences, Germany

Finmarkseiendommen Sokoine University of Agriculture, Tanzania

Fornminnefondet Stockholm Environment Institute Tallinn Center, Estland

Jernbaneverket Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige

Klima- og miljødepartementet Sveriges Goelogiske undersøkelser, Sverige

Landbruksdirektoratet Swedish Museum of Natural History, Sverige

Midt Østerdal videregående skole Universidad Autonoma de Madrid, Spania

Miljødirektoratet Université Catolique de Louvain Earth, Beliga

Nasjonalparkstyret Fulufjell Université Pierre e Marie Curie, Frankrike

Norsk landbruksrådgivning Universitetet i Stockholm, Sverige

Odalen kommuneskoger University of Aberdeen, Skottland

Riksantikvaren University of Alaska Fairbanks, USA

Romerike avfallshåndtering IKS University of Antofagasta, Chile

Rovdata University of Applied Sciences Jyväskylä, Finland

SIVA University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Statens Naturoppsyn University of Bern, Sveits

Statens vegvesen University of British Columbia, Canada

Statskog University of Eastern Finland, Finland

Stiftelsen Folldal gruver University of Joensuu, Finland

Stor-Elvdal kommuneskoger University of Jyväskyllä, Finland

Øvre romerike avfallsselsdkap IKS University of Tokyo, Japan

University of Toronto Scarborough, Canada

University of Trento, Italia

University of Veterinary Medicine, Østerrike

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polen

Wageningen Economic Research, Nederland

Tabellen fortsetter på neste side West Virginia university, USA
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Nasjonale Internasjonale
Privat virksomhet Offentlig virksomhet

Alvdal Skurlag BSSSC - The Baltic Sea States Subregional Co-operation, Norge

Dæssbekken vil lmarkssenter Estonian Ministry of Rural Affairs, Estland

Elgregion Mjøsa og Glommen Naturvårdsverket, Sverige

Elgregionen TRÅ Nordic Council of Ministers' Office in Latvia

Fritzøe skoger Parco Naturale Adamello Brenta. Italy

Furnes almenning Regional Council of Central Finland, Finland

Furnes almenning beitelag Świętokrzyskie Voivodeship, Poland

Geno Vidzeme Planning Region, Latvia

Glomma fiskeforening Województwo Świętokrzyskie, Poland

Glommen og Lågen brukseierforening

Glommen skogeierforening Privat virksomhet

GM skogsdrift Bitcomp group, Finland

Kverneland Byggdialog Dalarna, Sverige

Løiten almenning Genillard & Co, Tyskland

Løvenskiold Fossum Glava energy center, Sverige

Mathiesen-Atna AS Kuben management, Danmark

Mjøsa-Glomma elgregion

Mjøsen skogeierforening Innovasjonsinstitusjoner

Moelven industrier AB Latvian high added value and healthy food cluster, Latvia

Moelven østerdalsbruket AS Regional Science and Technology Center, Poland

Norges Bondelag SSYP Kehitys Oy Ltd., Finland

Norske Skog AS

Norskog Interesseorganisasjoner

Norsvin Andalusian Center for Monitoring and Assessment of Global Change, Spania

Øvergård Foundacion Global Nature, Spania

Papre province Foundation for Education and Social Dialogue PRO CIVIS, Poland

Romedal og Stange almenninger Fundacion Global Nature, Spania

Sintef Raufoss Manufacturing AS Institute for Environmental Solutions, Latvia

Skramstadsetra grunneierlag National Trust for Nature Conservation, Nepal

Søndre Løset gård National Trust for Scotland, Skottland

Stange og Romedal almening Svenska Jägareförbundet, Sverige

Stange og Romedal storfebeitelag

Stor Elvdal grunneierforening

Stora Enso

Tine

Trysilvassdraget skogeierlag

TYR

Varli  skogsdrift

Åmot elveierlag

Åmot utmarksråd

Åmot vestfjell

Ås-Fiskvik viltstellområde

Innovasjonsinstitusjoner

Hedmark Kunnskapspark

Norges vel

Østfoldforskning

Østlandsforkning

Tretorget

Interesseorganisasjoner

Norges jeger og fiskerforbund (NJFF)

          NJFF Førde

          NJFF Hedmark

Norsk solenergiforening

Bellona
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3.15 KDs 12 kvalitetskriterier  
KD har de siste årene begynt å definere studiekvalitet og blant annet utviklet 12 kvalitetskriterier. I 

Tabell 10 viser vi hvordan vi lå an i forhold til disse kriteriene i 2016. Det er ikke så enkelt å oppgi 

kvantitative tall på alle kriteriene. F.eks. er internasjonal orientering mye mer enn studentutveksling 

som vi har tatt med i tabell 10. Både når det gjelder «internasjonal orientering» og «Samspill og 

samarbeid» henviser vi derfor også til kapittel 3.14.  

 

Når det gjelder involvering av studenter i FoU er dette veldig aktivt ved AØL. Studenter fra bachelor- 

og masternivå blir ofte invitert med i forskergrupper og skriver bachelor- og masteroppgaver i slike 

grupper. Bacheloroppgaven blir forberedt helt fra 1. klasse. Vanskelig å sette noen kvantitative tall 

på dette, men alle kandidater som avslutter har skrevet en bachelor- eller masteroppgave som er en 

forsknings-, eller utviklingsoppgave (jfr. Kap. 3.6). 

 
Tabell 14. Tabellen viser resultatene for KD sine 

kvalitetskriterier for 2016. Når det gjelder gjennomføring av 

studiet har vi estimert antall kandidater delt på antall som 

startet på de studiene henholdsvis 3 (bachelorstudier) og 2 

(masterstudier år før (jfr Kap. 3,6). For samspill og samarbeid 

se Kap. 3.14.  

 

 
 
 

  

KDs Kvalitetskriterier Blæstad Evenstad

Årsverk i førstestillinger 5 19

Søkning til studiet (ant/måltall) 2,35 2,19

Gjennomføring av studiet (%) 69 72

Studentenes tidsbruk (timer/uke)

          BA landbruksteknikk 30.6

          BA agronomi 22.4

          BA skogbruk 28.8

          BA utmarksforvaltning 31.1

Publisering

          Antall vitenskapelige publikasjoner 3 33

          Antall publikasjonspoeng 2,1 27,2

Eksterne forskningsinntekter (i mill kr) 1,93 18,85

Størrelse på doktorgradsutdanninger 1 15

Internasjonal orientering (fra Tabell 7) 22 100

Samspill og samarbeid

Oppfølging av studenter 3.6 3.5

Studenttilfredshet 86 78

Involvering av studenter i FoU

Se Kap. 3.14

Se tekst 
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4. Vurdering av situasjonen 
4.1 Bakgrunn 

Norge trenger jordbruksutdanninger for å sikre fremtidig landbasert bioproduksjon, basert på 

bærekraftig produksjon og forvaltning av våre knappe ressurser. Jordbruksutdanningene slik de er i 

dag på Blæstad er unike i Nordisk sammenheng, studentene er attraktive på relevant jobbmarked, 

studiet ligger midt i matfatet, og studentene er kjempefornøyde.  

 

Den faglige sammenslåingen med Evenstad har vært vellykket – ikke bare når det gjelder 

rekruttering av studenter, men det har også skapt interaksjoner på tvers av fag, og med en helhetlig 

landbruksprofil på avdelingen.  

 

4.2 Evenstads bidrag til Blæstad 
Gjennom prosessen med dette arbeidet har det blitt stilt spørsmål ved hvorfor Evenstad lykkes 

økonomisk og ikke Blæstad. Det har derfor vært viktig å vise at det faktisk er slik at det overføres 

friske penger som er et resultat av faglig aktivitet på Evenstad til Blæstad og ikke motsatt. Og at 

dette har skjedd årlig siden sammenslåingen i 2010. Den store BOA-aktiviteten på Evenstad er en 

viktig suksessfaktor for avdelingen og en viktig årsak til at avdelingen klarer å opprettholde 

aktiviteten med såpass dyre utdanninger som 2 mastere og 1 PhD. 

 

Grunnen til den store BOA-aktiviteten på Evenstad skyldes at man allerede i lang tid har ansatt svært 

dedikerte forskere som har en kultur og erfaring for å klare seg selv når det gjelder finansiering av 

prosjekter, og hele tiden er ambisiøse etter å finne nye midler for å få til flere prosjekter.  Hele 

fagmiljøet preges av at en stor andel av de fast faglige (18 av 22) har en doktorgrad. Dette fagmiljøet 

og denne søkerkulturen er antagelig unik i HINN.  

 

Det er helt klart ikke nok ressurser gjennom finansieringsmodellen til å frigjøre nok FoU-tid på 

Blæstad, eller til å rekruttere ytterligere spisskompetanse. Gjennom kryssfinansiering på avdelingen 

har vi likevel klart å øke antall ansatte på Blæstad siden 2010. Avdelingen har også gjort en 

ekstraordinær satsing i forhold til bioøkonomi i 2016 ved å lyse ut 3 nye stillinger, hvorav den ene er 

på Blæstad. Den nytilsatt førsteamanuensis på Blæstad startet i mai og gjør at det nå er 5 fast 

ansatte med førstekompetanse på Blæstad. Men det er fortsatt behov for ressurser til å frigjøre FoU-

tid for å kunne drive prosjektakvisisjon og forskningsprosjekter.  

 

Det rene kvantitative faktagrunnlaget som vi har beskrevet overfor synliggjør selvsagt ikke de mer 

kvalitative fordelene av å være i et større fagfelleskap som dekker hele bredden av landbruket. 

Sosialt arrangerer avdelingen årlig 2-3 felles arrangement, slik som felles avdelingsseminar med 

påfølgende middag, felles julelunsj og sommerfest. I tillegg har hele avdelingen vært på 2 større 

studiereiser, en til Botswana i 2012 og en til Oxford i 2016 for å jobbe med felles avdelingsstrategier 

og skape en felles avdelingskultur. Hvis man ser bort fra egenandelen for disse arrangementene er 

de dekket gjennom Evenstad sin bevilgning. Avdelingen har sammen med Rena utviklet et nett- og 

samlingsbasert årsstudium i grønt entreprenørskap som et betalingsstudium (AØL skal lever 30 av 60 

stp). Hvis studiet blir realisert er det tenkt at disse inntektene kan skape en 50% arbeidsplass på 

instituttet på Blæstad. En rekrutteringsstipendiatstilling innvilget PhD i anvendt økologi sitter på 

Blæstad og jobber med problemstillinger relatert til jordbruksfag veiledet fra Evenstad. En ansatt 

ved Evenstad- vilt og næringssenter har daglig arbeidsplass på Blæstad. Lærere fra Evenstad har 

ansvaret for, bidrar eller har bidratt til undervisning i Rapport og analyse, Vitenskapelig metode og 

statistikk, Økonomi og entreprenørskap, Miljø klima og teknologi. Sammen har avdelingen bygd opp 
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Master i bærekraftig landbruk. Dette kunne vi gjøre siden den rekrutterer til PhD i anvendt økologi, 

og da kunne vi bruke kompetanse og forskning på Evenstad som grunnlag for masteren. Dette har 

også medført at Evenstad bidrar med 30 studiepoeng på masteren (felles emner med MA i anvendt 

økologi). Blæstad på sin side bidrar med Geologi og landformer på Evenstad. Og Blæstad sitt fagmiljø 

blir alltid vurdert med i store NFR-søknader fra Evenstad, f.eks. i søknader til EU horisont 2020 og 

Bionær-programmet. 

 

4.3 Studiepoengproduksjon og/eller BOA på Blæstad 
Allerede i 2011 hadde høgskolen gjennomført de fleste tiltak foreslått i Andreassen og Gangås 

(2009)1 (Vedlegg 1). Fred H. Johnsen var ansatt som en enhetlig campusleder med ansvar for 

strategisk utvikling av høgskoleaktiviteten på Blæstad. Sammen med Johnsen evaluerte Andreassen 

situasjonen i 2011, og de fant at de iverksatte tiltakene ikke holdt for å nå frem til en økonomisk 

balanse3. Studiepoengproduksjon var ikke nok for å skape en økonomisk robusthet for Blæstad, og vi 

anbefalte en intensivering av BOA med umiddelbar start i 2012 for å skape ekstra inntekter (vedlegg 

1). Vi har likevel ikke lykkes i å bygge en forskningskultur eller skape ekstrainntekter gjennom BOA 

på Blæstad. Dette til tross for at vi har lyst ut og ansatt forskerkompetanse og til tross for at Blæstad 

ligger ideelt til i nærheten av aktuelt næringsliv.  

 

Avdelingen fikk en stipendiatstilling av Landbruksministeren, Fylkeskommunen i Hedmark og Hamar 

kommune i 2013. Avdelingen har også skrevet en EU-søknad som inkluderte hele avdelingens 

fagmiljø (inkludert agronomi på Blæstad), uten å ha fått dette innvilget, og det ble ansatt som 

rekruteringsstipendiat og har klart å få inn godt med driftsmidler gjennom BOA til sitt 

forskningsprosjekt. Ellers har det vært lite prosjektakvisisjon knyttet til miljøet på Blæstad. 

