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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg. 
Examenskommissionerna gör ett avtal om anordnande av fristående examina med utbild-
ningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristående 
examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examina 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska ar-
betsuppgifter påvisar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examensdel 
ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter för 
arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord. 
 
1.3  Grunderna för fristående examina 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examensdel-
arna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömning) samt sätten att 
påvisa yrkesskicklighet. 
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga ar-
betsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömning är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. Före-
målen för bedömning anger de kunskapsområden som man vid bedömningen fäster sär-
skild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av den aktu-
ella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som beskrivs 
i examensgrunderna. Kriterierna för bedömning bestämmer den kvalitativa och kvantita-
tiva nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten påvisas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter.  Sätten att 
påvisa yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov 
kan kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 
Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en fri-
stående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid avläggandet 
av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten. 
 
Vid den personliga tillämpningen ska man beakta det som föreskrivs i 11 § (952/2011) i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning om studerandes rättigheter och skyldigheter. 
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskicklighet i fristående examen 
 
Vid bedömning av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur 
examinanderna visar att de kan det som examensgrunderna förutsätter i kraven på yrkes-
skicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskri-
terier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika 
och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resulta-
tet inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspeci-
fika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanderna har tillförlitliga utred-
ningar om tidigare påvisat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven på 
yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen att 
kunnandet erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar det 
slutliga beslutet om erkännande av tidigare påvisat kunnande som tillförlitligt utretts.  
 
Bedömning av yrkesskicklighet är en process där insamling av bedömningsmaterial och 
dokumentering av bedömning spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet och 
lärare gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinanderna ska 
klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. De ska också 
ges möjlighet att själva bedöma sina prestationer. Examensarrangören gör upp ett bedöm-
ningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdelen som underteck-
nas av bedömarna. Till en bra bedömningsprocess hör också att efter detta ge examinan-
derna respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examenskom-
missionen. 
 

Bedömare 
De personer som bedömer examinandernas yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap 
inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer 
överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 
 

Rättelse av bedömning 
Examinanderna kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den 
examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om 
rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört 
bedömarna besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär anhålla om 
ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
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1.6  Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen.  
 
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören. 
 
En anteckning om avlagd fristående examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkes-
bevis är ett intyg över avlagd examen som är jämförbart med ett examensbetyg. Examens-
arrangören skaffar och undertecknar yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för exami-
nanden. 
 
1.7  Utbildning som förbereder för fristående examen 
 
Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet och anordnandet av den förbere-
dande utbildningen för fristående examina i enlighet med examensgrunderna. Utbildning-
en och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar i 
utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examenstill-
fällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
Vid utbildningen som förbereder för fristående examen bör man beakta bestämmelserna i 
11, 13, 13a och 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
2   Uppbyggnaden av yrkesexamen för odlare 
 
2.1  Kunnande som ska visas i yrkesexamen för odlare 
 
Personer som avlägger yrkesexamen för odlare har lång erfarenhet som landsbygdsföreta-
gare eller som anställd på en lantgård. Examinanderna har gedigen yrkeskompetens och 
kunskap om branschen eller kompetensområdet. De har en helhetsuppfattning om före-
tagsverksamhet på landsbygden och erfarenhet av verksamhetsmiljön på ett lantbruksfö-
retag. Examinanderna kan välja antingen kompetensområdet för lantbruksföretagare eller 
lantbruksarbetare och inrikta sig genom att välja valfria examensdelar enligt sina behov. 
 
Kompetensområdet för lantbruksföretagare ger examinanderna beredskap att leda ett 
lantbruksföretag lönsamt och arbeta marknadsinriktat. Lantbruksföretagare planerar, or-
ganiserar och leder arbetet på gården i enlighet med produktivitets- och kvalitetsmålen. 
De utvecklar aktivt sin kompetens och följer med utvecklingen inom sin bransch. De 
samarbetar med intressentgrupper, bildar nätverk med andra företagare och drar nytta av 
ny teknologi. De kan förutse riskerna med företagande och planera sitt arbete utgående 
från förändringar i verksamhetsmiljön, såsom internationalisering, globalisering och kli-
matförändring. Lantbruksföretagare kan göra val som främjar en hållbar utveckling. De 
kan beräkna lantbruksföretagets resurser rätt i förhållande till den arbetsmängd som går-
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dens produktion kräver. Genom de valfria examensdelarna fördjupar examinanderna sin 
yrkeskompetens inom olika former av växtproduktion eller övrig varu- och tjänsteproduk-
tion på landsbygden. Beroende på sina val kan de arbeta inom olika lantbruksyrken, till 
exempel som jordbrukare, i en affär som säljer jordbruksförnödenheter och som företaga-
re, som erbjuder arbets-, maskin-, bioenergi- och landskapsvårdstjänster eller andra tjäns-
ter. 
 
Kompetensområdet för lantbruksarbetare ger examinanderna beredskap att arbeta som 
lantbruksarbetare på en lantgård med olika uppgifter inom växtproduktion. Lantbruksar-
betare planerar och organiserar odlingsåtgärderna samt underhåller och justerar arbets-
maskinerna. De kan även mångsidigt och ekonomiskt lönsamt sköta ärenden som gäller 
gårdens skötsel. De kan arbeta som förmän och beakta arbetssäkerhetsfrågor i sitt arbete. 
De tar hänsyn till miljön och utnyttjar naturresurser och andra nyttigheter på ett sätt som 
främjar hållbar utveckling. Genom de valfria examensdelarna fördjupar examinanderna 
sin yrkeskompetens inom olika former av växtproduktion eller övrig varu- och tjänstepro-
duktion på landsbygden. Beroende på sina val kan de arbeta inom olika lantbruksyrken, 
till exempel som arbetare på en lantgård, i en affär som säljer jordbruksförnödenheter och 
i företag som erbjuder arbets-, maskin-, bioenergi- och landskapsvårdstjänster eller andra 
tjänster. 
 
Utgående från de valfria examensdelarna behärskar examinanderna inom bägge kompe-
tensområden odlingsteknikerna och -åtgärderna i anslutning till livsmedels-, foder-, bio-
energiproduktion eller ekologisk produktion. De behärskar produktionslogistiken och ser 
genom dokumentering till att produktionskedjan är transparent. De främjar kvaliteten och 
arbetar miljövänligt. De drar nytta av forskningsinformation om växtproduktion, odlings-
tekniska alternativ och utvecklingen av nya arter genom växtförädling. De planerar od-
lingsåtgärderna rätt i förhållande till arbetsbehovet och naturens bärkraft. Examinander 
som väljer examensdelen Serviceproduktion på landsbygden får kompetens att utveckla 
och sköta olika serviceföretag på landsbygden. Det kan vara fråga om maskinföretag, av-
bytarservice, fastighetsservice på landsbygden, turist-, omsorgs- och restaurangtjänster, 
landskaps- och miljövårdstjänster, energiföretag samt produktion av andra varor och 
tjänster inom naturbruk.  
 
 
2.2 Examensdelarna 
 
Yrkesexamen för odlare består av tre examensdelar. Den första delen hör till 
kompetensområdet och är obligatorisk för examinanden. Den andra och tredje delen är 
valfria examensdelar.  
 
Kompetensområdena är 
− Kompetensområdet för lantbruksföretagare 
− Kompetensområdet för lantbruksarbetare 

Den obligatoriska examensdelen inom komptensområdet för Lantbruksföretagare är 
3.1  Ledning och utveckling i ett lantbruksföretag. 

  
Den obligatoriska examensdelen inom komptensområdet för Lantbruksarbetare är  
3.2  Skötsel av en lantgård 
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Examinanden ska välja minst två av de valfria delarna och minst en av dem ska väljas 
bland examensdelarna 3.3–3.6.  
3.3  Växtodling för livsmedelsproduktion  
3.4  Växtodling för foderproduktion  
3.5  Växtodling för energiproduktion 
3.6  Ekologisk växtproduktion  
3.7  Serviceproduktion på landsbygden  
3.8  Examensdel ur en annan yrkes- eller specialyrkesexamen  
 
Examinanden kan i yrkesexamen för odlare inkludera en yrkesinriktad examensdel ur en 
annan yrkes- eller specialyrkesexamen som kompletterar eller fördjupar yrkeskompeten-
sen. Betyget för examensdelen utfärdas av examenskommissionen för ifrågavarande bran-
sch. Examenskommissionen inom naturbruk erkänner på basis av betyget examensdelen 
som en del av yrkesexamen för odlare. 
 
 

3  Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för odlare och 
grunderna för bedömningen  

 
Yrkesskickligheten som krävs i examensgrunderna påvisas i enlighet med planen för an-
ordnande av yrkesexamen för odlare som examenskommissionen godkänt, vid personligt 
tillämpade examenstillfällen i autentisk miljö, så att examinanden på ett heltäckande sätt 
påvisar den yrkesskicklighet som förutsätts i examensgrunderna.  
 
Vid examenstillfällena visar examinanden beredskap och förmåga att tillämpa sitt kunnan-
de i varierande situationer och verksamhetsmiljöer. Examinanden visar också förmåga att 
utvärdera och lära sig av erfarenheter, att omvärdera och ta i bruk nya verksamhetssätt.  
 
Vid examenstillfällena bedöms examinandens yrkesskicklighet av bedömare som förbe-
retts för sin uppgift. Examinanden ska ges möjlighet att själv bedöma sina prestationer. 
Bedömarna utvärderar och dokumenterar examinandens kunnande utgående från kraven 
på yrkesskicklighet samt föremålen och kriterierna för bedömning i examensdelen. Till en 
bra bedömningsprocess hör att ge examinanden respons. Examinanden kan få responsen 
exempelvis efter att bedömningsförslaget är klart. 
 
Examinanden kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. Be-
dömarna antecknar sina iakttagelser under samtalet i en bedömningsblankett. På det viset 
säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen tillförlitlig. Den 
här möjligheten kan ges i samband med att examinanden avlägger examensdelen eller 
efter att alla examensprestationer är avklarade. 
 
