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Projektet formål
Projektets formål er at sikre fagligt velkvalificerede og motiverede elever og ansatte på fremtidens landbrug,
for fortsat at sikre et så højt fagligt vidensniveau som muligt i landbrugserhvervet.
Projektets resultater og forventede effekter
De landbrugsfaglige konferencer har gjort deltagerne klogere på finansiering af selveje, økologi samt
afsætning og forsyning i landbruget, dels ved oplæg og ikke mindst ved de diskussioner, der har været efter
oplæggene. Ved alle konferencer har dias fra oplæggene været tilgængelige for alle deltagere, så de kunne
bruges i undervisningen efterfølgende. Ved samarbejde med landbrugsskolerne sikrer vi, at emnerne er
aktuelle og kan supplere undervisningen samt give deltagerne en bredere viden om emnerne.
Der har været afholdt både temaaftener, ERFA-grupper og faglige arrangementer både på
landbrugsskolerne og i regionerne. Disse arrangementer er med til at fastholde de unge i faglige netværk,
som bidrager til faglig viden og ikke mindst det sociale netværk, som er vigtigt for de unge, der arbejder i
landbrugserhvervet. Information og rådgivning af både elever og læremestre sikrer, at vi stadig har gode
uddannelsesmuligheder, arbejdsforhold og praktikpladser i landbrugserhvervet på trods af finanskrisen. På
lang sigt sikrer det også, at landbruget får -og har velkvalificerede medarbejdere.
Projektets aktiviteter
Der er i 2012 gennemført tre konferencer for unge under uddannelse i landbrugserhvervet. I foråret var
konferencens tema ”Finansiering af selvejet”. 269 agrarøkonom- og produktionslederstuderende deltog og
blev klogere på finansiering, blandt andet ved oplæg og paneldebat af en ung landmand og forskellige
eksperter, som gav et billede af finansieringssituationen lige nu i landbrugserhvervet. Der var efterfølgende
en ivrig debat, da emnet optog de mange unge landmænd, der gerne vil etablere sig.
I efteråret gennemførte vi to konferencer, den første var en ”Økologikonference – er du fremtidens
økologiske landmand?”, hvor vi som noget nyt inviterede elever fra 1. hovedforløb i landbrugsuddannelsen.
Der var 330 deltagere, som først fik præsenteret indlæg omkring økologisk jordbrugsproduktion og derefter
fordelte deltagerne sig i workshops, som havde fokus på ren planteavl, svinehold og planteavl samt
kvæghold og planteavl. I de forskellige workshops fik deltagerne mulighed for at få svar på specifikke
produktionsmæssige spørgsmål, så de nemmere kunne tage stilling til, om økologisk landbrug er noget for
dem i fremtiden.
Den anden konference var ”Afsætnings- og forsyningsmuligheder i landbruget”, hvor 181
virksomhedslederstuderende deltog. Der var indlæg ved private firmaer og andelsvirksomheder, så
deltagerne kunne få indsigt i forskellen på rettigheder og forpligtelser ved forsyning og afsætning i de
forskellige virksomhedstyper. Der var tre workshops, hvor unge landmænd og virksomheder besvarede
spørgsmål omkring planteavl samt svine- og kvægproduktion, hvor deltagerne fik mere specifik viden om
deres muligheder og udfordringer.
I regionerne er der afholdt syv etableringsaftener for unge i landbruget. Der er stor tilslutning til disse
temaaftener, da emnet er meget relevant for alle, som påtænker at etablere sig på en landbrugsbedrift. På
en temaaften er der indlæg ved konsulenter og økonomirådgivere fra kreditforeninger og banker.
Der har været afholdt 24 faglige temaaftener med fokus på kvæg-, svine- og planteproduktion, sikker trafik
med fokus på bremseteknik med store landbrugskøretøjer og glatbanekørsel med traktorer. ERFA-grupper
har også været gennemført regionalt. Det er primært unge ansatte, som er færdige med uddannelsen, der
etablerer ERFA-grupper for at dyrke et fagligt netværk, der også giver faglig viden. Her er det fagkonsulenter
og dyrlæger, der giver oplæg og svarer på spørgsmål fra deltagerne, som kan bruge den nye viden i deres
daglige arbejde på den bedrift, de arbejder på.
Når landbrugseleverne starter på Grundforløbet får de besøg på skolen, og de får fortalt, hvilke faglige tilbud
og aktiviteter, der er til dem i fritiden, både under skoleopholdet og i den efterfølgende praktiktid, samt viden
om arbejdsforhold og hjælp til at finde praktikplads.

På de efterfølgende skoleophold får eleverne også besøg, da de forsat har brug for informationer omkring
arbejdsforhold og faglige aktiviteter i fritiden. Studerende på landbrugets lederuddannelse får også besøg,
her er der mere fokus på personaleledelse og læremesterrollen, da det er de kommende arbejdsgivere i
landbruget, der går her.
I nogle regioner deltager LandboUngdom i møder med læremestre på landbrugsskolerne, hvor vi fortæller
om de forpligtelser, man har som læremester.
I 2012 gentog vi successen med DM i pløjning for landbrugselever, og landbrugsskolerne bakkede op og
deltog, da der er faglig maskin-/teknisk undervisning i at forberede sig til konkurrencen. Vi vil i 2013 udvide
projektet med at tilbyde undervisning i pløjeteknik og indstilling af ploven, da det har en effekt på det
pløjearbejde, de unge gør på deres fremtidige praktikplads.
Information og formidling af uddannelse og faglige tilbud er i 2012 sket på dyrskuer og Agromek, hvor vi
både via udstillinger og mundtlig formidling har været i kontakt med landbrugselever og
læremestre/arbejdsgivere.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Markedsføring og dias fra de tre konferencer er offentliggjort på www.landboungdom.dk for at
landbrugslærerne og eleverne kan bruge dias i undervisningen efterfølgende.
I LU: Bladet har konferencerne og interview med deltagere været beskrevet. Derudover har der været
udsendt pressemeddelelser til landbrugspressen, og der har været bragt et radiointerview omkring
Økologikonferencen.
De regioner, som har afholdt temaaftener, har markedsført dem via sms service, deres respektive
hjemmesider, nyhedsbreve og i dagspressen. Resultaterne af temaaftener er ikke direkte målelige, men den
viden de unge får med hjem, vil de kunne bruge enten i en etableringssituation eller i deres daglige arbejde
på en bedrift, hvor de får ideer til at forbedre produktionsresultatet eller køre sikkert med maskinerne.
Yderligere materiale og publikationer kan ses på:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Promilleafgiftsfonden/2012/Sider/default.aspx
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