Medarbeidere med førstekompetanse som kunne hatt mulighet til å drive prosjektakvisisjon har hatt 

lite FoU-tid og det må stilles spørsmål ved om fordelingen av undervisningsoppgaver har vært 

optimal på Blæstad for å kunne gjøre en innsats i forhold til BOA. Det kan også stilles spørsmål med 

hvor forskningsbasert utdanningen er når vi driver så lite forskning på emnet selv, bl.a. med en 

master basert på lite relevant forskning på instituttet (masteren er nå under revidering).  

 

4.4 Utfordringen med dagens situasjon 

Faglig og økonomisk bærekraft 
Selv om avdelingen har satset ekstra bevilgninger til instituttet for jordbruksfag og fagmiljøet har 

vokst noe, er det fortsatt lite og sårbart. Dette skyldes ikke at det ikke gjøres et godt nok faglig 

arbeid på instituttet, da Blæstad har noen av de mest fornøyde studentene ved HINN som enkelt 

får relevant arbeid og veldig dedikerte lærere. Utfordringen er KD’s finansieringsmodell som ikke 

er tilpasset små fagmiljøer og gjør det vanskelig å skape store bevilgninger i små miljøer.  

 

I 2017 forventer vi en overføring av 2,2 mill fra Evenstad til Blæstad for å fortsette satsingen på 

jordbruksfagene. Dette skaper utfordringer for å utvikle en robust PhD i anvendt økologi hvis 

avdelingens BOA-inntekter går til undervisning på lavere grad. I perioden siden sammenslåingen i 

2010 har det ikke vært vekst på instituttet på Evenstad som har hovedansvaret for PhD i anvendt 

økologi. Tvert i mot har man i liten grad erstattet naturlig avgang av professorer for heller å kunne 

legge ressurser på Blæstad. Dette er ikke bare en utfordring for PhD’en på avdelingen med et 

hovedansvar på Evenstad. Det gjør instituttet på Blæstad lite robust ikke bare økonomisk, men også 

strategisk da det blir avhengig av en avdelingsledelse som ønsker å gjøre slike prioriteringer. I tillegg 

til at det kan bli en utfordring for HINN sine satsinger om å oppnå universitetsstatus. 
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HINN må komme seg ut av situasjonen hvor et fagmiljø med jevne mellomrom blir nedleggingstruet 

slik vi har opplevd på Blæstad i to tiår. Det må skapes et robust landbruksfaglig miljø i Innlandet 

knyttet til HINN. For å få til det må vi bygge dette miljøet på noen robusthetsprinsipper: 

1) Skape et faglig bærekraftig fagmiljø, dvs at vi må 

o oppfylle (alle) rammebetingelser fra KD, NOKUT, UH-loven mv (se Kap. 1.5), og HINN 

sine strategier om å satse på faglig sterke fagmiljøer innen grønn profil og på den 

måten støtte opp om regionens (og nasjonale og internasjonale) satsinger på 

bioøkonomi  
 

o bygge opp om dagens PhD og være innenfor avdelingens faglige profil 

 

2) Skape en bærekraftig økonomi basert på basisbevilgningen og resultatkomponenten av 

finansieringsmodellen og BOA. Dette vil skape en uavhengighet fra enkeltpersoner i ledelse 

og styrer og deres strategier, også i forhold til interne endringer i finansieringsmodeller 

 

NOKUT sine standarder og kriterier 
Det er ingen tvil om at studieplanene både på bachelor og masternivå oppfyller NOKUT sine 

standarder og kriterier (Vedlegg 6; §2-1(1) og 2-2(2) for henholdsvis bachelor og master). Fagmiljøet 

på Blæstad oppfyller også viktige faglige kriterier som at en stor del av de fagtilsatte skal ha 

hovedstilling ved institusjonen og andel med førstekompetanse (deler av §2-1(2) og 2-2(3)).  

 

I praksis har imidlertid ingen faglige FoU-tid på grunn av stor undervisningsbelastning på et lite miljø. 

Isolert sett (uten fagmiljøet på Evenstad) vil fagmiljøet på Blæstad derfor være for lite for å oppfylle 

§2.1(2), pkt 1 og §2-2(3) pkt 1 om at størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisnings- og 

veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og utviklingsarbeidet som skal utføres. Dette er 

spesielt synlig på masternivå hvor det kan bli mangel på masteroppgaver for studentene. Mangel på 

forskningsaktivitet innenfor feltet bærekraftig landbruk ville antagelig gjøre at Master i bærekraftig 

landbruk neppe ville blitt akkreditert. 

 

Da vi ikke selv har kompetanse på alle områder, leier vi inn noe supplerende kompetanse der det er 

behov. Dette er som regel positivt da dette ofte er kompetanse fra næringslivet. 

 

I forhold til infrastruktur har ikke høgskolens bibliotektjeneste nok ressurser til å oppfylle kriteriet 

om at bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelige og i samsvar med studiets faglige innhold og 

nivå på Blæstad (§2-1(3) og §2-2(4). 

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget på høgskolen har også vært kritiske til om institusjonen har egnede 

lokaler til undervisning på grunn av dårlig ventilasjon, gamle løsninger og nesten fravær av universell 

utforming (§2-1(3) og §2-2(4). 

 

Det er også begrenset i hvor stor grad vi deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innenfor fagområder 

med relevans for studiet (§2-1(4) og §2-2(5)). 

 

KD’s kvalitetsparametre 
Fagmiljøet på Blæstad kommer godt ut i forhold til mange av KD’s kvalitetsparametre, men ikke i 

forhold til størrelsen på fagmiljøet (antall årsverk i førstestillinger), publiseringer, eksterne 

forskningsinntekter og internasjonal orientering.   
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4.5 Utfordinger som må løses 
Det er mangel på økonomiske ressurser på avdelingen til å utvide fagmiljøet ytterligere. Bare for å 

opprettholde dagens aktivitet på Blæstad er det minst kr. 2.5 mill for lite i bevilgning til instituttet 

(dette er ca. det som kreves av avdelingskostnader som i dag kommer i form av ekstra i tilskudd fra 

HINN og instituttet på Evenstad - Tabell 11). Dette betyr at avdelingen må fortsette å kryssfinansiere 

Blæstad. Avdelingen har klart dette i noen år på grunn av sikkerhet i oppspart avdelingskapital. Dette 

har vært en kapital bygd på overskudd av BOA på Evenstad. Denne egenkapitalen er nå oppbrukt 

eller bundet opp i prosjekter (bl.a. lønn for nyansatt førsteamanuensis på Blæstad). Dette gjør at det 

blir en utfordring å sikre PhD’en i Anvendt økologi på sikt, noe som selvsagt påvirker avdelingens 

faglige robusthet, og HINN sine universitetsambisjoner. 

 

Det kreves en ekstra driftsbevilgning til avdelingen på minimum 2,5 mill årlig for å opprettholde 

dagens aktivitet på Blæstad. 

 

For å løse utfordringene er det derfor behov for å utvikle et enda større fagmiljø enn vi har klart de 

siste årene (punkt 1 under), og det må gjøres noe med infrastrukturen på Blæstad (punkt 2). 

 

1) Mangel på økonomiske og faglige ressurser til å videreutvikle Blæstad faglig i henhold til 

NOKUTs standarder og kriterier. Med dette mener vi at fagmiljøet må ha ytterligere 5-8 

årsverk på førsteamanuensis/professornivå for på sikt opprettholde en rimelig høy 

forskningsproduksjon, utvikle samarbeidet med nasjonale og internasjonale 

forskningspartnere, og lykkes med å få ekstern finansiering til forsknings- og 

utviklingsprosjekter. Dette er en langsiktig satsing og man må gi nytilsatte 

førsteamanuenser/professorer 3-5 år før man ser om de kan lykkes med å utvikle BOA og 

utvikle forskningspublikasjoner. Og så tar det igjen 3-4 år før man får dette tydelig igjen i 

finansieringsmodellen. Den utviklingen man har på Evenstad er basert på at man ansatte de 

første forskerne som fikk inn ekstern finansiering på begynnelsen av 1990-tallet.  

 

I tillegg til dagens underskudd (punkt 1 over) trenges da en ekstra driftsbevilgning på rundt 6 

mill pr år (tilsvarende 5-8 årsverk på førsteamanuensis/professornivå) i en 10-årsperiode før 

man kan forvente at dette er selvfinansiert. Dette vil på sikt kunne skape et bærekraftig 

fagmiljø og en bærekraftig økonomi. 

 

2) Behov for renovering og modernisering av infrastrukturen på Blæstad er godt beskrevet av 

Johnsen og Andreassen2 i sin sluttrapport til styret for sammenslåingen av Evenstad og 

Blæstad i 2015. Blæstad har god plass og all infrastruktur nødvendig for å fortsette som et 

institutt for jordbruksfag, men bygninger og utstyr har et sterkt behov for fornyelse. 

Skoleanlegget på Blæstad ble renovert først på 70-tallet og tilpasset det formålet den 

tidligere landbruksmaskinskolen hadde til verkstedlokaler, øvingslokaler og lokaler for 

landbruksmaskiner. Siden er det ikke foretatt større renoveringer bortsett fra 

Landbrukssentret som sto ferdig som nytt kontorbygg i 2009.  Selv om vi har fått tilbake 

noen bøker og et delvis bemannet bibliotek siden 2010 har det vist seg vanskelig for 

høgskolen å etablere et ordentlig bibliotek på Blæstad, noe som ikke innfrir kriteriene for å 

drive høyere utdanning (vedlegg 6). 

 

Høgskolens eiendomsavdeling har gjennomført noen preliminære estimater for kostnadene 

for en infrastrukturoppdatering (vedlegg 12). For å renovere dagens bygg vil det koste kr. 

89,3 mill. Et nybygg vil antagelig ligge på rundt kr. 100 mill (mellom ca kr 76 mill for 2000 m2 
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til kr 142 mill for 4000 m2 avhengig av hvor mye som faktisk må bygges helt nytt). For nybygg 

vil rivearbeid og bearbeiding av tomt komme i tillegg.  

 

For at HINN skal investere i en utvikling av Blæstad til et fullverdig studiested må HINN gå i 

dialog med Fylkeskommunen om eierskapet til eiendommen, Statsbygg og KD. For 

investeringer på over 50 mill må investeringen godkjennes av regjeringen. Gjennom hele 

denne prosessen har Fylkesrådet vært klare på at de vil være løsningsorienterte i forbindelse 

med eiendomsforholdet til Blæstad. Antagelig vil Statsbygg kunne overta eiendommen på 

Blæstad fra Fylkeskommunen på svært gode betingelser, slik at eierskapet til Blæstad neppe 

vil bli en utfordring.  

 

Hamar kommune er også interesserte i å bidra til utviklingen på Blæstad, blant annet ved å 

etablere et investeringsfond på kr 30 mill som skal bidra til å realisere nødvendig 

infrastruktur (ref formannskaps sak 16/6298). Hamar kommune er spesielt opptatt av 

bruken av teknologi og innovasjonsarbeid knyttet til omstilling i forhold til det grønne skiftet 

og implementeringen av Innlandets bioøkonomistrategi. Det vil bli laget retningslinjer for 

bruken av fondet. Bruken av fondet kan bli en kombinasjon av midler til parter som 

kommunen ser hensiktsmessig å samarbeide med for å utvikle en landbruksbasert klynge 

innen bioøkonomi i Hamar/Hamarregionen. Midlene vil kunne brukes til fysisk infrastruktur i 

Hamar inkludert Blæstad og sentrum, som tilbakebetales i form av husleie. Fondet kan også 

inneholde gaveelementer for aktuelle samarbeidspartnere som vil bidra til utvikling av 

morgendagens landbruksutdanninger i Hamar/Hamarregionen.  

 

Utfordringen med disse gode initiativene fra Fylkeskommunen og Hamar kommune er at 

man likevel ikke kommer utenom husleieøkningen. Slik vi forstår et eventuelt fond fra 

Hamar kommune vil eventuell bruk av fondet tilbakebetales i form av husleie. Etablering av 

et fullverdig studiested på Blæstad vil derfor kreve at høgskolen er villig til å dekke 

eventuelle investeringer fra KD/Statsbygg eller Hamar kommune gjennom økt husleie. Som 

en tommelfingerregel i Statsbygg vil husleieøkningen for HINN ligge på ca. 10% av 

investeringsbehovet. Dvs at en investering på 100 mill vil gi HINN en årlig husleieøkning på kr 

10 mill.  

 

Høgskolens hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) har også vært veldig klare på at de krever 

samme standard for infrastruktur på HINN sin aktivitet på Blæstad som på alle andre 

studiesteder. Det er derfor vanskelig å se for seg altfor langvarige midlertidige løsninger når 

det gjelder infrastrukturbehovene. 

 

Infrastrukturbehovene gir derfor en årlig husleieøkning på HINN på et sted mellom 7,6 og 14 

mill. kroner.  