Yrkesexamen för odlare bedöms per examensdel så att examinandens yrkesskicklighet 
jämförs med kraven på yrkesskicklighet i respektive examensdel. Bedömningsgruppen 
bestående av tre parter framför ett skriftligt bedömningsförslag för examensdelen till 
examenskommissionen efter att examensprestationerna genomförts på ett heltäckande 
och tillförlitligt sätt i enlighet med examensgrunderna. Medlemmarna i bedömnings-
gruppen representerar arbetsgivare, arbetstagare och lärare.  
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Krav på yrkesskicklighet, föremål och kriterier för bedömning 
Kraven på yrkesskicklighet som utformats utgående från uppgifts- och färdighetsområden 
i arbetslivet beskrivs på följande sidor med fet stil. Under dem i den vänstra kolumnen 
står föremålen för bedömning, som härletts ur kraven på yrkesskicklighet och anger de 
för yrkesskickligheten centrala kunskapsområden som i bedömningen ska ägnas speciell 
uppmärksamhet. I den högra kolumnen står kriterierna för bedömning, som anger den 
kvalitativa och kvantitativa nivån på en godkänd prestation. På basis av dem avgörs om 
examensprestationen godkänns. Efter examensdelen beskrivs sätten att påvisa 
yrkesskicklighet. 
 
 
3.1  Ledning och utveckling i ett lantbruksföretag 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är: 
Examinanden kan 
• bedöma och utveckla sig som lantbruksföretagare 
• vara arbetgivare 
• utveckla sitt lantbruksföretag 
• sköta lantbruksföretaget på ett lönsamt sätt  
• samarbeta med intressentgrupper och bilda nätverk med andra företagare 
• marknadsföra och betjäna kunder 
• utveckla sitt lantbruksföretag i enlighet med kvalitetsmålen och principerna för hållbar 

utveckling. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan bedöma och utveckla sig som lantbruksföretagare 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Ledning av sig själv 
 

Examinanden  
• definierar huvudmålen med ledningen   
• bedömer objektivt sina ledaregenskaper och ställer utifrån 

dem upp realistiska utvecklingsmål för sitt ledarskap   
• bedömer sin framgång som ledare. 

Arbetshälsa Examinanden  
• bedömer med tillräckligt noggrannhet den arbets- och 

personalmängd som behövs i företaget för att arbetet ska 
bli gjort 

• definierar arbetsmängden vid arbetstoppar och arbets-
kraftsbehovet på lång sikt 

• sysselsätter och anlitar vid behov externa tjänster 
• bedömer arbetshälsan i företaget och anlitar vid behov 

sakkunnigtjänster i anslutning till arbetshälsa 
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• genomgår ett konditionstest eller bedömer på annat sätt 
sin arbetshälsa och sköter den. 

Förutsättningar för 
produktivt arbete 
 

Examinanden 
• organiserar arbetena lönsamt 
• utarbetar tidsplaner som behövs i företagsverksamheten  
• gör en kompetenskartläggning och använder den i sitt 

företag och för att utveckla verksamheten 
• sköter i tillräcklig omfattning företagets interna kommu-

nikation 
• skaffar information om verksamhetsmiljön för att hitta på 

sätt att effektivera arbetet  
• ombesörjer sitt pensionsskydd under sin arbetskarriär  
• handlar enligt gällande lagstiftning och aktuell infor-

mation och uppdaterar sin kompetens vid behov 
• ser till att ha en giltig utbildning i användning av växt 

skyddsmedel eller motsvarande färdigheter 
• ser till att ha ett giltigt certifikat för heta arbeten.  

Examinanden kan vara arbetsgivare.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Beaktande av 
arbetsgivarens och 
arbetstagarens 
skyldigheter 
 

Examinanden  
• är insatt i arbetsvillkoren, avlöningssätten samt arbetsgi-

varens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter 
inom branschen 

• beräknar realistiskt vilka kostnader anställningen av en 
arbetstagare medför 

• introducerar en anställd och ger tydliga arbetsanvisningar 
eller gör upp en introduktionsplan 

• iakttar tystnadsplikt  
• respekterar medmänniskors värderingar och rättigheter 

samt följer principerna om jämlikhet och jämställdhet. 
Beaktande av 
arbetssäkerhet och 
arbetsförmåga 
 
 

Examinanden  
• följer arbetarskyddsbestämmelserna och -anvisningarna 

inom branschen  
• handlar i enlighet med arbetsgivarens arbetarskyddsansvar 
• använder vid behov företagshälsovårdstjänster och upp-

rätthåller funktions- och arbetsförmågan i arbetsgemen-
skapen. 

Rekrytering av 
arbetstagare 

• Examinanden  
• använder olika rekryteringskanaler enligt behov 
• klarar tillräckligt bra av en arbetsintervju för att få en 

helhetsbild av den arbetssökande  
• sköter dokumenttrafiken i den mån det behövs. 
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Examinanden kan utveckla sitt lantbruksföretag.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Bedömning av nuläget 
inom branschen 
 

Examinanden 
• skaffar med mångsidiga metoder information om utveck-

lingstrenderna inom sin bransch och hur de inverkar på 
företagets verksamhet och utveckling 

• använder framgångsrikt olika nyckeltal för att analysera 
nuläget inom sin bransch 

• följer med hur den föränderliga verksamhetsmiljön påver-
kar landsbygdsföretagande och reagerar vid behov på 
förändringar 

• utvecklar en fungerande affärsidé och testar den 
• fastställer objektivt sitt företags viktiga kund-, intressent- 

och nätverksrelationer och deras betydelse för företaget. 
Utarbetande av vision 
 

Examinanden 
• utarbetar en vision för sin företagsverksamhet  
• förutspår mångsidigt faktorer som påverkar och förändrar 

företagsverksamheten under en period på 5–10 år 
• bedömer hur visionen påverkar det ekonomiska läget och 

valet av bolags- eller företagsform 
• bedömer hur visionen påverkar produktionskedjor och -

teknik och logistiska lösningar 
• bedömer kundrelationer och marknadsföringskanaler och 

utnyttjar informationen i sitt arbete 
• uppskattar hur stor personal och vilken kompetens som 

behövs för att visionen ska blir verklighet och beaktar detta 
i företagsverksamheten. 

Utarbetande av strategi 
och indikatorer  
 

Examinanden 
• fastställer mål för företaget och verksamheten för att nå 

visionen 
• fastställer klara produktionsstrategier, till exempel en 

odlingsstrategi, för att nå visionen  
• fastställer och tidsplanerar tillräckliga åtgärder för att nå 

visionen 
• fastställer produktionsindikatorer och ekonomiska 

indikatorer som regelbundet uppföljs. 
Kartläggning av risker 
 

Examinanden 
• utarbetar en detaljerad riskkartläggning för sitt företag  
• utnyttjar resultaten av riskkartläggningen i företagsverk-

samheten 
• utnyttjar utbudet av försäkringar enligt behov 
• beaktar avtalsrätten och handlar på det sätt som avtalen 

förutsätter. 
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Val av företagsform 
 
 

Examinanden 
• bedömer grundligt hur olika företagsformer lämpar sig för 

verksamheten 
• väljer den företagsform som är lämpligast ur 

totalekonomisk synvinkel.  

Examinanden kan sköta ett lantbruksföretag på ett lönsamt sätt. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Produktionsplanering 
 

Examinanden 
• utarbetar enstaka bidragskalkyler 
• upprättar en budget för företaget 
• utarbetar själv eller tillsammans med en sakkunnig 

investeringskostnadskalkyler 
• utarbetar själv eller tillsammans med en sakkunnig en 

lönsamhetskalkyl för gården  
• bedömer noggrant behovet av kalkyler bland annat med 

tanke på gårdens livscykel och väljer rätt kalkyl för 
respektive situation.  

• tolkar färdiga kalkyler objektivt och vidtar de åtgärder som 
behövs.  

Val i enlighet med 
produktionsinriktningen  
 

Examinanden 
• utarbetar en växtföljdsplan 
• tolkar en jordanalys enligt anvisningarna och gör upp en 

markanläggnings- eller kalkningsplan 
• gör upp en årlig gödslingsplan 
• gör upp en årlig växtskyddsplan 
• använder datatekniska program i produktionen enligt 

behov 
• beräknar näringsbalanser gårds- och skiftesvis 
• bokför på det sätt produktionsavtalen förutsätter 
• samlar in information om produktionen som stöd för 

beslut som gäller produktion och ekonomi 
• gör upp övriga planer som anknyter till gårdens produktion 

för att nå önskade produktions- och avkastningsnivåer. 
Val av 
produktionsteknik 
 

Examinanden 
• jämför olika metoder utifrån tekniska, teknologiska och 

ekonomiska faktorer och väljer eller utvecklar den lämpli-
gaste arbetsmetoden och -tekniken i varierande verksam-
hetsförhållanden  

• jämför noggrant arbetsåtgången för olika teknikalternativ 
och planerar behovet av arbetskraft 

• följer regelbundet med den tekniska utvecklingen inom 
branschen och utnyttjar den i sitt arbete 

• använder effektivt maskinerna och anordningarna inom sin 
bransch och bedriver vid behov maskinsamarbete eller 
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använder entreprenörer. 
• gör en ungefärlig uppskattning av energi- och kostnadsef-

fektiviteten i produktionskedjorna och föreslår hur effek-
tiviteten kan förbättras.  

Byggande av 
ekonomibyggnader 
 

Examinanden 
• är vid behov byggherre i företagets byggnadsprojekt 
• skaffar vid behov de tillstånd som behövs för byggande vid 

gårdar  
• sköter vid behov med hjälp av en sakkunnig de avtal som 

gäller byggprojektet och finansieringen. 
Skatteplanering 
 

Examinanden 
• är insatt i jordbruksbeskattningen och vilka möjligheter den 

erbjuder ur det egna företagets synvinkel 
• upprättar själv eller tillsammans med en sakkunnig lant-

brukets bokföring. 
Finansiering 
 

Examinanden 
• beräknar kostnadseffekten av olika finansieringsformer  
• utnyttjar olika finansieringsmöjligheter på ett för situatio-

nen lämpligt sätt. 
Stöd 
 

Examinanden 
• utnyttjar produktionsstöd för lantbruk utgående från sitt 

område och sin produktionsinriktning  
• utnyttjar investeringsstöd utgående från sitt område och sin 

produktionsinriktning  
• följer noggrant stödvillkoren. 

Anskaffning av varor 
och tjänster 
 

Examinanden 
• skaffar de varor och tjänster som behövs i lantbruksföre-

taget på ett totalekonomiskt fördelaktigt sätt  
• följer vid behov upphandlingslagen vid anskaffning och 

försäljning av varor och tjänster. 