 

I neste kapittel vurderer vi alternative løsninger for å skape en strategi som skaper en faglig-

økonomisk robust landbruksutdanning (hele bredden av landbruk) ved HINN slik at vi 

kommer ut av situasjonen hvor man med jevne mellomrom blir nedleggingstruet. 
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5. Alternative løsninger 
5.1 Vurdering av ulike alternativ for en fremtidig landbruksutdanning i Innlandet 

Innlandet ønsker å ta en posisjon som et tyngdepunkt innen bioøkonomien. Dette inkluderer også 

hele verdikjeden av utdanninger knyttet til bioøkonomi. Under vurderer vi alternative løsninger for å 

få til dette i forhold til faglig profil, faglig robusthet og økonomisk robusthet. Disse profilene er 

naturlig nok knyttet til geografiske løsninger siden dagens avdeling er lokalisert på to ulike 

studiesteder som har hatt ulik infrastrukturutvikling. Evenstad har over lengre tid fått utviklet en 

moderne undervisnings- og forskningsinfrastruktur som en satsing for å sikre den faglige utviklingen 

bl.a. med en PhD’en i anvendt økologi. Hele denne satsingen ble initiert før sammenslåingen med 

Blæstad. Blæstad har derimot ikke opplevd større renoveringer på 40-50 år og har derfor en 

utfordrende infrastruktur2. 

 

Et fremtidig fakultet ved HINN som inneholder landbruksfagene vil bestå av fagmiljøene på 

Evenstad, Blæstad og bioteknologimiljøet som er lokalisert på Hamar. Vi har derfor valgt å beskrive 

tre mulige alternativ som er dukkert opp underveis i prosjektet og som beskriver 3 mulige 

lokalitetsalternativ: 

1) Blæstad-alternativet er å fortsette HINN sin jordbruksfaglig aktivitet på Blæstad 

2) Hamar-alternativet er å samlokalisere jordbruksmiljøet (dagens Blæstad-aktivitet) med 

resten av HINN sin aktivitet på Hamar 

3) Evenstad-alternativet er å samlokalisere hele det landbruksfaglige miljøet (fagmiljøet på 

Evenstad og på Blæstad) på Evenstad 

 

Det er viktig å være oppmerksom på at Blæstad i mange år har tatt et nasjonalt ansvar i forhold til 

høyere jordbruksutdanning i Norge. Det er få institusjoner igjen som driver jordbruksutdanning i 

landet, og flere av studiene på Blæstad er unike i Nordiske sammenheng. Hele 67% av studentene 

som søker seg til jordbruksfaglige studier i Norge har Blæstad som førsteprioritet. Totalt går 44% av 

registrerte jordbruksfaglige studenter på bachelor- og masternivå på Blæstad (32% av 

heltidsstudentene).  

 

5.2 Dagens situasjon på Blæstad 
Situasjonen ved instituttet for jordbruksfag, Blæstad, kan kanskje best belyses med følgende SWOT-

analyse (Tabell 15). 
 

Tabell 15. En SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) av dagens situasjon på 

Blæstad. Muligheter og trusler refererer ofte til eksterne, og styrker og svakheter til interne faktorer. 

Muligheter Trusler 
 Global matvarekrise krever kompetanse  KD’s finansieringsmodell fungerer ikke godt for å 

skape robust økonomi i så små fagmiljøer, varig 
avhengig av økonomisk støtte «utenfra» 

 Regional, nasjonal og internasjonal satsing på 
bioøkonomi krever kompetanse, og gir muligheter 
for å satse på Blæstad som innovasjonssenter / 
kompetansesenter 

 Infrastrukturen trenger renovering for å skape et 
moderne studiested, hvis ikke kan det på sikt føre 
til lavere rekruttering av ansatte og studenter 

 Potensial for større samarbeid med næringslivet i 
regionen, spesielt på BOA 

 Avhengig av velvilje fra avdelings- og 
høgskoleledelse, samt høgskolestyret for å 
overleve 

 Potensial for samarbeid med Jønsberg om f.eks. 
øvingsarealer og utstyr 

 Tradisjoner opprettholdes og skaper lite reell 
fornyelse 
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 Landbruksteknikk er et fagområde som er kraftig 
nedbygd i Norge. I mange firmaer internasjonalt 
er jobber overtatt av ingeniører, som gjerne 
mangler kompetanse innen jord og planter 

 Landbruksteknikk er et fagområde som delvis er 
blitt overtatt av ingeniører internasjonalt. Det blir 
vanskelig å rekruttere fagpersoner til undervisning 
og forskning 

 Tradisjonen og merkevaren Blæstad  Den økonomiske situasjonen gjør at dagens 
situasjon på Blæstad snart blir en utfordring for 
PhD’en i Anvendt økologi 

  

Styrker Svakheter 
 Dagens utdanninger på Blæstad er unike i Norden  Lite fagmiljø med lite ressurser får ikke frigjort 

FoU-tid, svak prioritering av tidsressurser til 
ansatte med førstekompetanse, og lite utviklet 
forskningskultur. Dette medfører: 

 o Lite egen forskningsaktivitet  
 o Mangel på aktuelle masteroppgaver 

(mastergraden er under revidering) 
 o Kontinuerlig etterspørsel etter ressurser 
 o Lite BOA-aktivitet 

 Studiet ligger midt i matfatet med et aktivt 
jordbruksareal, der mange viktige og sentrale 
aktører som relevante kompetansebedrifter finnes 
i nærheten 

 Fagmiljøets størrelse gjør at det er lite robust og 
det er en risiko for at man ikke oppfyller NOKUTS 
standarder og kriterier.  

 Studentene på Blæstad er attraktive i et relevant 
jobbmarked 

 Dårlig infrastruktur, f.eks. med et ikke fullgodt 
bibliotektilbud gjør at det er en risiko for at man 
ikke oppfyller NOKUTS standarder og kriterier. 

 Potensial for større samarbeid med næringslivet i 
regionen, spesielt på BOA 

 Lav forskningsaktivitet gjør at det kan stilles 
spørsmål ved om master i bærekraftig landbruk 
oppfyller NOKUT sine standarder og kriterier 

 Studentene er veldig fornøyde  

 God rekruttering av studenter  

 Enkelt for studentene å få seg relevant deltidsjobb 
og et sted å bo 

 
 

 

5.3 Nullalternativet – Opprettholde dagens aktivitet på Blæstad 

Faglig robusthet 
Blæstad har en høgskoleutdanning som jordbruksnæringen etterspør, og utdanner 

landbruksakademikere som har høy agronomisk og teknisk kompetanse for å møte fremtidige 

utfordringer med endrede klimabetingelser. Fortsatt virksomhet på Blæstad gjør at vi kan 

videreutvikle dagens utdanninger innen landbruksteknikk og agronomi. Fortsette revideringen av et 

masterstudium og se om det er mulig på sikt å etablere et godt masterstudium uten å måtte bruke 

all FoU-tid hos de faglige på undervisning.  

 

Fagmiljøet i dag er for lite for å skape nødvendig robusthet og for å utvikle et godt forskningsbasert 

miljø som driver forskning på høyt internasjonalt nivå. Klyngebygging og nærhet gjør at man lett 

finner vikarer eller undervisningshjelp, men nærheten til næringslivet har ikke ført til samarbeid om 

prosjekter og søknader de siste årene.  

 

Økonomisk robusthet 

Dette minimumsalternativet er en overlevelsesstrategi for å skape en gradvis langsiktig utvikling. Det 

gjennomføres ingen renovering av infrastrukturen umiddelbart, men høgskolestyret binder seg opp 

til å gjøre nødvendige investeringer for å utvikle Blæstad til et moderne landbruksfaglig studiested 
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innen 10 år. Hovedarbeidsmiljøutvalget har pålagt avdelingen å be arbeidstilsynet vurdere arbeids- 

og undervisningforhold på Blæstad for å se om dette i det hele tatt er realiserbart. 

 

 Alternativet anses ikke for å være faglig robust 

 Total kostnad for dette alternativet ligger på mellom kr 10,1 og 16,5 mill i året gitt 

o Ekstra driftsbevilgninger for å dekke dagens underskudd: kr 2,5 mill i året 

o Økning i husleiekostnader: kr 7,6-14 mill i året 

 

5.4 Blæstadalternativet 

Faglig robusthet 
Det er mulig å bygge opp et robust fagmiljø ved å øke kompetansen innen strategisk valgte 

jordbruksfaglige områder med 5-8 årsverk førsteamanuenser/professorer (basert på en 

helhetsvurdering av de eksisterende studietilbudene i Norge og styrking av master/PhD 

utdanningene). AØL må i så tilfelle ha en ekstra bevilgning på rundt 8,5 mill årlig over en periode på 

5-10 år (2,5 mill årlig for å dekke dagens underskudd pluss 6 mill for nye stillinger). Dette vil sikre 

FoU-tid og forskningsaktiviteten og dekke dagens underskudd og gi potensial for å bygge opp 

fagmiljøet. 

 

Nye studier må ta utgangspunkt i hvordan biologiske prinsipper og teknologi brukes for å produsere 

mat på en bærekraftig måte i forhold til de økonomiske og miljømessige utfordringer landbruket står 

ovenfor. Endring av undervisningsmetoder vil føre til en reduksjon av øvelser knyttet til 

landbruksmaskiner ute på jordet og dreie dette mot laboratorium/ekskursjoner/rapportskriving og 

andre undervisningsmetoder.  

 

Dette er en offensiv løsning som gjør at HINN vil bidra sterkt til Innlandets bioøkonomistrategi. Det 

vil gi en basis for å utvikle samarbeid med omkringliggende fagmiljø om mulige forskningsprosjekter 

og gir rom for å utvikle et innovasjonssenter knyttet til jorbdruket. 

 
Økonomisk robusthet 
Høgskolestyret binder seg opp til å gjøre nødvendige investeringer for å utvikle Blæstad til et 

moderne landbruksfaglig studiested.  

 

Denne løsningen vil redusere trusler og svakheter presentert med dagens situasjon i tabell 15 til et 

minimum. 

 

 Alternativet anses for å være faglig robust 

 Total kostnad for dette alternativet ligger på mellom kr 16,1 og 22,5 mill i året gitt 

o Ekstra driftsbevilgninger for å dekke dagens underskudd: kr 2,5 mill i året 

o Ekstra driftsbevilgninger til nye stillinger: kr 6 mill i året 

o Økning i husleiekostnader: kr 7,6-14 mill i året 

 

5.5 Hamaralternativet 

Faglig robusthet 
Den faglige aktiviteten som er på Blæstad i dag kan flyttes til Hamar og lokaliseres på HINN sine 

lokaler i Hamar sentrum. Det er da naturlig å tenke seg at det blir et felleskap med 

bioteknologimiljøet siden dette vil være samme fakultet fra og med 1. januar 2018. Både 

bioteknologi, agronomi og landbruksteknologi er viktige for jordbruket i fremtiden, og man kan få 
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mange synergier av en slik samlokalisering, spesielt på prosjektutvikling. Forskningskulturen på 

bioteknologi kan også være med å bidra til å heve prosjektakvisisjonen på jordbruksfagene.  

 

I dette alternativet anses det som viktig å opprettholde og videreutvikle landbruksteknologisiden av 

Blæstadfagene. Dette for å kunne bidra til et teknologisk innovasjonssenter på Hamar.  

 

Dette alternativet har imidlertid vært prøvd tidligere da det var egen Avdeling for landbruksfag på 

Blæstad før 2006 som fikk årlige støttebidrag fra fellesleddet. Bioteknologi ble så flyttet til Hamar 

sentrum og ble en del av Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap (LUNA), som et eget 

Institutt for naturvitenskap og teknologi. I den perioden foregikk det meste av undervisningen på 

Hamar og det ble rekruttert veldig få studenter til jordbruksfagene på Blæstad. Dette førte til en 

faglig samorganisering med Evenstad i 2010 og at fagmiljøet da flyttet tilbake til Blæstad.  

 

Skal det nye fakultetet få full utnyttelse av en slik samlokalisering på Hamar må man kunne samkjøre 

en del undervisning og dra nytte av det bioteknologiske fagmiljøet slik det var før 2010. Dette vil 

antagelig jordbruksmiljøet tape på da man må satse mer realfagsbasert og mindre på forvaltning av 

jordbruksarealer (det samme som skjedde før 2010). I en slik profil har både bioteknologi og en 

realfagsbasert jordbruksutdanning har hatt utfordringer med å rekruttere studenter ved høgskolen 

tidligere. Det er derfor tvilsomt om en lokalisering på Hamar styrker det jordbruksfaglige miljøet 

uten ekstra bevilgninger til å styrke det jordbruksfaglige fagmiljøet. 

 
Økonomisk robusthet 
Ingen av fagmiljøene på Blæstad eller bioteknologi klarer seg økonomisk uten kryssfinansiering fra 

andre fagmiljø (også bioteknologi må ha en kryssfinansiering fra andre fagmiljø på rundt kr 4-5 mill i 

året).  

 

Det er også uklart hvordan infrastrukturen kan løses på Hamar. For øyeblikket er det ikke 

kontorplass tilgjengelig til Blæstad sine ansatte på Hamar og det er heller ikke lokaler til verksteder 

for landbruksteknikk, men man har gode laboratorier. Øvelsesarenaer på jordene kan løses gjennom 

avtaler med omkringliggende gårder, på Blæstad eller på Jønsberg. Infrastrukturbehovene vil derfor 

være løsbare hvis man går for dette alternativet. F.eks. kunne et teknologisk innovasjonssenter som 

man ønsker seg i Hamar kommune være spennende å bygge og utvikle. Men det krever 

investeringer som HINN må betale i form av økte husleiekostnader.  

 

For å lykkes med dette må Høgskolestyret binde seg opp til å gjøre investeringer for å utvikle 

nødvendig infrastruktur. Men Hamar-alternativet løser neppe avdelingens underskudd på Blæstad.  

 

Alternativet uten ekstra styrking av det jordbruksfaglige miljøet anses verken som faglig eller 

økonomisk robust fordi (en SWOT-analyse er presentert i Figur 16):  

1) det er avhengig av samarbeid mellom fagmiljøene innen bioteknologi og jordbruksfag som 

har vist seg å bli for mye realfagspreget for at HINN skal rekruttere jordbruksstudenter 

2) det er behov for årlige økonomiske bidrag på rundt kr 7,5 mill bare for å opprettholde 

dagens faglige aktivitet i dette sammenslåtte miljøet på Hamar  

 

Hamaralternativet anses for å være faglig robust med en styrking av det jordbruksfaglige miljøet 

tilsvarende Blæstadalternativet over 

 Total kostnad for dette alternativet ligger på mellom kr 16,1 og 22,5 mill i året gitt 

a. Ekstra driftsbevilgninger for å dekke dagens underskudd: kr 2,5 mill i året 
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b. Ekstra driftsbevilgninger til nye stillinger: kr 6 mill i året 

c. Økning i husleiekostnader: kr 7,6-14 mill i året (vi har ikke opplysninger som tilsier at 

«Hamar alternativet» vil ha lavere infrastruktur kostnader enn «Blæstad 

alternativet») 

 
Tabell 16. En SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) av Hamar-alternativet. 

Muligheter og trusler refererer ofte til eksterne, og styrker og svakheter til interne faktorer. 

Muligheter Trusler 
 Global matvarekrise krever kompetanse, spesielt 

på tvers av fag som bioteknologi, landbruksteknikk 
og biologiske fag / agronomi 

 KD’s finansieringsmodell fungerer ikke for å skape 
robust økonomi i denne modellen, varig avhengig 
av økonomisk støtte «utenfra» 

 Regional, nasjonal og internasjonal satsing på 
bioøkonomi krever kompetanse, og gir muligheter 
for å satse på et innovasjonssenter / 
kompetansesenter på Hamar 

  Avhengig av velvilje fra avdelings- og  
 høgskoleledelse, samt høgskolestyret for å  
 overleve 

 Potensial for større samarbeid med næringslivet i 
regionen, spesielt på BOA 

 Landbruksteknikk er et fagområde som er blitt 
overtatt av ingeniører internasjonalt. Det blir 
vanskelig å rekruttere fagpersoner til undervisning 
og forskning 

 Potensial for samarbeid med Jønsberg eller andre 
om f.eks. øvingsarealer og utstyr 

 Kan økonomiske bli en utfordring for PhD’en i 
Anvendt økologi hvis det er det nye fakultetet som 
må dekke underskuddet innen bioteknologi og 
jordbruksfag 

 Videreutvikle landbruksteknikk som er et 
fagområde som er kraftig nedbygd i Norge. I 
mange firmaer internasjonalt er jobber overtatt av 
ingeniører, som gjerne mangler spisskompetanse 
innen jord og planter 

  Må utvikle mer realfagsbaserte  
 jordbruksutdanninger for å kunne nyttiggjøre seg 
 det samlokaliserte fagmiljøet 

  Forventet lavere studentrekruttering til en mer 
realfagsbasert utdannelse 

Styrker Svakheter 
 Kan bidra til å beholde noenlunde utdanninger 

som i dag finnes på Blæstad i HINN 
 Uten ekstra bevilgninger er det jordbruksfaglige 

miljøet lite. Med lite ressurser blir det ikke frigjort 
FoU-tid, svak prioritering av tidsressurser til 
ansatte med førstekompetanse, og lite utviklet 
forskningskultur. Dette medfører: 

 o Lite egen forskningsaktivitet  
 o Mangel på aktuelle masteroppgaver 

(mastergraden er under revidering) 
 o Kontinuerlig etterspørsel etter ressurser 
 o Lite BOA-aktivitet 

 Studiet ligger midt i matfatet med et aktivt 
jordbruksareal, der mange viktige og sentrale 
aktører som relevante kompetansebedrifter finnes 
i nærheten 

 Fagmiljøets størrelse gjør at det er lite robust og 
det er en risiko for at man ikke oppfyller NOKUTS 
standarder og kriterier 

 Studentene vil være attraktive i et relevant 
jobbmarked 

 Lav forskningsaktivitet gjør at det kan stilles  
spørsmål ved om master i bærekraftig landbruk 
oppfyller NOKUT sine standarder og kriterier 

 Potensial for større samarbeid med næringslivet i 
regionen, spesielt på BOA 
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5.6 Evenstadalternativet 

Fagprofil 
En samlokalisering av hele landbruksmiljøet ved HINN på Evenstad vil medføre endringer i 

jordbruksutdannelsen ved HINN. Agronomistudier hvor forståelsen av sammenhengen mellom 

teknikk, jord og planter vil fortsatt være sentralt, men øvelser innen landbruksteknikk vil bli kraftig 

redusert. Det er ikke slik at øvelser blir borte, de er like relevante som i dag, men hvor man leder og 

analyserer ulik produksjon under ulike geologiske, tekniske og klimatiske forhold på ulike 

samarbeidsgårder. 

 

Skal man få en merverdi av en samlokalisering, og en økonomisk innsparing, må man samkjøre f.eks. 

det første året på bachelorutdanninger innen jordbruk, skogbruk og utmark (disse er allerede ganske 

like), og i tillegg tilby andre emner i felleskap slik som «vitenskapelig metode og statistikk» og 

«næringsutvikling og økonomi» og potensielt andre emner. 

 

I Evenstadalternativet kan man utvikle profiler innen agronomi som går mer på distriktsutvikling, 

småskalajordbruk, utvikling av eiendommer som utnytter et variert sett av ressurser og/eller 

agroøkologi. Denne tverrfagligheten innen bredden av landbruket gir potensialet for relevante BOA-

prosjekter med deltagelse av forskere fra jordbruk, skogbruk og utmark.  

 

Fagmiljøet på Evenstad har 25 års erfaring med forskning og BOA og er en moderne nasjonal og 

internasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon. Å samle all landbruksutdanningen på et sted vil 

styrke fagmiljøene å gi synergier til å utvikle nye framtidsrettede studieprogrammer. I dag er det 22 

personer med førstekompetanse i fast fagstilling på Evenstad, i tillegg til at det til enhver tid er 15-20 

stipendiater. En samlokalisering kan utvide dette til et enda sterkere og mer robust fagmiljø innen 

landbruksfag som vil stille sterkt i fremtidige forskningssøknader. Selv om man jobber med jordbruk 

vil man være trygg i et stort miljø som jobber med landbruk, og mindre avhengig av enkeltpersoner i 

undervisning og forskningssammenheng.  

 

PhD’en i anvendt økologi blir bredere og mer robust, men AØL blir avhengige av samarbeidsavtaler 

med ulike gårdsbruk og naturbruksskoler i Innlandet for å kunne utvikle gode og varierte 

øvelsesarenaer som ivaretar både landbruksteknologiske nyvinninger og klimaendringer. 

 

Økonomisk robusthet 
Avdelingen klarer å drifte det samlokaliserte fagmiljøet med dagens bevilgning på grunn av 

rasjonaliseringer og at avdelingen ikke trenger å utvikle dobbelt opp av alle fasiliteter (som f.eks. 

laboratorier). Høgskolen kan også få rasjonalisert sine kostnader med drift av 1 mot 2 campus, 1 mot 

2 bibliotek osv.  

 

En samlokalisering på Evenstad vil kreve noe infrastrukturutvikling på Evenstad med noen flere 

kontorer, klasserom, og det vil gi muligheter for å utvikle ett godt og stort laboratorium, og 

potensielt også veksthus.  

 

Høgskolens eiendomsavdeling har gjennomført noen preliminære estimater for kostnadene og sier 

at det vil koste ca kr 39,7 mill å oppgradere Evenstad for å kunne samlokalisere aktivitetene (dvs ca 4 

mill i økte husleiekostnader årlig) (Vedlegg 13). Det er viktig å merke seg at dette ikke inkluderer 

verksteder, traktorhall o.l.  
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En samlokalisering vil kunne løse de økonomiske utfordringene med landbruksutdanningene på kort 

sikt. Overgangen vil gi minimalt ekstra kostnader fordi det året man begynner opptak på Evenstad, 

er det ikke opptak på Blæstad og derfor er det fortsatt bare 3 klassetrinn som skal undervises (1. 

klasse på Evenstad og 2. og 3. klasse på Blæstad). Høgskolestyret må imidlertid være villige til å gjøre 

nødvendige investeringer for å utvikle Evenstad til et moderne landbruksfaglig studiested i løpet av 

få år. Dette sammenfaller da med reduserte driftskostnader for studiestedet på Blæstad. 

 

 Alternativet anses for å være faglig robust, med et forbehold om store tap på 

studentrekrutteringen og dermed dårligere resultatbasert finansiering. Ved naturlig avgang 

vil man over tid kunne ansette fagpersoner med en noe endret fagprofil mer tilpasset nye 

studieplaner 

 Total kostnad for dette alternativet ligger på ca kr 4 mill i årlige husleieøkning 

 

Under presenterer vi en SWOT analyse for Evenstadalternativet (Tabell 17).  

 
Tabell 17. En SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) av alternativ 2: Evenstad-

alternativet. Muligheter og trusler refererer ofte til eksterne, og styrker og svakheter til interne faktorer. 

Muligheter Trusler 
 Global matvarekrise krever kompetanse  Lav studentrekruttering på jordbruksfagene, 

spesielt i en overgangsperiode da det er vanskelig 
å etablere nye studier 

 Regional, nasjonal og internasjonal satsing på 
bioøkonomi krever kompetanse 

 Tap av høyt kompetente medarbeidere i dag, og 
vanskelig å rekruttere jordbruksfaglige 
fagpersoner til Evenstad 

 Potensial for større samarbeid med næringslivet i 
regionen, spesielt på BOA 

 I forhold til dagens utdanninger på Blæstad vil det 
være mangel på fasiliteter i form av verksteder og 
mange ulike maskintyper. Dette vil kreve en 
endring av studieplaner. 

 Tradisjonen og merkevaren Evenstad  

 Potensialet for store tverrfaglige NFR/EU 
prosjektsøknader 

 

 Utvikle nødvendig infrastruktur på ett campus  

  

Styrker Svakheter 
 Robust og sikkert fagmiljø med ansvar for 1 av 4 

PhD’er i Innlandet 
 Redusert satsing på landbruksteknikk  

 Videreutvikling av forskningskultur og en 
forskningsbasert utdannelse 

 Det vil ikke være optimal jordbruksareal rett 
utenfor skoledøra for alle mulige typer 
plantekulturer, men Statsbygg eier jorder på 
Evenstad som kan brukes til øvelser 

 Videreutvikling av BOA-kultur  

 Videreutvikle internasjonalisering – gode 
muligheter for å utvikle flere spennende studier 
på BA-nivå for Erasmus-utveksling  

 

 Studiene innen jordbruk vil fortsatt være unike, 
selv om de blir annerledes 

 

 Tverrfaglighet på tvers av alle landbruksfag  

 Rasjonaliseringer:   

o Gode og moderne fasiliteter eksisterer og 
kan videreutvikles 

 

o Samkjøring av en del undervisning i større 
klasser frigjøre midler til mer faglig aktivitet 
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som f.eks. flere hjelpelærere, 
gjesteforelesere, fagturer, FoU-tid   

o Utvikling av kun en fungerende kantine på 
avdelingen frigjør 250 000.- til faglig aktivitet 

 

o Kan utvikle veldig gode labfasiliteter ett sted, 
antagelig kan man vurdere f.eks. fytotron for 
plantevekst, planteveksthus etc 

 

o Kan utvikle ett fremfor 2 bibliotek  
o Totalt sett besparende for fellesleddet ved 

HINN innen få år etter samlokalisering (eller 
at besparelsen går inn i en styrket satsing for 
å lykkes med sammenslåingen på avdelingen) 

 

 Et miljøcampus sammen med 
jordbrukskompetanse kan lett utvikles til et 
økocampus, med egenprodusert energi, 
grønnsaker og andre plantevekster, vilt, fisk, 
sopp, bær og kompetanse 

 

 Større studentsosialt miljø   
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6. Anbefalinger 
For å løse utfordringene beskrevet over og klare å sikre et robust fagmiljø knyttet til hele bredden av 

landbruket (skogbruk, jordbruk og utmark) på lang sikt i Innlandet er det behov for: 

1) Å utvikle et enda større fagmiljø enn vi har klart de siste årene på Blæstad. Dette kan gjøres: 

o med ekstra bevilgninger til det jordbruksfaglige miljøet  

o ved å samlokalisere dagens avdeling som inkluderer hele bredden av 

landbruksfagene jordbruk, skogbruk og utmarksfag på Evenstad  

2) Å sikre en god infrastruktur enten ved å: 

o bygge en ny campus på Blæstad 

o bygge ut nødvendig infrastruktur på Hamar 

o videreutvikle campus Evenstad  

 

De ulike løsningene har konsekvenser for jordbruksutdanningene. En videreføring på Blæstad vil 

gjøre det mulig å videreutvikle dagens utdanninger innen agronomi og landbruksteknikk. En 

lokalisering på Hamar vil være mest naturlig sammen med bioteknologimiljøet som blir i samme 

fakultet fra og med 1. januar 2018. dette vil føre til en mer realfagspreget jordbruksutdannelse som 

vi ikke har lykkes med før i Innlandet. En samlokalisering av hele bredden av landbruket (jord, skog 

og utmark) på Evenstad vil skape et tett bredt fagmiljø med en jordbruksutdanning som kan gå på 

ulike agronomiske profiler som bygger opp om PhD i anvendt økologi. Landbruksteknikken som eget 

studium blir i så tilfelle borte. 