Examinanden kan samarbeta med intressentgrupper och bilda nätverk med andra 
företagare. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Samarbetsnätverk i 
samband med 
landsbygdsföretagande 
 

Examinanden  
• kartlägger nuvarande och eventuella nätverkspartner ur den 

egna verksamhetens synvinkel 
• upprättar ett samarbetsnätverk som främjar det egna 

arbetet 
• utnyttjar sitt samarbetsnätverk för att främja företagandet 
• är aktivt med och utbyter erfarenheter, finner lösningar och 

utvecklar idéer 
• handlar konstruktivt för att utveckla sitt nätverkssamarbete 
• samarbetar inom sin bransch, produktionsinriktning och 

med intressentgrupperna inom området 
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• bildar nätverk med andra företagare för att främja 
ömsesidig nytta och är en pålitlig samarbetspartner 

• utvecklar sin kompetens genom självvärdering och 
ömsesidigt lärande och med hjälp av sakkunniga. 

Examinanden kan marknadsföra och betjäna kunder. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Marknadsföring 
 

Examinanden  
• utarbetar en marknadsföringsplan för ett år och för en 

längre period utgående från lantbruksföretagets behov  
• gör en grundlig utredning av marknadsföringskostnaderna 
• prissätter och konkurrensutsätter en vara eller tjänst på ett 

lönsamt sätt 
• upprättar med hjälp av datateknik en ändamålsenlig 

anbudsbegäran, ett anbud och en faktura 
• utnyttjar olika elektroniska system i företagets 

marknadsföring och kommunikation. 
Kundinriktad 
verksamhet 
 

Examinanden 
• beaktar kundserviceperspektivet utgående från lantbruks-

företagets behov och reagerar på kundrespons  
• uppträder naturligt vid personlig kundservice och beaktar 

kundens behov 
• för på ett positivt sätt fram sitt yrkesområde vid samarbete 

med kunder och intressentgrupper 
• uppträder naturligt vid förhandlingar, vid behov på det 

andra inhemska och ett främmande språk.  

Examinanden kan utveckla sitt lantbruksföretag i enlighet med kvalitetsmålen och 
principerna för hållbar utveckling.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Högklassig planering av 
företagsverksamheten 
enligt principerna för 
hållbar utveckling 
 

Examinanden 
• handlar utgående från de kvalitetsmål som ställts upp för 

produktionen  
• planerar sitt arbete helhetsbetonat utifrån ett hållbart 

utvecklingsperspektiv  
• producerar varor eller tjänster på ett sätt som grundar sig 

på öppenhet, ärlighet och ansvar 
• visar engagemang och värdesätter sitt yrke för att främja 

landsbygdens livskraft och den lokala kulturen  
• beaktar i sitt arbete relevanta kvalitets- och miljösystem  
• tillämpar vattenbesparande metoder och skyddar befintliga 

vattenreserver 
• använder näringsämnen på ett ansvarsfullt sätt  
• främjar i sitt arbete energieffektiviteten i maskiner och 
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anordningar och gynnar i mån av möjlighet förnybar energi 
• återvinner och sorterar gårdens avfall 
• följer bestämmelserna om avfallshantering 
• bedömer vilka effekter den egna verksamheten har på 

klimatet och försöker minska dem  
• bedömer på ett heltäckande sätt mångfaldsobjekten i 

lantbruksmiljön och värnar om dem.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet och att han eller hon behärskar de kunskaper och 
principer som ligger till grund för den samt sin förmåga att tillämpa kunskaperna i auten-
tisk arbetsmiljö i samband med sedvanliga arbetsuppgifter. Vid avläggandet av denna exa-
mensdel kan man utgående från lantbruksföretaget och dess produktionsinriktning betona 
exempelvis marknadsföring, arbete som arbetsgivare eller samarbete med intressentgrup-
per. Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att bedöma sitt ledarskap och utarbeta 
en affärsverksamhetsplan och övriga viktiga planer för lantgården, såsom en odlingsplan, 
en bidragskalkyl och en marknadsföringsplan. Examensprestationen kan kompletteras 
med hjälp av andra skriftliga alster, intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och 
bilder. Efter att dokumenten bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet.  
 
Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om examenstillfäl-
lena som omfattat praktiska arbetsuppgifter, de bedömda kompletterande dokumenten 
och examinandens självvärdering. 
 
 
3.2  Skötsel av en lantgård 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är: 
Examinanden kan 
• utarbeta en skriftlig odlingsplan   
• planera arbetena på lantgården 
• beakta ekonomiska aspekter i sitt arbete 
• arbeta som förman 
• sörja för arbetssäkerhet och arbetsförmåga  
• använda och justera maskiner som behövs i det dagliga arbetet samt underhålla och 

reparera de maskiner och anordningar som används 
• använda naturresurser och andra nyttigheter på ett sätt som främjar hållbar utveckling. 
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Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan utarbeta en skriftlig odlingsplan.   

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Odlingsplan 
 

Examinanden 
• utarbetar en växtföljdsplan 
• tolkar en jordanalys enligt anvisningarna och gör upp en 

markanläggnings- eller kalkningsplan 
• gör upp en årlig gödslingsplan 
• gör upp en årlig växtskyddsplan 
• använder datatekniska program i produktionsplaneringen 

enligt behov 
Odlingsanteckningar 
 

Examinanden 
• beräknar näringsbalanser gårds- och skiftesvis 
• bokför på det sätt produktionsavtalen förutsätter 
• utnyttjar på ett motiverat sätt datatekniska program i 

skiftesbokföringen  
• samlar in mångsidig information om produktionen som 

stöd för produktionsrelaterat och ekonomiskt 
beslutsfattande. 

Examinanden kan planera arbetena på lantgården. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Tidsplaner 
 

Examinanden 
• utarbetar de tidsplaner som behövs  
• organiserar arbetena smidigt. 

Problemsituationer Examinanden 
• gör en användbar problemanalys av uppgifterna på gården 
• handlar rationellt i avvikande situationer. 

Examinanden kan beakta ekonomiska aspekter i sitt arbete. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Penningrörelse 
 

Examinanden 
• sköter inköps- och försäljningsfakturering 
• upprätthåller likviditeten. 

Skattedeklaration Examinanden 
• upprättar en skattedeklaration för jordbruk  
• bedömer möjligheterna med skatteplanering med tanke på 

gårdens verksamhet.  
Arbetsutveckling 
 

Examinanden 
• bedömer kritiskt arbetssätten  
• utvecklar vid behov arbetssätten på ett totalekonomiskt 

förnuftigt sätt med hjälp av teknologi. 
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Ansökningar om 
produktionsstöd 

Examinanden 
• fyller noggrant i de stödansökningar som används när man 

driver ett lantbruk 
• följer stödvillkoren. 

Anskaffning av varor 
och tjänster 
 

Examinanden 
• jämför vid anskaffningar olika alternativ ur totalekonomisk 

synvinkel 
• konkurrensutsätter och skaffar de produkter och 

anordningar som behövs på gården på ett totalekonomiskt 
fördelaktigt sätt. 

Examinanden kan arbeta som förman. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Beaktande av arbets-
givarens och arbets-
tagarens skyldigheter 
samt social kompetens 
 

Examinanden 
• följer arbetsvillkoren inom branschen 
• beaktar på ett jämlikt sätt arbetsgivarens och arbetstagarens 

skyldigheter och rättigheter i sitt arbete 
• beräknar vilka kostnader anställningen av en arbetstagare 

medför 
• introducerar en anställd och ger tydliga arbetsanvisningar  
• ger den anställda konstruktiv respons 
• uppträder naturligt i interaktionssituationer, vid behov på 

det andra inhemska och ett främmande språk. 
• iakttar tystnadsplikt  
• respekterar medmänniskors värderingar och rättigheter 

samt följer principerna om jämlikhet och jämställdhet. 
Beaktande av 
arbetssäkerhet  

Examinanden 
• följer arbetarskyddsbestämmelserna och -anvisningarna 

inom branschen 
• beaktar arbetsgivarens arbetarskyddsansvar. 

Examinanden kan sörja för arbetssäkerhet och arbetsförmåga. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Användning av per-
sonlig skyddsutrustning 
som behövs i arbetet 
 

Examinanden 
• använder den skyddsutrustning som behövs i arbetet och 

förutsätter att även andra använder personlig skyddsut-
rustning 

• ser till att skyddsmekanismerna i maskiner och anordningar 
fungerar 

• ger vid behov första hjälpen och har giltig utbildning i 
första hjälpen (minst Fhj1). 

Arbetsförmåga och 
arbetshälsa  

Examinanden 
• använder företagshälsovårdstjänster vid behov  
• upprätthåller sin egen och arbetsgemenskapens funktions- 

och arbetsförmåga 
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• sörjer för sitt pensionsskydd under sin arbetskarriär  
• tänker i sitt dagliga arbete på sin fysiska och psykiska 

arbetshälsa.  

Examinanden kan använda och justera maskiner som behövs i det dagliga arbetet samt 
underhålla och reparera de maskiner och anordningar som används. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Användning och 
justering av 
lantbruksmaskiner 
 

Examinanden 
• använder och justerar vanliga lantbruksmaskiner 
• ser till att ha en giltig utbildning i användning av 

växtskyddsmedel eller motsvarande färdigheter. 
Reparation och 
underhåll av 
lantbruksmaskiner 

Examinanden 
• underhåller och reparerar vanliga lantbruksmaskiner och 

använder vid behov externa tjänster 
• ser till att ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. 

Examinanden kan använda naturresurser och andra nyttigheter på ett sätt som främjar 
hållbar utveckling. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Användning av vatten, 
näringsämnen och andra 
råvaror  
 

Examinanden 
• tillämpar vattenbesparande metoder och skyddar befintliga 

vattenreserver  
• använder näringsämnen på ett ansvarsfullt sätt  
• arbetar materialeffektivt. 

Ökad självförsörjning av 
energi 
 

Examinanden 
• främjar i sitt arbete energieffektiviteten i maskiner och 

anordningar  
• gynnar i mån av möjlighet förnybar energi. 

Korrekt hantering av 
avfall 
 

Examinanden 
• återvinner och sorterar gårdens avfall  
• följer bestämmelserna om avfallshantering. 

Beaktande av naturens 
mångfald 
 

Examinanden 
• bedömer på ett heltäckande sätt mångfaldsobjekten i 

lantbruksmiljön och värnar om dem 
• strävar efter att bevara naturens mångfald 
• bedömer vilka effekter gårdens verksamhet har på klimatet 

och försöker minska dem.  
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examinanden visar sin yrkesskicklighet och att han eller hon behärskar de kunskaper och 
principer som ligger till grund för den samt sin förmåga att tillämpa kunskaperna i auten-
tisk arbetsmiljö i samband med sedvanliga arbetsuppgifter. Examenstillfällena kan planer-
as och genomföras med beaktande av examinandens yrkesområde eller den bransch, inom 
vilken organisationen som examinanden valt verkar. Genom att utarbeta en skriftlig 
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odlingsplan visar examinanden sig behärska systematiska helheter i anslutning till odling. 
Examensprestationen kan kompletteras med hjälp av andra skriftliga alster (t.ex. göds-
lingsplan, växtskyddsplan etc.), intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och bilder. 
Efter att dokumenten bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinandens 
bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om examenstillfällena som omfat-
tat praktiska arbetsuppgifter, de bedömda kompletterande dokumenten och examinander-
nas självvärdering. 
 
 
3.3  Växtodling för livsmedelsproduktion 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är: 
 

Examinanden kan 
• utföra de odlingsarbeten som växter avsedda för livsmedelsproduktion kräver 
• göra de skriftliga anteckningar som behövs i samband med växtproduktion 
• använda och underhålla produktionsmedlen på växtodlingsgården. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan utföra de odlingsarbeten som växter avsedda för 
livsmedelsproduktion kräver. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Arbeten på en 
växtodlingsgård 
 

Examinanden 
• följer respektive odlingsplan och gör vid behov ändringar i 

den  
• utför odlingsarbetena i enlighet med gällande miljölagstift-

ning och odlingsvillkoren som stöden är förenade med 
• utför odlingsåtgärderna vid rätt tidpunkt utgående från 

rådande väder- och odlingsförhållanden  
• utför växtodlingsarbetena med beaktande av arbetssäker-

heten 
• producerar regionalt viktiga specialväxter för att göra pro-

duktionen mångsidigare och öka lönsamheten 
• växlar smidigt mellan olika arbetsuppgifter 
• handlar i enlighet med kvalitetssystemet, främjar kvaliteten 

och strävar efter att förebygga avvikelser  
• hittar alternativa användningsformer för råvaror som inte 

duger för livsmedelsbruk 
• sorterar, sparar och återvinner avfall från produktionen  
• fäster i sina val uppmärksamhet vid hur miljövänliga 

produkterna, redskapen och metoderna är 
• arbetar på ett vatten- och energibesparande sätt 
• odlar med allmänt accepterade metoder  
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• bedömer hur olika odlingsmetoder påverkar hållbar 
utveckling 

• beaktar de förväntade effekterna av klimatförändringen i 
sitt arbete  

• bedömer mångsidigt möjligheterna med data- och automa-
tionsteknik inom växtodling och utnyttjar informationen i 
sitt arbete 

• använder eventuell arbetsmaskinsautomation i växtod-
lingen 

• bedömer energi- och kostnadseffektiviteten i produktions-
kedjorna och föreslår hur effektiviteten kan förbättras. 

Skötsel av jordens 
struktur 
 

Examinanden 
• drar nytta av information om goda och dåliga sidor med 

olika odlingsmetoder för åkerns bördighet 
• bedömer åkerns skick och drar slutsatser om grundförbätt-

rings- och odlingsåtgärder som bibehåller och förbättrar 
jordens struktur 

• bibehåller jordens vattenhushållning  
• är medveten om riskerna för övergödning vid odling 
• tar jordprover, skickar en analysbeställning och tolkar 

markkarteringar. 
Val av utsäde 
 

Examinanden 
• väljer en ändamålsenlig art och sort av utsäde för att säkra 

skördens kvalitet och storlek 
• producerar utsäde av god kvalitet för eget bruk 
• följer lagstiftningen som gäller utsädesproduktion 
• sorterar och betar utsäde med beaktande av arbetssäkerhet 

och miljöaspekter 
Gödsling  
 

Examinanden 
• tar i beaktande hur förgrödan och markens näringsstatus 

påverkar behovet av gödsling 
• sprider oorganiska och organiska gödslingsmedel på ett 

ändamålsenligt och lagenligt sätt   
• använder olika gödslingsmetoder och tillämpar deras 

alternativa gödslingstidpunkter 
• utreder växternas näringsbehov  
• minskar miljöriskerna genom att välja den lämpligaste 

gödseln och spridningstekniken. 
Grundbearbetning 
 

Examinanden 
• väljer och bearbetar jorden med en metod som lämpar sig 

för respektive växt och växtplats: plöjning, kultivering, tall-
riksbearbetning, spadrullharvning, täckodling, direktsådd 
etc. 

• bearbetar jorden genom att undvika utsläpp av näringsäm-
nen och förhindra att humusreserverna i marken 
försvinner. 
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Jordbearbetning inför 
sådd 
 

Examinanden 
• väljer och bearbetar jorden med en metod som lämpar sig 

för respektive växt och växtplats: ytharvning, s-pinneharv, 
spadrullharv, jordfräs etc. 

• fastställer rätt bearbetningsdjup och -grad 
• bevarar i mån av möjlighet jordens struktur och humushalt 

vid jordbearbetningen. 
Sådd eller plantering 
 

Examinanden 
• väljer och sår med en metod som lämpar sig för respektive 

växt och växtplats 
• väljer rätt såningstid 
• beräknar vilken utsädesmängd som behövs  
• gör ett vridprov  

Växtskydd 
 

Examinanden 
• bekämpar och skyddar växterna mot de vanligaste ogräsen, 

växtsjukdomarna och skadedjuren 
• väljer och utför de växtskyddsåtgärder som respektive växt 

behöver 
• ser till att växtskyddssprutan som används är testad  
• beaktar villkor och begränsningar för användning av olika 

medel och handlar i alla situationer så att miljön inte i 
onödan utsätts för växtskyddsmedel 

• utnyttjar forskningsinstitutens prognoser om skadedjur och 
växtsjukdomar. 

Skörd 
 

Examinanden 
• utnyttjar olika prognosmodeller för att fastställa tillväxttid 

och skördetidpunkt 
• väljer och skördar med en metod som lämpar sig för väx-

tens användningssyfte och beaktar hur olika användnings-
syften påverkar skördearbetet 

• estimerar skördeförluster och justerar maskinen och 
bestämmer skördetidpunkten eller -ordningen utifrån det 

• bedömer skördens kvalitet och storlek på ett sätt som 
lönsamheten, användningen av produktionsinsatser och 
stödvillkoren förutsätter 

• hanterar och lagrar den bärgade skörden på ett ändamåls-
enligt sätt 

• justerar och använder den utrustning som används för att 
behandla skörden så att råvaran kan användas på ämnat 
sätt  

• tar och sänder ett dugligt förhandsprov av råvarupartierna. 
Transport och lagring Examinanden 

• väljer transport- och lagringsmetod utgående från växtens 
användningssyfte 

• beaktar lager- och transporthygien i sitt arbete 
• ser till att logistiken löper i enlighet med kvalitetssystemet 
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eller -anvisningarna 
• använder olika fraktsedlar och följebrev som leveransen av 

råvaran förutsätter (för att kunna spåra produkterna). 

Examinanden kan göra de skriftliga anteckningar som behövs i samband med 
växtproduktion. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Skiftesvisa 
odlingsanteckningar 
 

Examinanden  
• gör skiftesvisa odlingsanteckningar enligt myndigheternas 

bestämmelser 
• använder odlingsanteckningarna i sin nästa produktion. 

Övriga anteckningar Examinanden 
• bokför tydligt tork- och silo- eller lagerverksamheten 
• bokför produktflödet (för att kunna spåra produkterna) 

Examinanden kan använda och underhålla produktionsmedlen på växtodlingsgården. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Användning, underhåll, 
förvaring och reparation 
av odlingsmaskiner och 
anordningar 
 

Examinanden 
• utför aktivt regelbundna underhåll och reparationer samt 

mindre, förebyggande underhåll på maskinerna  
• använder obehindrat grundläggande verktyg vid underhålls- 

och reparationsarbeten 
• skaffar de vanligaste reservdelarna enligt anvisningar 
• anlitar vid behov sakkunniga och fackmän inom branschen 

för att få hjälp med reparations- och underhållsarbeten 
• sköter noggrant sina verktyg 
• minimerar och hanterar problemavfall och övrigt avfall på 

rätt sätt  
• använder den personliga skyddsutrustning och de skydds-

kläder som behövs enligt anvisningarna 
• arbetar ergonomiskt rätt 
• tar i beaktande arbetssäkerhetsfrågor och upprätthåller 

arbetsförmågan 
• arbetar på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

Användning och 
underhåll av 
ekonomibyggnader 

Examinanden 
• använder lämpliga verktyg för att underhålla och renovera 

byggnaderna 
• använder yrkeskunnigt ekonomibyggnaden och dess teknik. 

  
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet och att han eller hon behärskar de kunskaper och 
principer som ligger till grund för den samt sin förmåga att tillämpa kunskaperna i auten-
tisk arbetsmiljö i samband med sedvanliga arbetsuppgifter. Examenstillfällena kan planer-
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as och genomföras med beaktande av examinandens yrkesområde eller den bransch, inom 
vilken organisationen som examinanden valt verkar. Examensprestationen kan komplet-
teras med hjälp av skriftliga alster, intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och bil-
der. Efter att dokumenten bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinan-
dens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om examenstillfällena som 
omfattat praktiska arbetsuppgifter, de bedömda kompletterande dokumenten och 
examinandernas självvärdering. 
 