 

Prosjektgruppen anbefaler at rapporten legges frem for høgskolestyret som en vedtakssak så snart 

høgskoleledelsen har vurdert rapporten. Vi anbefaler styret å velge noen av de mest faglig og 

økonomisk robuste alternativene. Det vil si å velge: 

 

ENTEN 

1) Blæstadalternativet: hvor driftsbevilgningen til Blæstad sponses med kr 7,5 mill (løsning 1b), 

og at styret binder seg til en oppgradering av infrastrukturen til et fullverdig campus over en 

10-årsperiode (dvs at dette til slutt vil føre til en økt husleiekostnad på mellom kr 7,6 og 14 

mill årlig. 

 

ELLER 

2) Hamaralternativet: Biotek-alternativet med samlokalisering av landbruksfagene og 

bioteknologi fagene på Hamar. Det er uklart hvordan infrastrukturen kan løses, men det vil 

kunne være løsbart i samarbeidet høgskolen allerede har med Hamar kommune og med 

bioteknologi-næringen i Hamar. F.eks. kunne et teknologisk innovasjonssenter som det 

snakkes om på Hamar være spennende. Det er imidlertid uklart hvordan driften av 

avdelingens aktiviteter skal finansieres.  

 

ELLER 

3) Evenstadalternativet: Samlokalisere aktiviteten på Evenstad. I dette alternativet vil det 

selvsagt være mulig for offentlige og private aktører å utvikle andre alternativer som 

forskningssenter innen landbruksteknikk, innovasjonssenter, fagskole e.l. på Blæstad. 
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 Drift 
(inndekning av årlig 
underskudd på drift) 

Utvikling Infrastruktur Sum pr år For 10 år 

Blæstad Kr 2,5 mill Kr 6 mill Kr 7,6 - 14 mill Kr 16,1-22,5 mill Kr 161-225 mill 

Hamar Kr 2,5 mill Kr 6 mill Kr 7,6 - 14 mill * Kr 16,1-22,5 mill * Kr 161-225 mill* 

Evenstad   Kr 4 mill Kr 4 mill Kr 40 mill 

*: Hamar alternativet tilsier sannsynligvis en samlokalisering med bioteknologi miljøet på Hamar. Hamar 

kommune er innstilt på å etablere et investeringsfond på kr 30 mill som skal bidra til å realisere nødvendig 

infrastruktur (ref formannskaps sak 16/6298). Hamar kommune er spesielt opptatt av bruken av teknologi og 

innovasjonsarbeid knyttet til omstilling i forhold til det grønne skiftet og implementeringen av Innlandets 

bioøkonomistrategi. Det vil bli laget retningslinjer for bruken av fondet. Bruken av fondet kan bli en 

kombinasjon av midler til parter som kommunen ser hensiktsmessig å samarbeide med for å utvikle en 

landbruksbasert klynge innen bioøkonomi i Hamar/Hamarregionen. Midlene vil kunne brukes til fysisk 

infrastruktur i Hamar inkludert Blæstad og sentrum, som tilbakebetales i form av husleie. Fondet kan også 

inneholde gaveelementer for aktuelle samarbeidspartnere som vil bidra til utvikling av morgendagens 

landbruksutdanninger i Hamar/Hamarregionen. Vi har ikke opplysninger som tilsier at «Hamar alternativet» vil 

ha lavere infrastrukturkostnader enn «Blæstad alternativet».  
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Vedlegg  
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Vedlegg 1.  
Sammendrag og tiltak Hentet fra Andreassen og Johnsen (2011). Blæstad 2010-2011, og 

videre planer: Rapport # 1 etter sammenslåingen med Evenstad som ble lagt fram for 

høgskolestyret  
 
SAMMENDRAG 
Avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag ble etablert 1. august 2010 da Evenstad overtok 
ansvaret for Blæstad. Etter den tid har studentrekrutteringen økt, gjennomstrømningen har økt noe, 
vi har rekruttert høyt kompetente medarbeidere til Institutt for jordbruksfag på Blæstad og ellers 
gjennomført alle tiltak som ble foreslått i rapporten fra 14.12.2009 om tiltak for å styrke 
landbruksfagene på Blæstad. Avdelingen delt på studiestedene Blæstad og Evenstad fungerer godt 
sammen sosialt med en felles sommerfest på Blæstad i juni, en felles julelunsj på Evenstad og vi har 
planlagt felles personalreise i 2012. I tillegg bidrar vi gjensidig til hverandres undervisning og våre 
studenter velger emner på tvers av studiestedene og bytter innimellom studier fra et studiested til 
et annet. 
 
Til tross for dette vil Blæstad gå ca 1,6 mill i underskudd i 2011. Det er forventet at Blæstad går ca 
0,5 mill i underskudd i 2012, og deretter et sted mellom 0 og 0,5 mill i underskudd i årene 2013 og 
2014. Først i 2015 forventer vi at Blæstad har stabilisert seg i balanse. 
 
Grunnen til underskuddet er at det har tatt lang tid å fase ut alle tidligere utdanninger som ble 
foreslått omorganisert i rapporten av 14.12.2009 som dannet grunnlaget for sammenslåingen med 
Evenstad. Først høsten 2012 vil vi ha en studieportefølje som baserer seg kun på våre nye 
studieprogrammer. Til og med våren 2012 må vi kjøre studier med mye innleie av timelærere og 
innkjøp av undervisning på annen måte. 
 
I tillegg var finansieringsmodellen styret vedtok for Blæstad våren 2010 basert på at vi straks skulle 
lykkes med å produsere 92 sekstistudiepoengsekvivalenter. I 2011 antar vi å komme opp i rundt 75. 
Først i 2013, når vi har kun våre nye studier i porteføljen på alle 3 årstrinn hele året, kan vi forvente å 
produsere over 90 sekstistudiepoengsekvivalenter (noe som gir seg utslag i bevilgningen for 2015). 
Vi har allerede redusert bruken av timelærere og annen innkjøp av undervisning. Fra og med høsten 
2012 går denne kostnaden ytterligere ned. I 2013 vil lønnskostnadene være 1 mill mindre enn i 
2011. 
 
I rapporten diskuterer vi ulike tiltak for å redusere underskuddet ytterligere de nærmeste årene. Det 
er lite sannsynlig at man kan dekke underskuddet kun gjennom studiepoengproduksjon. Det bygges 
opp forskning på Blæstad som også vil bidra i resultatkomponenten av finansieringsmodellen, men 
som vi ikke vil se resultatene av før tidligst i 2014. Blæstad har fått inn en del eksterne midler i 2011. 
Denne BOA-virksomheten bør intensiveres da det kan gi bidrag til Blæstad sin virksomhet raskere 
enn resultater i finansieringsmodellen. 
 
TILTAKENE FORESLÅTT 14.12.2009 OG HVORDAN DE ER BLITT FULGT OPP 

Tiltak for strategisk utvikling 

 Høgskolens fagmiljø på Blæstad sin primæroppgave bør være å videreutvikle grunnutdanninger.  
Dette har vært Blæstad sin primæroppgave til i dag. Initiativ fra faglig om å drive 
kursvirksomhet, samt nyansatte med ambisjoner om forskning har imidlertid endret dette 
noe (se under). 

 Den faglige klyngebyggingen på Blæstad, som allerede er startet med landbrukssenteret, 
videreutvikles rundt de nevnte utdanninger med ekstern finansiering. Dette kan være FoU, kurs 
og oppdrag, fagskole eller andre initiativ. 
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Vi har brukt landbruksrådgivningen i stor grad til undervisning. Det er etablert et faglig 
forum på Landbrukssenteret for å øke samhandlingen. 

 Det tilsettes en dedikert enhetlig campusleder, som minimum innehar en doktorgrad i en 
landbruksfaglig retning, med ansvar for strategisk utvikling av høgskoleaktiviteten på Blæstad. 

Fred H. Johnsen startet som instituttleder 1. januar 2011. Johnsen er professor med 20 års 
erfaring fra vitenskapelig stilling ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Norges 
landbrukshøgskole). Han har bosatt seg på Hamar og har ansvaret for strategisk utvikling av 
høgskoleaktiviteten på Blæstad. 
 

Studieprogramutvikling 

 Utvikle en studieportefølje i landbruksteknikk og agronomi, som bakgrunn for fremtidig 
bioproduksjon i landbruket, med utgangspunkt i bærekraftig forvaltning av jord, luft og vann. 

Dette er utviklet og studenter ble tatt opp på Bachelor i agronomi høsten 2010. Høsten 2012 
åpner Årsstudiet i agronomi. Studieporteføljen på Blæstad består nå av årsstudier og 
bachelorstudier i agronomi og landbruksteknikk, samt et nett- og samlingsbasert Årsstudium 
i økologisk landbruk. Studiene er godt integrerte i avdelingens fagprofil, og studentene bytter 
studier mellom Evenstad og Blæstad og tar enkeltemner på det andre studiestedet enn der 
de har sine hovedstudier. 

 Utvikle en faglig profil hvor teori og praksis samkjøres i større grad enn i dag. Emner innen 
teoretisk realfag inkluderes på en anvendelig måte i landbruksfagsemnene der det behøves for å 
forstå landbruksfaget.  

Dette er gjennomført. 

 Hele studiet bør tilbys på Blæstad av ansatte på Blæstad. 
Dette er gjennomført så langt det går. Fortsatt har vi noen emner for 3. klasse 
landbruksteknikk og 3. klasse økologisk landbruk som går etter gamle studieplaner. Noen av 
disse emnene utføres fortsatt av innleide lærere. 

 Studieåret bør organiseres i 4 blokker på 15 studiepoeng hver. Hver blokk må bestå av kun ett 
emne på 15 studiepoeng i hvert studieprogram.  

Dette er gjennomført. 
 

Campusutvikling 

 Campus Blæstad må gjenoppstå som studiested og høgskolens virksomhet på campus 
synliggjøres ved at: 
 høgskolen igjen tar i bruk hovedhuset til sine aktiviteter for å skape større nærhet mellom 

studenter og ansatte 
Administrasjonen og en del av de faglig ansatte har tatt i bruk hovedhuset. Dette er nå 
hovedbygningen for høgskoleaktiviteten noe som gjør høgskolen mer synlig enn før. 

 campus Blæstad igjen blir en del av kartet på høgskolen sine hjemmesider slik at man får 
synliggjort den merkevaren Blæstad er 

Dette er gjennomført. 

 Kantinevirksomheten på Blæstad må igjen åpnes som et naturlig samlingspunkt. 
Dette er gjennomført. Driveren av kantina har imidlertid sagt opp fra årsskiftet og vi arbeider 
med å engasjere ny kantinedriver. 

 Biblioteket er fagaktivitetens hjerte og må bli mer synlig enn i dag. 
Biblioteket er igjen kommet på plass på Blæstad. I dag er det i et rom i hovedhuset, og 
bibliotekar er til stede en dag i uka. 

 Det må skapes en kultur for tilstedeværelse av ansatte og studenter gjennom: 
 timeplaner som dekker hele uka fra mandag til fredag 
 heltidsansatte medarbeidere med fast kontorplass på Blæstad 
 klare forventninger om tilstedeværelse av ansatte i kontortiden 
 modulundervisning som krever mye tilstedeværelse 
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 mer bruk av innleveringsoppgaver, rapporter og organisert kollokvievirksomhet 
Dette jobbes det kontinuerlig med. 