 
3.4  Växtodling för foderproduktion 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är: 
 
Examinanden kan 
• utföra de odlingsarbeten som växter avsedda för foderproduktion kräver 
• göra de skriftliga anteckningar som behövs i samband med växtproduktion  
• använda och underhålla produktionsmedlen på växtodlingsgården. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan utföra de odlingsarbeten som växter avsedda för foderproduktion 
kräver. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Arbeten på en 
växtodlingsgård 
 

Examinanden 
• följer respektive odlingsplan och gör vid behov ändringar i 

den  
• utför odlingsarbetena i enlighet med gällande miljölagstift-

ning och odlingsvillkoren som stöden är förenade med 
• utför odlingsåtgärderna vid rätt tidpunkt utgående från 

rådande väder- och odlingsförhållanden  
• utför växtodlingsarbetena med beaktande av arbets-

säkerheten 
• utnyttjar nya foderväxter för att göra produktionen mång-

sidigare och förbättra lönsamheten 
• växlar smidigt mellan olika arbetsuppgifter 
• handlar i enlighet med kvalitetssystemet, främjar kvaliteten 

och strävar efter att förebygga avvikelser  
• sorterar, sparar och återvinner avfall från produktionen 
• fäster i sina val uppmärksamhet vid hur miljövänliga 

produkterna, redskapen och metoderna är 
• arbetar på ett vatten- och energibesparande sätt 
• odlar med allmänt accepterade metoder  
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• bedömer hur olika odlingsmetoder påverkar hållbar 
utveckling 

• beaktar de förväntade effekterna av klimatförändringen i 
sitt arbete  

• bedömer mångsidigt möjligheterna med data- och automa-
tionsteknik inom växtodling och utnyttjar informationen i 
sitt arbete 

• använder eventuell arbetsmaskinsautomation i växtodling-
en 

• bedömer energi- och kostnadseffektiviteten i produktions-
kedjorna och föreslår hur effektiviteten kan förbättras. 

Skötsel av jordens 
struktur 
 

Examinanden 
• drar nytta av information om goda och dåliga sidor med 

olika odlingsmetoder för åkerns bördighet 
• bedömer åkerns skick och drar slutsatser om grundförbätt-

rings- och odlingsåtgärder som bibehåller och förbättrar 
jordens struktur 

• bibehåller jordens vattenhushållning  
• är medveten om riskerna för övergödning vid odling 
• tar jordprover, skickar en analysbeställning och tolkar 

markkarteringar. 
Val av utsäde 
 

Examinanden 
• väljer en ändamålsenlig art och sort av utsäde för att säkra 

skördens kvalitet och storlek 
• producerar utsäde av god kvalitet för eget bruk 
• följer lagstiftningen som gäller utsädesproduktion 
• sorterar och betar utsäde med beaktande av arbetssäkerhet 

och miljöaspekter 
Gödsling  
 

Examinanden 
• tar i beaktande hur förgrödan och markens näringsstatus 

påverkar behovet av gödsling 
• sprider oorganiska och organiska gödslingsmedel på ett 

ändamålsenligt och lagenligt sätt 
• använder olika gödslingsmetoder och tillämpar deras 

alternativa gödslingstidpunkter 
• utreder växternas näringsbehov 
• minskar miljöriskerna genom att välja den lämpligaste 

gödseln och spridningstekniken. 
Grundbearbetning 
 

Examinanden 
• väljer och bearbetar jorden med en metod som lämpar sig 

för respektive växt och växtplats: plöjning, kultivering, tall-
riksbearbetning, spadrullharvning, täckodling, direktsådd 
etc. 

• bearbetar jorden genom att undvika utsläpp av näringsäm-
nen och förhindra att humusreserverna i marken försvin-
ner. 
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Jordbearbetning inför 
sådd 
 

Examinanden 
• väljer och bearbetar jorden med en metod som lämpar sig 

för respektive växt och växtplats: ytharvning, s-pinneharv, 
spadrullharv, jordfräs etc. 

• fastställer rätt bearbetningsdjup och –grad  
• i mån av möjlighet jordens struktur och humushalt vid 

jordbearbetningen. 
Sådd eller plantering 
 

Examinanden 
• väljer och sår med en metod som lämpar sig för respektive 

växt och växtplats 
• väljer rätt såningstid 
• beräknar vilken utsädesmängd som behövs  
• gör ett vridprov 

Växtskydd 
 

Examinanden 
• bekämpar och skyddar växterna mot de vanligaste ogräsen, 

växtsjukdomarna och skadedjuren 
• väljer och utför de växtskyddsåtgärder som respektive växt 

behöver 
• ser till att växtskyddssprutan som används är testad  
• beaktar villkor och begränsningar för användning av olika 

medel och handlar i alla situationer så att miljön inte i 
onödan utsätts för växtskyddsmedel 

• utnyttjar forskningsinstitutens prognoser om skadedjur och 
växtsjukdomar. 

Skörd 
 

Examinanden 
• utnyttjar olika prognosmodeller för att fastställa tillväxttid 

och skördetidpunkt 
• väljer och skördar med en metod som lämpar sig för väx-

tens användningssyfte och beaktar hur olika användnings-
syften påverkar skördearbetet 

• estimerar skördeförluster och justerar maskinen och be-
stämmer skördetidpunkten eller -ordningen utifrån det 

• bedömer skördens kvalitet och storlek på ett sätt som 
lönsamheten, användningen av produktionsinsatser och 
stödvillkoren förutsätter 

• hanterar och lagrar den bärgade skörden på ett ändamåls-
enligt sätt 

• justerar och använder den utrustning som används för att 
behandla skörden så att råvaran kan användas på ämnat 
sätt  

• tar och sänder ett dugligt förhandsprov av råvarupartierna. 
Transport och lagring Examinanden 

• väljer transport- och lagringsmetod utgående från växtens 
användningssyfte 

• beaktar lager- och transporthygien i sitt arbete 
• ser till att logistiken löper i enlighet med kvalitetssystemet 
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eller -anvisningarna 
• använder olika fraktsedlar och följebrev som leveransen av 

råvaran förutsätter (för att kunna spåra produkterna). 

Examinanden kan göra de skriftliga anteckningar som behövs i samband med 
växtproduktion. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Skiftesvisa 
odlingsanteckningar 
 

Examinanden  
• gör skiftesvisa odlingsanteckningar enligt myndigheternas 

bestämmelser 
• använder odlingsanteckningarna i sin nästa produktion. 

Övriga anteckningar Examinanden 
• bokför tydligt tork- och silo- eller lagerverksamheten 
• bokför produktflödet (för att kunna spåra produkterna) 

Examinanden kan använda och underhålla produktionsmedlen på växtodlingsgården. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Användning, underhåll, 
förvaring och reparation 
av odlingsmaskiner och 
anordningar 
 

Examinanden 
• utför aktivt regelbundna underhåll och reparationer samt 

mindre, förebyggande underhåll på maskinerna  
• använder obehindrat grundläggande verktyg vid underhålls- 

och reparationsarbeten 
• skaffar de vanligaste reservdelarna enligt anvisningar 
• anlitar vid behov sakkunniga och fackmän inom branschen 

för att få hjälp med reparations- och underhållsarbeten 
• sköter noggrant sina verktyg 
• minimerar och hanterar problemavfall och övrigt avfall på 

rätt sätt  
• använder den personliga skyddsutrustning och de skydds-

kläder som behövs enligt anvisningarna 
• arbetar ergonomiskt rätt 
• tar i beaktande arbetssäkerhetsfrågor och upprätthåller 

arbetsförmågan 
• arbetar på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

Användning och 
underhåll av 
ekonomibyggnader 

Examinanden 
• använder lämpliga verktyg för att underhålla och renovera 

byggnaderna 
• använder yrkeskunnigt ekonomibyggnaden och dess teknik. 

  
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet och att han eller hon behärskar de kunskaper och 
principer som ligger till grund för den samt sin förmåga att tillämpa kunskaperna i auten-
tisk arbetsmiljö i samband med sedvanliga arbetsuppgifter. Examenstillfällena kan planer-
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as och genomföras med beaktande av examinandens yrkesområde eller den bransch, inom 
vilken organisationen som examinanden valt verkar. Examensprestationen kan komplet-
teras med hjälp av skriftliga alster, intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och bil-
der. Efter att dokumenten bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinan-
dens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om examenstillfällena som 
omfattat praktiska arbetsuppgifter, de bedömda kompletterande dokumenten och exami-
nandernas självvärdering. 
 
 
3.5  Växtodling för energiproduktion  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är: 
 
Examinanden kan  
• utföra de odlingsarbeten som växter avsedda för energiproduktion kräver 
• göra de skriftliga anteckningar som behövs i samband med växtproduktion  
• använda och underhålla produktionsmedlen på växtodlingsgården. 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan utföra de odlingsarbeten som växter avsedda för energiproduktion 
kräver. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Arbeten på en 
växtodlingsgård 
 

Examinanden 
• följer respektive odlingsplan och gör vid behov ändringar i 

den  
• utför odlingsarbetena i enlighet med gällande miljölagstift-

ning och odlingsvillkoren som stöden är förenade med 
• utför odlingsåtgärderna vid rätt tidpunkt utgående från 

rådande väder- och odlingsförhållanden  
• utför växtodlingsarbetena med beaktande av arbetssäker-

heten 
• överväger odling av nya energiväxter för att göra pro-

duktionen mångsidigare och förbättra lönsamheten 
• växlar smidigt mellan olika arbetsuppgifter 
• handlar i enlighet med kvalitetssystemet, främjar kvaliteten 

och strävar efter att förebygga avvikelser  
• sorterar, sparar och återvinner avfall från produktionen 
• fäster i sina val uppmärksamhet vid hur miljövänliga 

produkterna, redskapen och metoderna är 
• arbetar på ett vatten- och energibesparande sätt 
• odlar med allmänt accepterade metoder  
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• bedömer hur olika odlingsmetoder påverkar hållbar 
utveckling  

• beaktar de förväntade effekterna av klimatförändringen i 
sitt arbete  

• bedömer mångsidigt möjligheterna med data- och automa-
tionsteknik inom växtodling och utnyttjar informationen i 
sitt arbete 

• användereventuell arbetsmaskinsautomation i växtodlingen  
• bedömer energi- och kostnadseffektiviteten i produktions-

kedjorna och föreslår hur effektiviteten kan förbättras. 
Skötsel av jordens 
struktur 
 

Examinanden 
• drar nytta av information om goda och dåliga sidor med 

olika odlingsmetoder för åkerns bördighet 
• bedömer åkerns skick och drar slutsatser om grundförbätt-

rings- och odlingsåtgärder som bibehåller och förbättrar 
jordens struktur 

• bibehåller jordens vattenhushållning  
• är medveten om riskerna för övergödning vid odling 
• tar jordprover, skickar en analysbeställning och tolkar 

markkarteringar. 
Val av utsäde 
 

Examinanden 
• väljer en ändamålsenlig art och sort av utsäde för att säkra 

skördens kvalitet och storlek 
• producerar utsäde av god kvalitet för eget bruk 
• följer lagstiftningen som gäller utsädesproduktion 
• sorterar och betar utsäde med beaktande av arbetssäkerhet 

och miljöaspekter 
Gödsling  
 

Examinanden 
• tar i beaktande hur förgrödan och markens näringsstatus 

påverkar behovet av gödsling 
• sprider oorganiska och organiska gödslingsmedel på ett 

ändamålsenligt och lagenligt sätt 
• använder olika gödslingsmetoder och tillämpar deras 

alternativa gödslingstidpunkter 
• utreder växternas näringsbehov 
• minskar miljöriskerna genom att välja den lämpligaste 

gödseln och spridningstekniken. 
Grundbearbetning 
 

Examinanden 
• väljer och bearbetar jorden med en metod som lämpar sig 

för respektive växt och växtplats: plöjning, kultivering, tall-
riksbearbetning, spadrullharvning, täckodling, direktsådd 
etc. 