 
NYE TILTAK foreslått i rapporten Andreassen og Johnsen (2011) 
Scenariene som er gjennomgått over viser at det er mulig å gjøre endringer som vil bringe 
økonomien på Blæstad i balanse med tiden. Imidlertid er det mye som tyder på at ett tiltak alene 
ikke vil være nok, og at det vil være en kombinasjon av tiltak som vil rette opp økonomien ved 
instituttet.  
Følgende tiltak er iverksatt eller planlegges gjennomført i 2012: 

1. Markedsføringen av studiene på Blæstad må prioriteres høyt, både av instituttet og av 
Høgskolen markedsteam (iverksatt i 2010) 

2. Studenter som sliter med gjennomføringen av studiet må gis tilstrekkelig individuell 
oppfølging av instituttets ansatte (iverksatt i 2011) 

3. Salg av gammelt utstyr (iverksatt i 2011) 
4. Arbeidet med å etablere eksternt finansierte prosjekter (BOA) er i gang på Blæstad, men må 

intensiveres for å redusere underskuddet i 2012 mest mulig 
5. Dersom noen av de tilsatte ved instituttet sier opp eller tar permisjon i løpet av året, må 

nødvendigheten av å ansette nye medarbeidere til erstatning vurderes meget nøye.  
6. Kun helt nødvendige tidsbegrensede ansettelsesavtaler fornyes etter sommeren 2012   
7. Innkjøp av eksterne undervisningstjenester fjernes fra og med sommeren 2012 
8. Avtale om utleie av driftsoperatør fra LUNA til Blæstad fornyes ikke fra og med 1. januar 

2012 
9. Studieplanen for Årstudiet i økologisk landbruk revideres slik at kostnadene reduseres 

maksimalt (jfr også pkt 5)  
10. Søkertallene i april 2012 avgjør om vi skal sette i verk drastiske tiltak som å slå sammen de to 

bachelorprogrammene. 
11. Arbeidet med å formulere en studieplan for en framtidig mastergrad på Blæstad bør starte 

straks  
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Vedlegg 2. 
 

Medlemmer av referansegruppen: 

 Stine Grønvold, HINN fellesadministrasjonen 

 Kristin Evensen Gangås, HINN/Avdeling for Anvendt Økologi og landbruksfag 

 Ole Andersen Bakmann, HINN/Avdeling for Anvendt Økologi og landbruksfag 

 Hans Chr Endrerud, HINN/Avdeling for Anvendt Økologi og landbruksfag – ble etter hvert 
medlem av proisjektgruppen 

 Terje Motrøen, HINN/Avdeling for Anvendt Økologi og landbruksfag 

 Fred Håkon Johnsen, HINN/Avdeling for Anvendt Økologi og landbruksfag 

 Else-Berit Stenseth, HINN/Avdeling for Lærerutdanning og Naturvitenskap 

 Hanne Sagerud, HINN, fellesadministrasjonen 

 Kristian Rindal, studentrådsleder Blæstad 

 Jenny H Halvorsen, studentrådsleder Evenstad 

 Harald Solberg, Hedmark landbruksrådgivning 

 Margrethe Nøkleby, Hedmark Bondelag 

 Hilde H. Langeland, Hedmarken landbrukskontor  
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Vedlegg 3.  
 

Tids- og møteplan slik det var planlagt. Etter 18.04 ble prosjektet utsatt diverse ganger av 

ulike årsaker. IDF og HAMU har vært kontinuerlig oppdaterte.  

 
Dato Hendelse Kommentar 

09.02 Referansegruppemøte Blæstad, kl 12-14.30 

09.02 Personalmøte, Blæstad Blæstad, kl 14.45-15.45 

13.02 Personalmøte, Evenstad Evenstad, kl 08:15-09:15 

22.02 Referansegruppemøte Blæstad, kl 12-14 

22.02 Personal møte Blæstad, kl 14.15-15.15 

28.02 IDF møte HH Det er ingen felles HINN/IDF møter i 
februar. Kun Pål da Harry er bortreist 

01.03 Møte med Fylkesrådet Hedmark 

06.03 IDF møte HINN Møte er på Lillehammer, minimum Pål 
deltar 

20.03 IDF møte HINN Møte er på Elverum, Harry og Pål 

21.03 Åpent seminar, Blæstad Blæstad 09:00-11:30 

21.03 Referansegruppemøte Blæstad, Kl 12-14 

21.03 Personalmøte, Blæstad Blæstad, kl 14.15-15.15 

22.03 Møte med KD og LMD Harry, Pål, HCE og Kristin: KD kl 11:30-
13; LMD kl 14.15 

29.03 Fylkesmannen ved Landbruksdirektøren Hedmark; Harry og HCE 

03.04 Personalmøte, Evenstad Evenstad, kl 08:15-09:15 

18.04 Rapport ferdig, og sendes referansegruppen for skriftlig tilbakemelding 

21.04 Personalmøte Blæstad, kl 14.15-15.00 

24.04 Fylkesråd, FKM Oppland Møte er på Lillehammer, Pål, Harry, 
HCE  

 

26.04 – 13.05 Høringsperiode 

01.05 Rapport oversendes rektor HINN 

15.05 Endelig rapport med høringsinnspill leveres rektor HINN 
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Vedlegg 4.  
 

Invitasjon og program for åpent seminar 
 

HVORDAN SER LANDBRUKSUTDANNINGEN UT I INNLANDET OM 10-15 ÅR? 

Høgskolen i Innlandet (HINN) inviterer til et åpent seminar om jordbruksutdanningene på Blæstad 

den 21. mars kl 09:00-11:30. Seminaret holdes i rom 418 på Låven på Blæstad. 

 

Kunnskapsdepartementet skriver følgende etter etatsstyringsmøtet med høgskolen den 24. mai 

2016: I etatsstyringsmøtet med høyskolen 24. mai 2016 kom det frem at styret er bekymret for 

Blæstad. Det er imidlertid ikke fremlagt en behovsanalyse for departementet, noe som er 

nødvendig for at departementet kan ta saken videre med Statsbygg. Departementet oppfordrer 

derfor HiHe til å utarbeide en behovsanalyse i dialog med departementet. Departementet 

minner videre om at høyskolen må sørge for funksjons- og behovsanalyser i det videre arbeidet 

med utvikling av campus, som legger til rette for en fremtidsrettet og god utnyttelse av campus 

når det er behov for endringer. Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke 

minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre arealeffektivitet. 

Departementet oppfordrer HiHe til å vurdere campusutviklingen i lys av strukturmeldingen. 

Denne forespørselen fra KD kom samtidig med fusjonsprosessen til HINN. Det ble derfor bestemt at 

behovsanalysen skulle gå inn som en del av faglig organisering av HINN som skal sluttføres våren 

2017. Med denne bakgrunn har dekan Harry P. Andreassen og høgskoledirektør Pål. E. 

Dietrichs blitt bedt om å lage en bred og helhetlig utredning som kan brukes for å sikre et 

robust fagmiljø knyttet til hele bredden av landbruket (skogbruk, jordbruk, og utmark) på 

lang sikt i Innlandet.  

 

Som ledd i dette arbeidet ber vi nå om innspill til hvordan man ser for seg at 

landbruksutdanningen i Innlandet, og da spesielt på jordbrukssiden, ser ut om 10-15 år? 

Hva er innholdet i utdannelsen? Hva har næringslivet behov for?  

Vi inviterer herved alle som ønsker å ha et innlegg om å melde seg på til Harry på 

harry.andreassen@inn.no (helst innen 19. mars).  

 
Alle er hjertelig velkomne 
 
Med vennlig hilsen 
Harry P. Andreassen  
Dekan ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag 
Campus Blæstad og Campus Evenstad  

 
og  
 
Pål E. Dietrichs 
Høgskoledirektør Høgskolen i Innlandet 

 

mailto:harry.andreassen@inn.no
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VELKOMMEN TIL ÅPENT SEMINAR PÅ BLÆSTAD 21. MARS 2017 

Hvordan ser landbruksutdanningen ut i innlandet om 10-15 år? 

 

PROGRAM 

 

 
 
Vi er glade for den store responsen til seminaret og har utvidet tidsrammen slik at vi får inn 
alle som ønsker å komme med forberedte innlegg.  
 
Seminaret ledes av nestleder ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag  
Kristin E. Gangås.  
 
Alle er hjertelig velkomne! 
 
 

 
  

Seminar 21. mars, Blæstad

Harry Andreassen Dekan 09:00

Thomas Breen Fylkesråd 09:05

Brita Skallerud Norges bondelag 09:20

Torstein Klev Norges Bygdeungdomslag 09:35

Rune Aas Tine 09:40

Truls Hansen Kverneland 09:55

Kristin Børresen Representerer Heidner (Graminor) 10:10

Kristen Bartnes Norsk landbrksrådgiving 10:15

Kjell Åge Bjørnsrud Jønsberg Videregående skole 10:20

pause 10:30

Kristian Rindal Studentrådsleder Blæstad 10:45

Håvard Johansen Lindgaard; Syver Bjørgo; Kristian Ramstad Studenter Blæstad 11:00

Fred H. Johnsen Instituttleder Blæstad 11:15

Morten Tofastrud Faglig Blæstad 11:25

Lars Erik Ruud Faglig Blæstad 11:35

Hans Chr Endrerud Faglig Blæstad 11:45

Slutt 11:55
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Vedlegg 5.  
FRA UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELOVEN 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=universitets-%20og%20h%C3%B8gskoleloven 

Utvalg av paragrafer og uthevinger gjort av prosjektgruppen. 

 

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 

§ 1-1.Lovens formål 
Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler 

a) tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. 

b) utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. 

c) formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og 

anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen 

av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. 

 

§ 1-3.Institusjonenes virksomhet 
Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å: 

a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk 

utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 

b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

c) forvalte tilførte ressurser effektivt og aktivt søke tilføring av eksterne ressurser. 

d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og 

kunstnerisk utviklingsarbeid. 

f) legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. 

g) bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten 

og utviklingen av høyere utdanningstilbud. 

h) samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, 

lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale 

organisasjoner. 

i) tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde. 

 

§ 1-4.Særlig ansvar for enkelte institusjoner 
(1) Universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning 

innenfor de områder der de tildeler doktorgrad. 

(2) … 

 

§ 1-5.Faglig frihet og ansvar 
(1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et 

ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 

holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, 

kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. 

(2) Universiteter og høyskoler har ellers rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige 

grunnlag innenfor de rammer som er fastsatt i eller i medhold av lov. 

(3) Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om 

a. læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og 

faglige utviklingsarbeidet 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=universitets-%20og%20h%C3%B8gskoleloven
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b. individuelle ansettelser eller utnevnelser. 

 

§ 2-1.NOKUTs oppgaver og myndighet 
(1) NOKUT er et faglig uavhengig statlig forvaltningsorgan. 

(2) Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning, gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, og å stimulere 

til kvalitetsutvikling som sikrer et høyt internasjonalt nivå i utdanningstilbudene ved 

institusjonene. NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk 

høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent høyere utenlandsk utdanning. I sitt arbeid 

skal NOKUT søke å bistå institusjonene i deres utviklingsarbeid. 

(3) NOKUT skal akkreditere institusjoner og studietilbud, føre tilsyn med institusjonenes 

kvalitetsarbeid og føre tilsyn med at institusjoner og eksisterende studietilbud fyller 

gjeldende standarder og kriterier for akkreditering. NOKUT skal også gi generell 

godkjenning av utenlandsk utdanning. NOKUT kan benytte andre virkemidler og 

gjennomføre andre tiltak, så langt de er i samsvar med formålet med NOKUTs virksomhet. 

 

§ 3-3.Faglige fullmakter 
(1) Institusjoner som er akkreditert som universitet, har fullmakt til selv å akkreditere 

studietilbud institusjonene skal tilby. 
(2) Institusjoner som er akkreditert som vitenskapelig høyskole eller høyskole, har fullmakt til 

selv å akkreditere studietilbud de skal tilby på lavere grads nivå. Innenfor fagområder der de 
kan tildele doktorgrad eller tilsvarende, kan institusjonene selv akkreditere studietilbud de 
skal tilby på lavere og høyere grads nivå. For fagområder der institusjonene ikke kan tildele 
doktorgrad, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbud på høyere grads nivå. 

       … 
  

FRA FORSKRIFT OM KVALITETSSIKRING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING 
OG FAGSKOLEUTDANNING 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-
96?q=Forskrift%20om%20kvalitetssikring%20og%20kvalitetsutviklin 

 
§ 3-2.Akkreditering av mastergradsstudier 

(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde. 
(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall 

ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag 
og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse. 

(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra 
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal 
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. 

 
§ 3-3.Akkreditering av doktorgradsstudier 

(1) Institusjonen skal tilby utdanning og forskning på området for doktorgradsstudiet som har 
en kvalitet og et omfang som sikrer at doktorgradsstudiet kan gjennomføres på høyt 
vitenskapelig nivå. Institusjonen skal ha bredde i studietilbudene på lavere og høyere grads 
nivå innenfor området for doktorgradsstudiet. 

(2) Området for doktorgradsstudiet skal utgjøre en vitenskapelig helhet, og det skal være 
sammenheng mellom de enkelte delene studiet er satt sammen av. 

(3) Doktorgradsstudiet skal ha et fagmiljø med høy kompetanse innenfor utdanning og 
forskning. Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte forskningsresultater, inkludert 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96?q=Forskrift%20om%20kvalitetssikring%20og%20kvalitetsutviklin
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96?q=Forskrift%20om%20kvalitetssikring%20og%20kvalitetsutviklin
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publisering, på høyt, internasjonalt nivå, og resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer 
nasjonalt og internasjonalt. 

(4) Fagmiljøet skal ha dybde og bredde innenfor alle vesentlige deler av doktorgradsstudiet slik 
at doktorgradskandidatene kan delta aktivt i ulike faglige relasjoner og få innføring i ulike 
perspektiver. 

(5) Doktorgradsstudiet skal ha et fagmiljø som er stabilt og består av tilstrekkelig antall ansatte 
med professor- og førsteamanuensiskompetanse innenfor hele bredden av studietilbudet. 
Det skal gjennomføres en helhetlig vurdering av om fagmiljøet har tilstrekkelig antall ansatte 
for å dekke fag og emner og den veiledningen studiet består av. Fagmiljøet skal bestå av 
ansatte med relevant kompetanse. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik at 
NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. 

(6) Institusjonen skal dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å ta opp 
minst 15 stipendiater til doktorgradsstudiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen 
skal i tillegg sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med 
minst 15 stipendiater. Personer ansatt under ordningen nærings-ph.d. og offentlig sektor-
ph.d., kan inngå i beregningen av antall stipendiater etter denne paragrafen og § 3-8 femte 
ledd. Minst åtte av stipendiatene skal ha hovedarbeidsplass ved institusjonen. 
Institusjonen kan i tillegg ta opp doktorgradskandidater med annen finansiering. 

(7) Samisk høgskole er unntatt fra kravet i sjette ledd. Samisk høgskole må sikre at 
doktorgradskandidatene får et godt faglig miljø med høy kvalitet, blant annet gjennom 
forpliktende samarbeid med andre institusjoner. 

 
§ 3-8.Akkreditering som universitet 

(1) Institusjonen skal ha tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor 
utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid og formidling 
innenfor institusjonens faglige virksomhet. 

(2) Institusjonen skal ha stabil utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. 

(3) Institusjonen skal ha rett til å tildele doktorgrad alene på minst fire fagområder. De fire 
doktorgradsstudiene skal være godt dekkende for institusjonens faglige profil. To av disse 
skal være sentrale for regionale virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene 
også må ha nasjonal betydning. Akkreditert deltakelse i stipendiatprogrammet for 
kunstnerisk utviklingsarbeid, jf. § 3-4, kan telle som én doktorgrad. 

(4) Doktorgradsområdene skal dekke vesentlige deler av institusjonens faglige virksomhet. 
(5) Institusjonen skal ha stabil forskerutdanning og dokumentere at den i gjennomsnitt har 

uteksaminert minst fem doktorander på minst to av doktorgradsstudiene eller tilsvarende 
stipendiatprogram per år over en treårsperiode. Hvert enkelt doktorgradsstudium skal over 
en periode på fem år ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15 stipendiater. 

(6) Institusjonen skal alene ha akkreditering for minst fem studietilbud på høyere grads nivå. 
Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på 
studietilbud som dekker doktorgradsområdenes faglige profil. 

(7) Institusjonen skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere 
utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. 
Institusjonen skal delta i nasjonale samarbeid om forskerutdanning og eventuelt 
tilsvarende for stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, jf. § 3-4. 
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Vedlegg 6.  

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG 
KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2006-01-25-121 

 

§ 3-3. Kriterier for AKKREDITERING SOM UNIVERSITET (markert forskjellene fra høyskoler) 
a) 

1) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig eller 
kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling.  

2) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten. 
1. Institusjonen skal ha personale, utstyr og lokaler som er tilpasset primærvirksomheten. 
2. Institusjonen skal ha ressurser og fasiliteter som gjør den i stand til å yte tilfredsstillende 

informasjon, gode administrative studenttjenester og god studentvelferd. 
3. Institusjonen skal ha tilstrekkelige og egnede undervisningslokaler, undervisningsutstyr 

og arbeidsplasser for studentene. 
4. Institusjonen skal utvikle fagpersonalet og undervisningen i samsvar med studentenes 

behov og fagets nasjonale og internasjonale utvikling. 
 
b) Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet av høy 
kvalitet relatert til sine fagområder. 
 
c) Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på de fagområder som inngår i 
studiene. (for høyskoler gjelder dette kun for sentral fagområder) 
 
d) Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem års varighet, samlet 
eller som integrert studieløp, som gir selvstendig rett til å tildele høyere grad, samt lavere grads 
utdanninger innenfor flere fagområder. Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og 
høyere grads nivå på de fleste av disse fagområdene. (For høyskoler kreves kun ett studietilbud på 
bachelornivå) 
 
e) Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og selvstendig rett til å tildele doktorgrad på 
minst fire fagområder. To av disse skal være sentrale i forhold til regionale virksomheters 
verdiskapning, samtidig som fagområdene har nasjonal betydning. Den ene av de fire doktorgradene 
kan utgjøres av stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått 
akkreditering for. (punkt e gjelder ikke for høyskoler) 
 
1. Institusjoner med doktorgradsstudium skal ha jevnlig opptak av studenter og ha uteksaminert 

kandidater. 
2. Institusjoner med stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid skal ha jevnlig opptak av 

stipendiater og ha uteksaminert kandidater. 
 
f) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere utdanning, 
forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal delta i det nasjonale samarbeidet som 
gjelder forskerutdanning og eventuelt tilsvarende kunstnerisk stipendprogram. 
 
g) Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek. 
1. Institusjonen skal ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, moderne teknologi og 

kompetent personale. 
2. Institusjonen skal ha lett tilgjengelig relevante digitale og analoge samlinger og/eller tjenester 

for studenter og vitenskapelig personale. 
 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2006-01-25-121


 

57 
 

§ 2-1.Standarder og kriterier for akkreditering av studier på LAVERE GRADS NIVÅ 
Bestemmelsene gjelder studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier. 
 
(1) Det skal foreligge en plan for studiet. 
… 
 
(2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet 
1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og 

veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske 
utviklingsarbeidet som skal utføres. 

2. Minst 50% av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen. 
3. Minst 20% av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse. 
4. … 
 
(3)  Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisning og relateres til studiets mål. 
1. Tekniske og administrative tjenester skal være tilpasset studiet og antall studenter. 
2. Studentene skal sikres tilstrekkelig tilgang på IKT-ressurser. 
3. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelige og i samsvar med studiets faglige innhold og nivå. 
4. Institusjonen skal ha egnede lokaler til undervisningen. 
 
(4) Institusjonen skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid innenfor fagområder med relevans for 

studiet. 
 

(5) Institusjonen skal ha ordninger for internasjonalisering knyttet til studiet. 
… 
 

§ 2-2.Standarder og kriterier for akkreditering av studier på HØYERE GRADS NIVÅ (Master) 
 
… 
(2) Det skal foreligge en plan for studiet. 
… 
 
(3) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet. 
1. Størrelsen på fagmiljøet angis i årsverk, og skal være tilpasset undervisnings- og 

veiledningsbehovet for studiet, samt den forskning og det faglige eller kunstneriske 
utviklingsarbeidet som skal utføres. 

2. Minst 50% av fagmiljøet knyttet til studiet skal være ansatte med hovedstilling på institusjonen. 
3. Minst 50% av fagmiljøet skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse, av disse skal 

minst 25% være professorer. 
4. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling innenfor studiets kjerneområde(r). 
5. Fagmiljøet skal vise til resultater fra forskning eller faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid og delta 

aktivt i faglige nettverk. 
6. … 
 
(4) Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisningsform og relateres til studiets 

mål. 
1. Tekniske og administrative tjenester skal være tilpasset studiet og antall studenter. 
2. Studenter skal sikres tilstrekkelig tilgang på IKT-ressurser. 
3. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelige og i samsvar med studiets faglige innhold og nivå. 
4. Institusjonen skal ha egnede lokaler til undervisning og forskning. 
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(5) Institusjonen skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid innenfor fagområder med relevans for 
studiet. 
 

(6) Det skal være ordninger for internasjonalisering på studiet. 
... 
 

§ 2-3.Standarder og kriterier for akkreditering av DOKTORGRADSSTUDIER og 
institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid  
 
…  

  

(2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til doktorgradsstudiet/stipendprogrammet. 
1. Størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisningen, veiledningen og forskningen/det 

kunstneriske utviklingsarbeidet. 
2. Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet/kunstnerisk utviklingsvirksomhet med god 

faglig bredde på høyt internasjonalt nivå. 
3. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med kompetanse innenfor det som regnes som 

kjerneområder for studiet/stipendprogrammet. 
4. Minst 50% av de faglig ansatte knyttet til studiet/stipendprogrammet skal være professorer, de 

øvrige skal være førsteamanuenser. 
 
(3) Den faglige virksomheten ved institusjonen skal støtte opp om doktorgradsstudiet / 

stipendprogrammet. 
 
(4) Institusjonen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og i nettverk som er 

relevante for doktorgradsstudiet/stipendprogrammet. 
 

(5) Infrastrukturen skal være tilpasset organisering av studiets/programmets karakter og relateres 
til doktorgradsstudiets/stipendprogrammets mål. 

1. Stipendiatene skal være sikret nødvendige og egnede arbeidsforhold bl.a. 
kontorplass/produksjonslokaler, utstyr, drifts- og produksjonsmidler. 

2. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelig og i samsvar med studiets/stipendprogrammets 
faglige innhold og nivå. 

3. Stipendiatene skal være sikret tilgang til IKT-tjenester av tilstrekkelig omfang og kvalitet. 
4. Tekniske og administrative støttetjenester skal være tilfredsstillende. 
 
… 
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Vedlegg 7.  
 
LOV OM FAGSKOLEUTDANNING 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-20-56?q=fagskole 
 
§ 1.Formål og virkeområde 

… 
… Med fagskoleutdanninger menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående 

opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt 
studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir 
kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. 

… 
 
§ 1 a. Fylkeskommunalt ansvar for fagskoleutdanninger 

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanninger som tar hensyn til 
lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. 
 

 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-20-56?q=fagskole
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Vedlegg 8a.  
 
KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS 5 FAKTORER SOM SKAL GI EN FELLES FORSTÅELSE AV 
KVALITET I HØYERE UTDANNING  
 

 Vi må ha høye ambisjoner på studentenes vegne 

 Vi må tilby aktiviserende og varierte læringsformer 

 Vi må skape en kvalitetskultur og en tydelig utdanningsledelse  

 Vi må integrere studentene i det akademiske fellesskapet 

 Vi må sikre samspill med arbeidslivet 
 

Vedlegg 8b.  
 
KDs 12 KRITERIER FOR KVALITET I HØYERE UTDANNING  
 

 Årsverk i førstestillinger (førstelektor, førsteamanuensis, dosent, professor) 

 Søkning til studiet 

 Gjennomføring av studiet 

 Studentenes tidsbruk 

 Publisering 

 Eksterne forskningsinntekter 

 Størrelse på doktorgradsutdanninger 

 Internasjonal orientering 

 Samspill og samarbeid 

 Oppfølging av studenter 

 Studenttilfredshet 

 Involvering av studenter i FoU  
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Vedlegg 9.  
KDs FINANSIERINGSMODELL FOR HØYERE UTDANNING  
 
Bevilgningen (BEV) er delt i en basiskomponent (ca. 65%) og en resultatkomponent (ca 35%) 
For HINN-Hedmark i 2017 utgjør basis ca 65% og resultater ca 35% av BEV. 
Produksjonen beregnes som et snitt for 3 år. For bevilgning i 2017 gjelder snittet for 2013-2015. 
 
Ved HINN-Hedmark fordeles resultatkomponenten direkte til avdelingene. Basiskomponenten 
fordeles ved å realbudsjettere høgskoleadministrasjonen; og det gjenstående av basiskomponenten 
fordeles til avdelingene på grunnlag av måltall (studieplasser) og eventuelle strategiske satsinger.  
 
Resultatkomponenten består av: 

Åpen ramme  
dvs at bevilgningen ikke endres selv om totalproduksjonen i Universiteter og høyskoler endres 

Studiepoengproduksjon  64 000.- per 60 stp produsert på MA-nivå (sats for kategori C) 
38 000.- per 60 stp produsert på BA-nivå (sats for kategori E) 

Kandidatproduksjon 48 000.- per student som avslutter en mastergrad (kategori C) 
29 000.- per student som avslutter en bachelorgrad (kategori E) 

Internasjonal utveksling 15 000.- per Erasmusutveksling (utreisende studenter) 
10 000.- per annen internasjonal utveksling (inn eller ut) 

Doktorgrader 367 000.- per kandidat som avslutter en doktorgrad ved HINN 
73 400.- per kandidat som avslutter en doktorgrad ved en annen institusjon 

Lukket ramme 
dvs at total bevilgning er fast, tildelingen minker dermed jo mer universiteter og høyskoler produserer.  
Tallene gjelder derfor kun for 2017, og man kan forvente noe nedgang for hvert år fremover 
EU-midler Kr 1,374 per krone man får inn fra EU-midler 
NFR/RFF midler Kr 0,120 per krone man får inn fra NFR/RFF 
BOA Kr. 0,102 per krone man får inn på annen bidrags-/oppdragsvirksomhet 
Forskningspublikasjoner Kr. 25 550 per publiseringspoeng* 

*Om publiseringspoeng:   
Forskningspublikasjoner vektes i forhold til nivå på publikasjonen: 

 Nivå 2: Ledende tidsskrifter som utgir omtrent 20 % av publikasjonene.  