• bearbetar jorden genom att undvika utsläpp av näringsäm-
nen och förhindra att humusreserverna i marken försvin-
ner. 
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Jordbearbetning inför 
sådd 
 

Examinanden 
• väljer och bearbetar jorden med en metod som lämpar sig 

för respektive växt och växtplats: ytharvning, s-pinneharv, 
spadrullharv, jordfräs etc. 

• fastställer rätt bearbetningsdjup och -grad 
• bevarar i mån av möjlighet jordens struktur och humushalt 

vid jordbearbetningen. 
Sådd eller plantering 
 

Examinanden 
• väljer och sår med en metod som lämpar sig för respektive 

växt och växtplats 
• väljer rätt såningstid 
• beräknar vilken utsädesmängd som behövs  
• gör ett vridprov 

Växtskydd 
 

Examinanden 
• bekämpar och skyddar växterna mot de vanligaste ogräsen, 

växtsjukdomarna och skadedjuren   
• väljer och utför de växtskyddsåtgärder som respektive växt 

behöver 
• ser till att växtskyddssprutan som används är testad  
• beaktar villkor och begränsningar för användning av olika 

medel och handlar i alla situationer så att miljön inte i 
onödan utsätts för växtskyddsmedel 

• utnyttjar forskningsinstitutens prognoser om skadedjur och 
växtsjukdomar. 

Skörd 
 

Examinanden 
• utnyttjar olika prognosmodeller för att fastställa tillväxttid 

och skördetidpunkt 
• väljer och skördar med en metod som lämpar sig för väx-

tens användningssyfte och beaktar hur olika användnings-
syften påverkar skördearbetet 

• estimerar skördeförluster och justerar maskinen och 
bestämmer skördetidpunkten eller -ordningen utifrån det 

• bedömer skördens kvalitet och storlek på ett sätt som 
lönsamheten, användningen av produktionsinsatser och 
stödvillkoren förutsätter 

• hanterar och lagrar den bärgade skörden på ett ändamåls-
enligt sätt 

• justerar och använder den utrustning som används för att 
behandla skörden så att råvaran kan användas på ämnat 
sätt  

• tar och sänder ett dugligt förhandsprov av råvarupartierna. 
Transport och lagring Examinanden 

• väljer transport- och lagringsmetod utgående från växtens 
användningssyfte 

• beaktar lager- och transporthygien i sitt arbete 
• ser till att logistiken löper i enlighet med kvalitetssystemet 
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eller -anvisningarna 
• använder olika fraktsedlar och följebrev som leveransen av 

råvaran förutsätter (för att kunna spåra produkterna). 

Examinanden kan göra de skriftliga anteckningar som behövs i samband med 
växtproduktion. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Skiftesvisa 
odlingsanteckningar 
 

Examinanden  
• gör skiftesvisa odlingsanteckningar enligt myndigheternas 

bestämmelser 
• använder odlingsanteckningarna i sin nästa produktion. 

Övriga anteckningar Examinanden 
• bokför tydligt tork- och silo- eller lagerverksamheten 
• bokför produktflödet (för att kunna spåra produkterna) 

Examinanden kan använda och underhålla produktionsmedlen på växtodlingsgården. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Användning, underhåll, 
förvaring och reparation 
av odlingsmaskiner och 
anordningar 
 

Examinanden 
• utför aktivt regelbundna underhåll och reparationer samt 

mindre, förebyggande underhåll på maskinerna  
• använder obehindrat grundläggande verktyg vid underhålls- 

och reparationsarbeten 
• skaffar de vanligaste reservdelarna enligt anvisningar 
• anlitar vid behov sakkunniga och fackmän inom branschen 

för att få hjälp med reparations- och underhållsarbeten 
• sköter noggrant sina verktyg 
• minimerar och hanterar problemavfall och övrigt avfall på 

rätt sätt  
• använder den personliga skyddsutrustning och de skydds-

kläder som behövs enligt anvisningarna 
• arbetar ergonomiskt rätt 
• tar i beaktande arbetssäkerhetsfrågor och upprätthåller 

arbetsförmågan 
• arbetar på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

Användning och 
underhåll av 
ekonomibyggnader 

Examinanden 
• använder lämpliga verktyg för att underhålla och renovera 

byggnaderna 
• använder yrkeskunnigt ekonomibyggnaden och dess teknik. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet och att han eller hon behärskar de kunskaper och 
principer som ligger till grund för den samt sin förmåga att tillämpa kunskaperna i auten-
tisk arbetsmiljö i samband med sedvanliga arbetsuppgifter. Examenstillfällena kan planer-
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as och genomföras med beaktande av examinandens yrkesområde eller den bransch, inom 
vilken organisationen som examinanden valt verkar. Examensprestationen kan komplet-
teras med hjälp av skriftliga alster, intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och bil-
der. Efter att dokumenten bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinan-
dens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om examenstillfällena som 
omfattat praktiska arbetsuppgifter, de bedömda kompletterande dokumenten och exami-
nandernas självvärdering. 
 
 
3.6  Ekologisk växtproduktion 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är: 
 
Examinanden kan  
• ta hand om gårdens och markens ekosystem och sköta gården med beaktande av den 

ekologiska odlingens övergripande karaktär  
• utföra de odlingsarbeten som ekologiskt producerade växter kräver 
• handla enligt mål, villkor och övervakningssystem för ekologisk produktion och ansöka 

om stöd för ekologisk produktion 
• göra upp de skriftliga planer och anteckningar som behövs vid ekologisk produktion 
• planera en maskinkedja som lämpar sig för ekologisk produktion samt använda och 

underhålla de maskiner, anordningar och byggnader som odlingsåtgärderna kräver 
 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan ta hand om gårdens och markens ekosystem och sköta gården med 
beaktande av den ekologiska odlingens övergripande karaktär.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Övergripande 
planering av ekologisk 
produktion 
 

Examinanden 
• kombinerar växtodling och husdjursproduktion till en pro-

duktionsmodell, där ekologiska lagbundenheter förenas med 
hållbar utveckling och helhetstänkande 

• beaktar hur en övergång till ekologisk produktion påverkar 
kretsloppen, funktionerna och samspelet i gårdens ekosys-
tem. 

• bedömer på ett heltäckande sätt kvaliteten på de ekologiska 
produkterna och den ekologiska produktionen samt miljö-
konsekvenserna  

• bedömer på ett heltäckande sätt de ekonomiska, sociala och 
kulturella konsekvenserna av ekologisk produktion. 
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Examinanden kan utföra de odlingsarbeten som ekologiskt producerade växter kräver. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Växtodlingsarbeten Examinanden 

• odlar enligt anvisningarna för ekologisk produktion 
• följer odlingsplanen och gör vid behov ändringar i den 
• utför odlingsarbetena i enlighet med gällande miljölagstift-

ning och odlingsvillkoren som stöden är förenade med 
• utför odlingsåtgärderna vid rätt tidpunkt utgående från 

rådande väder- och odlingsförhållanden  
• utför växtodlingsarbetena med beaktande av arbetssäker-

heten 
• producerar regionalt viktiga specialväxter för att göra 

produktionen mångsidigare och öka lönsamheten 
• bedömer de produktionsmässiga och ekonomiska riskerna 

med växten och försöker förebygga dem 
• växlar smidigt mellan olika arbetsuppgifter 
• sköter noggrant sina verktyg  
• handlar i enlighet med kvalitetssystemet, främjar kvaliteten 

och strävar efter att förebygga avvikelser  
• sorterar, sparar och återvinner avfall från produktionen 
• fäster i sina val uppmärksamhet vid hur miljövänliga 

produkterna, redskapen och metoderna är 
• arbetar på ett vatten- och energibesparande sätt 
• odlar med allmänt accepterade metoder   
• bedömer hur olika odlingsmetoder påverkar hållbar 

utveckling  
• beaktar de förväntade effekterna av klimatförändringen i 

sitt arbete  
• bedömer möjligheterna med data- och automationsteknik 

inom växtodling och utnyttjar informationen i sitt arbete 
• använder eventuell arbetsmaskinsautomation i 

växtodlingen  
• bedömer energi- och kostnadseffektiviteten i produktions-

kedjorna och föreslår hur effektiviteten kan förbättras. 
Skötsel av jordens 
struktur 
 

Examinanden 
• drar nytta av information om goda och dåliga sidor med 

olika odlingsmetoder för jordens bördighet 
• bedömer åkerns skick och drar slutsatser om grundförbätt-

rings- och odlingsåtgärder som bibehåller och förbättrar 
jordens struktur 

• använder främst gröngödslings- och jordförbättringsväxter 
• gör en spaddiagnos och tar resultatet i beaktande i sitt 

arbete 
• bibehåller jordens vattenhushållning  
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• är medveten om riskerna för övergödning vid odling 
• tar jordprover, skickar en analysbeställning och tolkar 

markkarteringar. 
Val av utsäde, använd-
ning av föröknings-
material 
 

Examinanden 
• skaffar en ändamålsenlig art och sort av utsäde för att säkra 

kvaliteten och storleken på skörden på det sätt som före-
skrivs om anskaffning och användning av ekologiskt för-
ökningsmaterial 

• producerar utsäde av god kvalitet för eget bruk 
• följer lagstiftningen som gäller utsädesproduktion 
• behandlar utsäde med beaktande av arbetssäkerhet och 

miljöaspekter 
Gödsling 
 

Examinanden 
• använder näringsämnen som producerats vid en ekologisk 

enhet samt skaffar och använder vid behov kompletter-
ingsgödsel enligt anvisningarna om ekologisk produktion 

• tar i beaktande hur förgrödan och markens näringsstatus 
påverkar behovet av gödsling  

• använder gröngödslings- och jordförbättringsväxter i 
odlingen enligt behov 

• anlägger en kompost och producerar bra organiskt jordför-
bättringsmaterial med den 

• sprider organiska gödslingsmedel och gröngödsel på ett 
ändamålsenligt och lagenligt sätt 

• använder olika gödslingsmetoder och tillämpar deras 
alternativa gödslingstidpunkter 

• utreder växternas näringsbehov  
• minskar miljöriskerna genom att välja den lämpligaste 

gödseln och spridningstekniken. 
Grundbearbetning 
 

Examinanden 
• väljer och bearbetar jorden med en metod som lämpar sig 

för respektive växt, växtplats och växtföljdsskede 
• bearbetar jorden genom att undvika utsläpp av 

näringsämnen och förhindra att humusreserverna i marken 
försvinner  

• utför grundbearbetning som en led i vården av jordens 
struktur, det ekologiska växtskyddet och användningen av 
organiska gödslingsmedel. 

Jordbearbetning inför 
sådd 
 

Examinanden 
• väljer och bearbetar jorden med en metod som lämpar sig 

för respektive växt, växtplats och växtföljdsskede 
• bearbetar jorden inför sådd som en del av det ekologiska 

växtskyddet 
• fastställer rätt bearbetningsdjup och -grad 
• bevarar i mån av möjlighet jordens struktur och humushalt 

vid jordbearbetningen. 
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Sådd eller plantering 
 

Examinanden 
• väljer och sår med en metod som lämpar sig för respektive 

växt och växtplats 
• väljer rätt såningstid 
• beräknar vilken utsädesmängd som behövs  
• gör ett vridprov 
• väljer rätt såtidpunkt utgående från växten, växtunderlaget 

och vädret. 
Växtskydd 
 

Examinanden 
• bekämpar och skyddar växterna mot de vanligaste ogräsen, 

växtsjukdomarna och skadedjuren 
• använder växtskydd enligt en ekoplan och odlingsplan 

(som innehåller en växtskyddsplan) 
• använder förebyggande allmänna och odlingstekniska 

växtskyddsmetoder  
• vidtar vid behov också direkta regleringsåtgärder som 

lämpar sig inom ekologisk produktion 
• väljer och vidtar de växtskyddsåtgärder som respektive växt 

behöver genom att använda metoder som lämpar sig inom 
ekologisk produktion 

• använder växtskyddsmedel som godkänns inom ekologisk 
produktion  

• strävar genom sina regleringsåtgärder efter balans mellan 
ogräs och odlingsväxter. 

Skörd Examinanden 
• utnyttjar olika prognosmodeller för att fastställa tillväxttid 

och skördetidpunkt 
• utnyttjar forskningsinstitutens tjänster i anslutning till 

skördetidpunkt (till exempel falltalsservice) 
• väljer och använder skördemetod utgående från växtens 

användningssyfte och beaktar hur olika användningssyften 
påverkar skördearbetet 

• estimerar skördeförluster och justerar maskinen och 
bestämmer skördetidpunkten eller -ordningen utifrån det 

• fastställer skördens kvalitet och storlek 
• hanterar den bärgade skörden med rätt teknik och lagrar 

den på ett ändamålsenligt sätt utgående från 
produktionsvillkoren 

• justerar och använder den utrustning som används för att 
behandla skörden så att råvaran kan användas på ämnat 
sätt (till exempel förtvätt och sortering) 

• tar och sänder ett dugligt förhandsprov av råvarupartierna. 
Förberedelse för för-
säljning, transport och 
lagring 

Examinanden 
• behandlar och förbereder ekologiska produkter för försälj-

ning enligt produktionsanvisningarna 
• väljer transport- och lagringsmetod utgående från växtens 
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användningssyfte 
• beaktar lager- och transporthygien i sitt arbete 
• ser till att logistiken löper enligt villkoren för ekologisk 

produktion 
• använder olika skriftliga rapporter, fraktsedlar och 

följebrev som leveransen av råvaran förutsätter (för att 
kunna spåra produkterna). 

Examinanden kan handla enligt mål, villkor och övervakningssystem för ekologisk 
produktion och ansöka om stöd för ekologisk produktion. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning  
Produktionsanvisningar 
(åkerväxt- eller 
frilandsproduktion) 

Examinanden 
• ansluter sig till övervakningssystemet 
• följer anvisningarna för ekologisk produktion  
• följer aktivt med uppdateringen av anvisningarna 
• förbereder sig för ekologisk granskning 

Särskilt miljöstöd för 
ekologisk produktion 
 

Examinanden 
• upprättar de dokument som behövs för stöd för ekologisk 

produktion  
• ansöker om stöd för ekologisk produktion 
• följer noggrant stödvillkoren. 

Ekomärkning och 
ansökan om dispens 
 

Examinanden 
• använder ekomärken i enlighet med användningsvillkoren 
• skaffar ett tillstånd för parallellodling och handlar i enlighet 

med det 
• ansöker vid behov om dispens för användning av 

ekologiskt förökningsmaterial. 
Växthus- och svamp-
odling, husdjursproduk-
tion, uppsamlings-
produktion och 
låggradig förädling 

Examinanden 
• undersöker förutsättningarna för ekologisk produktion 

utgående från produktionsinriktningarna 
• genomför ekologisk och huvudsakligen självförsörjande 

foderproduktion på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med 
produktionsvillkoren 

• anpassar mängden djur till åkerarealen  
• behandlar och använder kreatursgödsel på ett för odlingen 

ändamålsenligt sätt. 

Examinanden kan göra upp de skriftliga planer och anteckningar som behövs vid 
ekologisk produktion.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Skriftlig ekoplan 
 

Examinanden 
• utarbetar en växtföljdsplan för en ekologisk gård 
• tolkar en jordanalys och gör upp en markanläggnings- eller 

kalkningsplan 
• gör upp en gödslingsplan 
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• gör upp en växtskyddsplan  
• utarbetar en odlingskarta 
• gör en beskrivning av gårdens produktions- och lager-

utrymmen samt om transporten av produkterna 
• gör en utredning om eventuell parallellodling eller använd-

ning av vanligt förökningsmaterial (tillståndspliktig 
verksamhet) 

• använder datatekniska program i produktionsplaneringen 
enligt behov 

Skiftesvisa 
odlingsanteckningar 
 

Examinanden 
• gör skiftesvisa odlingsanteckningar enligt myndigheternas 

bestämmelser 
• beräknar näringsbalanser gårds- och skiftesvis 
• upprättar produktionsbokföring enligt kvalitetssystemet 
• utnyttjar datatekniska program i skiftesbokföringen.  

Övriga anteckningar Examinanden 
• bokför tydligt tork- och silo- eller lagerverksamheten 
• bokför produktflödet (för att kunna spåra produkterna) och 

lagerbalansen. 

Examinanden kan planera en maskinkedja som lämpar sig för ekologisk produktion samt 
använda och underhålla de maskiner, anordningar och byggnader som odlingsåtgärderna 
kräver. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Kunskap om 
produktionsteknik vid 
växtodling 
 

Examinanden 
• jämför olika metoder med avseende på tekniska, odlings-

tekniska och ekonomiska faktorer och planerar och 
utvecklar utgående från det alternativa maskinkedjor 

• jämför arbetsåtgången för olika tekniska alternativ och 
planerar utifrån det vilka arbetsresurser som behövs 

• följer med den odlingstekniska utvecklingen och utnyttjar 
den i sitt arbete 

• använder maskiner som används vid produktionen av 
odlingsväxter och regionalt viktiga specialväxter 

• bedriver vid behov maskinsamarbete eller använder 
entreprenörer. 

Användning, underhåll, 
förvaring och 
reparation av 
odlingsmaskiner och 
anordningar 
 
 

Examinanden 
• utför aktivt regelbundna underhåll samt mindre förebyggan-

de underhåll och reparationer på maskinerna 
• använder obehindrat grundläggande verktyg vid underhålls- 

och reparationsarbeten 
• skaffar de vanligaste reservdelarna enligt anvisningar 
• anlitar vid behov sakkunniga och fackmän inom branschen 

för att få hjälp med reparations- och underhållsarbeten 
• minimerar och hanterar problemavfall och övrigt avfall på 

rätt sätt  
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• använder personlig skyddsutrustning enligt anvisningarna 
• arbetar ergonomiskt rätt 
• tar i beaktande arbetssäkerhetsfrågor och upprätthåller 

arbetsförmågan 
• handlar ansvarsfullt. 

Användning och 
underhåll av 
ekonomibyggnader 

Examinanden 
• använder lämpliga verktyg för att underhålla och renovera 

byggnaderna 
• använder yrkeskunnigt ekonomibyggnaden och dess teknik. 

  
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet och att han eller hon behärskar de kunskaper och 
principer som ligger till grund för den samt sin förmåga att tillämpa kunskaperna i auten-
tisk arbetsmiljö i samband med sedvanliga arbetsuppgifter. Examenstillfällena kan planer-
as och genomföras med beaktande av examinandens yrkesområde eller branschen, inom 
vilken den organisation som examinanden valt verkar. Genom att utarbeta en skriftlig 
ekoplan visar examinanden sig behärska planmässiga helheter i anslutning till odling och 
produktion. Dokumenten som bedöms kan bestå av den ekologiska gårdens växtföljds-
plan, en markanläggnings- eller kalkningsplan, en gödslingsplan, en växtskyddsplan och en 
odlingskarta. Examensprestationen kan kompletteras med hjälp av andra skriftliga alster, 
intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och bilder. Efter att dokumenten bedömts 
utgör de en del av bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av 
bedömarnas utlåtanden om examenstillfällena som omfattat praktiska arbetsuppgifter, de 
bedömda kompletterande dokumenten och examinandernas självvärdering. 
 