 Nivå 1: Alle andre tidsskrifter som inngår i målesystemet.  
 
Vektingen per publikasjon går frem av tabellen under: 

Kategori Vekting nivå 1 Vekting nivå 2 

Artikkel i periodika og serier (internasjonalt vitenskapelige publikasjoner)  1 3 
Artikkel i antologi 0,7 1 
Monografi 5 8 

Publiseringspoeng beregnes slik: 
1) Beregne en forfatterandel: andel medforfattere fra HINN 
2) Ta brøken av forfatterandelen (kompenserer noe for mange medforfattere – premieres for samarbeid) 
3) Multipliser med en faktor på 1,3 for internasjonalt samforfatterskap (premiere internasjonalt samarbeid) 
4) Multipliser med vektingen fra tabellen over 
Bevilgningen beregnes ved å multiplisere publiseringspoeng med kr. 25 591 (kr per publikasjonspoeng) 
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Vedlegg 10.  

HINNs MÅL OG AMBISJONER 

 Bygge sterkere og mer solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 Utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet og bredde i alle 
studietilbud samt tydelige faglige spisser. 

 Oppnå universitetsakkreditering innen 2020. 
 Videreutvikle de eksisterende PhD-utdanningene (Barn- og unges deltakelse og 

kompetanseutvikling (HiL), Innovasjon i tjenesteyting (HiL), Profesjonsrettede 
lærerutdanningsfag (HH) og Anvendt økologi (HH)) for å bygge opp under målet om 
universitetsakkreditering. I tillegg skal det arbeides for å inkludere folkehelse i PhD-
satsingen (jfr. også NIFU-rapportens anbefalinger) og for å utvikle en handelshøgskole 
på tvers av nåværende institusjoner. PhD-utdanningene skal gjenspeile institusjonens 
sentrale fagområder, holde høy kvalitet, ha god rekruttering og høy gjennomstrømming. 

 Være en attraktiv institusjon både for studenter og for nåværende og framtidige 
medarbeidere. 

 Videreutvikle den regionale forankringen og markere oss som en betydelig regional 
samarbeidspartner og kunnskapsleverandør, slik at vi bidrar til å styrke vekstkraften i 
Innlandet og gjøre regionen mer attraktiv som bosted og arbeidssted. 
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Vedlegg 11. 
Sammenstilling av læringsutbyttet for fagskoler, og universiteter og høgskoler 
 
Kunnskaper: Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor 

fag, fagområder og/eller yrker. 

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer 
ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter. 
 
Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på 
selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og 
kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng. 
 

 Fagskole  Bachelor  
Kunnskap. Kandidaten skal… 

 Kandidaten... 
• har kunnskap om begreper, teorier, 

modeller, prosesser og verktøy som 
anvendes innenfor et spesialisert 
fagområde 

• kan vurdere eget arbeid i forhold til 
gjeldende normer og krav 

• kjenner til bransjens/yrkets historie, 
tradisjoner, egenart og plass i 
samfunnet 

• har innsikt i egne 
utviklingsmuligheter  

 

Kandidaten... 
• har bred kunnskap om sentrale temaer, 

teorier, problemstillinger, prosesser, 
verktøy og metoder innenfor fagområdet 

• kjenner til forsknings- og 
utviklingsarbeid innenfor fagområdet 

• kan oppdatere sin kunnskap innenfor 
fagområdet 

• har kunnskap om fagområdets historie, 
tradisjoner, egenart og plass i 
samfunnet 

 

Ferdigheter. Kandidaten skal… 

 • kan gjøre rede for sine faglige valg 
• kan reflektere over egen faglig 

utøvelse og justere denne under 
veiledning 

• kan finne og henvise til informasjon 
og fagstoff og vurdere relevansen for 
en yrkesfaglig problemstilling 

 

• kan anvende faglig kunnskap og 
relevante resultater fra forsknings- og 
utviklingsarbeid på praktiske og 
teoretiske problemstillinger og treffe 
begrunnede valg 

• kan reflektere over egen faglig utøvelse 
og justere denne under veiledning 

• kan finne, vurdere og henvise til 
informasjon og fagstoff og framstille 
dette slik at det belyser en 
problemstilling 

• kan beherske relevante faglige verktøy, 
teknikker og uttrykksformer 

 
Generell kompetanse. Kandidaten skal… 

 • kan planlegge og gjennomføre 
yrkesrettede arbeidsoppgaver og 
prosjekter alene og som deltaker i 
gruppe og i tråd med etiske krav og 
retningslinjer 

• kan utveksle synspunkter med andre 
med bakgrunn innenfor bransjen/ 
yrket og delta i diskusjoner om 

• har innsikt i relevante fag- og 
yrkesetiske problemstillinger 

• kan planlegge og gjennomføre varierte 
arbeidsoppgaver og prosjekter som 
strekker seg over tid, alene og som 
deltaker i en gruppe, og i tråd med 
etiske krav og retningslinjer 

• kan formidle sentralt fagstoff som 
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utvikling av god praksis 
kan bidra til organisasjonsutvikling 

teorier, problemstillinger og løsninger 
både skriftlig, muntlig og gjennom 
andre relevante uttrykksformer  

• kan utveksle synspunkter og erfaringer 
med andre med bakgrunn innenfor 
fagområdet og gjennom dette bidra til 
utvikling av god praksis 

• kjenner til nytenking og 
innovasjonsprosesser 
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Vedlegg 12. 
Vedlegg 11. 

 
 

KOSTNADER FORBUNDET MED OPPGRADERING AV BYGNINGSMASSE PÅ 

BLÆSTAD 
Bygningsmassen på Blæstad har behov for betydelig oppgradering innvendig og utvendig. 

Har forsøkt å gjøre en ca beregning på oppgradering av Hovedbygg, Låve. Har også 

kommentert litt vedr sveiseverksted og traktorhall. 

Kostnader er beregnet på eget regneark. 

Låve utvendig: 

Brutto gulvareal 2 130m² 

En total renovering av Låven vil være krevende. 1. og 2. etg har lav takhøyde. Dette 

medfører utfordringer ved blant annet ventilasjon og fremføring av kanaler. Østre og vestre 

hall kan benyttes som auditorier da det er takhøyde helt opp til lofts plan. Dagens 

eksisterende auditoriet kan muligens bygges om og benyttes videre.  Bygget har mange 

søyler da bærekonstruksjoner ikke er kraftig dimensjonert. På grunn av lav takhøyde er det 

vanskelig å legge inn dragere i tak for å kompensere for søylene. Dette vil også skape 

problemer for ventilasjon. Bygget er også smalt (ca 13 m) noe som gir noen begrensninger i 

utforming innvendig.  

Skal byget restaureres bør det byttes utvendig kledning og etterisoleres. Dårlig isolering og 

fyringsanlegg uten noen form for varmeregulering via romtermostater gir et høyt energi 

forbruk.  

 

Hovedbygg: 

Bruttoareal 1 007m²  

Utvendig er Hovedbygget i bra stand med tak (restaurert 2007) og vegger (malt 2008). Det 

må skiftes vinduer og dører. Tak over inngangsparti til gamle kantine i kjeller må også 

byttes. 

Innvendig bærer bygget preg av gammel stil. Det er ingen spesielle restriksjoner vedr 

eventuell omgjøring bortsett fra festsalen. Bygget er vanskelig å fyre opp på kalde 

vinterdager. Utskifting av vinduer og dører vil nok bedre dette problemet en god del. I 

kjelleren er mye av pussen til grunnmuren flasset av. Grunnen til dette er dårlig drenering.

   

 

 

 

Østre Tun:  

Bruttoareal 827m² 

Bygget er i god stand. Hele bygget ble malt i 2014 (traktorhall/sveiseverksted). Tak og 

vinduer ble skiftet i på traktorhall i 2014. På sveiseverksted ble tak skiftet i 2011 og vinduer i 

2014. Utfordringen med bygget er at dagens traktorer/skurtresker og redskap er for store til 
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å komme gjennom portene.  Mye av det gamle utstyret kan lagres i dagens bygg. Derfor er 

det behov for en nytt maskinbygg til nyere utstyr. 

 

Restaurering: 

Pris på restaurering er vanskelig å anslå da det er lite konkret å gå ut fra. Det vanskeligste å 

beregne er innvendige omgjøringer. Har i regnearket gått ut fra en kvadratmeterpris på 

15 000 kroner for innvendig ombygging. 

 

Nybygg kontor/undervisning: 

Har gjort en beregning på et nybygg med kontor og undervisningsfasiliteter. Spørsmålet her 

er hvor mange kvadratmeter det er behov for? Låve og Hovedbygg består i dag av ca 

3 000m². Både Låve og Hovedbygg har til dels romslige løsninger som tilsier god plass til 

studenter og ansatte. En tommelfingerregel for nytt skolebygg sier ca 30 000-35 000.- pr 

kvadratmeter. I tillegg kommer gravearbeider og infrastruktur (vann/kloakk etc). Pris på 

gravearbeider er avhengig av grunnflate som bestemmes ut fra hvor mange plan bygget skal 

ha. 

Det som også må tas med i betraktningene når det gjelder nybygg er om Låven skal rives og 

erstattes av et nytt bygg, eller om nybygg plasseres på ny tomt. Rivearbeider og klargjøring 

av ny grunn vil ha en betydelig kostnad. 

 

Dagens areal: 

Låven har disponibelt ca 14m² pr student/ansatte. 

Hovedbygg har disponibelt ca 100m² pr ansatt. Det foregår noe undervisning i kjeller og 

føreste etasje til tider. Har ikke regnet med det.  

 

Konklusjon: 

Ut fra tallenes tale vil det være mest prisgunstig å restaurere eksisterende bygg. Ved 

restaurering vil brukervennligheten og standarden i forhold til et nybygg være veldig 

begrenset. 

Et nybygg vil gi alle muligheter til å skape et moderne og godt tilrettelagt undervisnings og 

kontorbygg. Det vil også være mer energisparende og billigere å drifte i forhold til 

ombygging av eksisterende Låve. Dette vil utgjøre en stor sum over på sikt. 
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Kostnadsoverslag på restaurering av bygg Blæstad

Utvendig

Tak 3 000 000

Ny kledning og isolering 2 000 000

Beising 500 000

Vinuer 800 000

Drenering 200 000

Sum 6 500 000

Innvendig

Ventilasjon 5 000 000

Varmeanlegg 4 000 000

Heis 3 000 000

Ombygging innvendig 45 000 000

Sum 58 000 000

Hovedbygg

Vinduer/dører 1 200 000

Ventilasjon 4 000 000

Varmeanlegg 3 000 000

Heis 3 000 000

Drenering 3 000 000

Isolering (innblåsing) 300 000

Ombyging innvendig 5 000 000

Sum 19 500 000

Nytt maskinlager 8 000 000

Sum totalt ombygging 89 300 000

Nybygg

Kontor og undervisningsbygg 3 000m² 101 000 000 m² pris 33 000.-  Gravearbeider inkl.

Nytt traktor maskinlager 10 000 000 m² pris 10 000.-  Gravearbeider inkl.

Sum totalt nybygg 3 000m² 111 000 000

Kontor og undervisningsbygg 4 000m² 134 000 000 m² pris 33 000.-  Gravearbeider inkl.

Nytt traktor maskinlager 10 000 000 m² pris 10 000.-  Gravearbeider inkl.

Sum totalt nybygg 4 000m² 142 000 000
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Vedlegg 13. 

 

 
 

Arealberegning nytt kontor uvdevisningsbygg Evenstad

2 etasjer

Rom Antall Areal m² Totalt areal Kommentarer

Kontorer 15 10 150

Klasserom 1-2 235

Laboratorie 2 120 240

Toaletter studenter 4 2.5 10

Toaletter ansatte 4 2.5 10

Toaletter HC 2 4.5 9

Fellesarbeidsplasser 1 60 60

Lager 2 15 30

Kopirom 2 5 10

Patcherom 1 10 10

Heis 1 4 4 Over 2 plan

Bøttekott 2 5 10

Trapp 1 8 8

Gangareal/sosiale områder/minikjøkken 2 150 300

Teknisk sjakt 2 4 4 Over 2 plan

Teknisk rom SB 1 70 70 Ventilasjon/fjernvarme/EL

Totalt areal 1 160

Gravearbeider/infrastruktur 1 580 580

Kostnader Antal m² Pris m² Sum

Grunnarbeider 580 2 500 1 450 000

Bygg 1 160 33 000 38 280 000

Sum totalt 39 730 000