 
3.7  Serviceproduktion på landsbygden  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är: 
Examinanden kan 
• bedöma och utveckla sig som företagare 
• vara arbetsgivare 
• utveckla sitt företag  
• sköta företaget på ett lönsamt sätt 
• marknadsföra och sälja tjänster samt betjäna kunder  
• utveckla sitt företag i enlighet med kvalitetsmålen och främja arbetssätt som stödjer en 

hållbar utveckling 
• samarbeta med intressentgrupper och bilda nätverk med andra företagare. 
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Bedömning (föremål och kriterier för bedömning) 
 

Examinanden kan bedöma och utveckla sig som företagare 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Ledning och arbete som 
förman 
 

Examinanden 
• definierar huvudmålen med ledningen 
• bedömer objektivt sina ledaregenskaper 
• bedömer sin framgång som ledare och ställer upp 

realistiska utvecklingsmål för sitt ledarskap  
• är en pålitlig förman 
• ger och tar emot respons på ett konstruktivt sätt 
• håller vid behov utvecklingssamtal och drar nytta av dem 

i ledningen av företaget. 
Arbetshälsa 
 

Examinanden 
• bedömer den genomsnittliga arbets- och personalmängd 

som behövs i företaget för att arbetet ska bli gjort 
• definierar arbetsmängden vid arbetstoppar och 

arbetskraftsbehovet 
• uppfattar tecken på stress i arbetsgemenskapen 
• sörjer för sin och arbetsgemenskapens arbetshälsa. 

Förutsättningar för 
produktivt arbete 
 

Examinanden 
• organiserar arbetena lönsamt 
• gör en kompetenskartläggning och drar nytta av den 
• försöker hitta på sätt att effektivera sitt eget och 

personalens arbete  
• utarbetar en tidsplan för ett år 
• tänker på att upprätthålla sin egen och personalens 

arbetsförmåga 
• använder företagshälsovårdstjänster vid behov 
• sköter företagets interna kommunikation på ett 

transparent sätt. 

Examinanden kan vara arbetsgivare. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Beaktande av 
arbetsgivarens och 
arbetstagarens 
skyldigheter 
 
 

Examinanden  
• är insatt i arbetsvillkoren avlöningssätten samt arbetsgi-

varens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter 
inom branschen 

• beräknar realistiskt vilka kostnader anställningen av en 
arbetstagare medför 

• introducerar en anställd och ger tydliga arbetsanvisningar 
• iakttar tystnadsplikt  
• följer principerna om jämlikhet och jämställdhet. 
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Beaktande av 
arbetssäkerhet  
 

Examinanden  
• följer systematiskt arbetarskyddsbestämmelserna och -

anvisningarna inom branschen 
• handlar i enlighet med arbetsgivarens arbetarskyddsan-

svar. 
Rekrytering av 
arbetstagare 

Examinanden  
• använder olika rekryteringskanaler enligt behov 
• sköter dokumenttrafiken i den mån det behövs 
• ingår arbetsavtal vid behov. 

Examinanden kan utveckla sitt företag. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Uppföljning av 
utvecklingen och 
bedömning av nuläget 
inom branschen  
 
 

Examinanden 
• skaffar med mångsidiga metoder information om utveck-

lingstrenderna inom sin bransch och hur de inverkar på 
det egna företagets verksamhet och utveckling 

• använder framgångsrikt olika nyckeltal för att analysera 
nuläget inom sin bransch 

• följer med hur den föränderliga verksamhetsmiljön påver-
kar företagandet inom branschen och reagerar vid behov 
på förändringar. 

Lära känna branschen 
och utveckla en affärsidé 
 

Examinanden 
• utvecklar en fungerande affärsidé  
• testar affärsidén med tanke på marknaden, lönsamhet och 

en hållbar utveckling.  
Utredning av företagets 
nuläge  

Examinanden 
• använder olika nyckeltal för att analysera sitt företags 

aktuella tillstånd 
• fastställer objektivt sitt företags viktiga kund-, intressent- 

och nätverksrelationer och deras betydelse för företaget. 
Utarbetande av vision 
 

Examinanden 
• utarbetar en vision för sin företagsverksamhet  
• förutspår mångsidigt faktorer som påverkar och förändrar 

företagsverksamheten under en period på 5–10 år. 
• bedömer hur visionen påverkar det ekonomiska läget och 

valet av bolags- eller företagsform 
• bedömer hur visionen påverkar produktionskedjor och -

teknik samt logistiska lösningar 
• bedömer behovet av kundrelationer och 

marknadsföringskanaler och utnyttjar informationen i sitt 
arbete 

• uppskattar hur stor personal och vilken kompetens som 
behövs för att nå visionen. 

Utarbetande av strategi 
och indikatorer  
 

Examinanden 
• fastställer och tidsplanerar mål och åtgärder för att nå 

visionen  
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• fastställer produktionsindikatorer och ekonomiska 
indikatorer som regelbundet uppföljs 

• fastställer mål, åtgärder och indikatorer med beaktande av 
klimatförändringen och principerna för hållbar utveck-
ling. 

Kartläggning av risker 
 

Examinanden 
• utarbetar en riskkartläggning för sitt företag  
• utnyttjar resultaten av riskkartläggningen i företagsverk-

samheten 
• beaktar avtalsrätten och handlar på det sätt som avtalen 

förutsätter. 
Val av företagsform 
 

Examinanden 
• bedömer hur olika företagsformer lämpar sig för den 

egna branschen 
• väljer den företagsform som är lämpligast ur totalekono-

misk synvinkel. 

Examinanden kan sköta ett företag på ett lönsamt sätt. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Kalkyler och 
finansieringsformer 
 

Examinanden  
• bedömer behovet av kalkyler med tanke på gårdens livs-

cykel och bransch och väljer rätt kalkyl för respektive 
situation 

• tolkar kalkyler och vidtar utgående från dem de åtgärder 
som behövs 

• vet vilka möjligheter beskattningen erbjuder ur det egna 
företagets synvinkel 

• utnyttjar finansieringsmöjligheter på ett för situationen 
lämpligt sätt 

• utnyttjar olika företagsstöd och övriga stödformer 
• följer stödvillkoren. 

Anskaffning av varor och 
tjänster 
 

Examinanden  
• skaffar de varor och tjänster som behövs i företaget på ett 

totalekonomiskt förnuftigt sätt  
• följer vid behov upphandlingslagen vid anskaffning och 

försäljning av varor och tjänster. 

Examinanden kan marknadsföra och sälja tjänster samt betjäna kunder. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Marknadsföring  
 

Examinanden  
• utarbetar en marknadsföringsplan för ett år och för en 

längre period 
• prissätter och konkurrensutsätter en vara eller tjänst på ett 

lönsamt sätt 
• upprättar med hjälp av datateknik en ändamålsenlig 
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anbudsbegäran, ett anbud och en faktura 
• utnyttjar olika elektroniska system i företagets 

marknadsföring och kommunikation.  
Försäljning och 
kundservice 

Examinanden  
• tar initiativ i försäljnings- och kundbetjäningssituationer 

och beaktar kundens behov 
• utvecklar sitt arbete utgående från kundrespons.  

Examinanden kan utveckla sitt företag i enlighet med kvalitetsmålen och främja 
arbetssätt som stödjer en hållbar utveckling. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Högklassig planering av 
företagsverksamheten 
enligt principerna för 
hållbar utveckling 
 

Examinanden  
• handlar utgående från de uppställda kvalitetsmålen  
• planerar sitt arbete helhetsbetonat utifrån ett hållbart 

utvecklingsperspektiv 
• producerar varor eller tjänster på ett sätt som grundar sig 

på öppenhet, ärlighet och ansvar 
• visar engagemang och värdesätter sitt yrke för att främja 

landsbygdens livskraft och den lokala kulturen  
• beaktar i sitt arbete relevanta kvalitets- och miljösystem  
• tillämpar vattenbesparande metoder och skyddar 

befintliga vattenreserver 
• använder näringsämnen på ett ansvarsfullt sätt  
• främjar i sitt arbete energieffektiviteten i maskiner och 

anordningar och gynnar i mån av möjlighet förnybar 
energi 

• återvinner och sorterar gårdens avfall 
• följer bestämmelserna om avfallshantering 
• bedömer vilka effekter den egna verksamheten har på 

klimatet och försöker minska dem 
• bedömer på ett heltäckande sätt mångfaldsobjekten i 

lantbruksmiljön och värnar om dem.  

Examinanden kan samarbeta med intressentgrupper och bilda nätverk med andra 
företagare. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 
Samarbetsnätverk i 
samband med 
landsbygdsföretagande 
 

Examinanden  
• kartlägger nuvarande och eventuella nätverkspartner ur 

den egna verksamhetens synvinkel 
• upprättar ett samarbetsnätverk som främjar det egna 

arbetet 
• utnyttjar sitt samarbetsnätverk för att främja företagandet 
• är aktivt med och utbyter erfarenheter, finner lösningar 

och utvecklar idéer 
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• handlar konstruktivt för att utveckla sitt nätverkssam-
arbete 

• samarbetar inom sin bransch, produktionsinriktning och 
med intressentgrupperna inom området 

• bildar nätverk med andra företagare för att främja ömse-
sidig nytta och är en pålitlig samarbetspartner 

• utvecklar sin kompetens genom självvärdering och 
ömsesidigt lärande och med hjälp av sakkunniga. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet och att han eller hon behärskar de kunskaper och 
principer som ligger till grund för den samt sin förmåga att tillämpa kunskaperna i auten-
tisk arbetsmiljö i samband med sedvanliga arbetsuppgifter. I examensprestationen kan 
man utgående från företaget och branschen betona exempelvis marknadsföring, arbete 
som arbetsgivare eller samarbete med intressentgrupper. Examinanden visar sin yrkes-
skicklighet genom att bedöma sitt ledarskap och utarbeta en affärsverksamhetsplan för sitt 
eget eller ett annat företag och genom att arbeta i en autentisk arbetsmiljö. Examenspres-
tationen kan kompletteras med hjälp av andra skriftliga alster, intervjuer och diskussioner, 
videoinspelningar och bilder. Efter att dokumenten bedömts utgör de en del av bedöm-
ningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om 
examenstillfällena som omfattat praktiska arbetsuppgifter, de bedömda kompletterande 
dokumenten och examinandernas självvärdering. 
 
 
3.8  En examensdel ur en annan yrkes- eller specialyrkesexamen 
 
Examinanden kan i yrkesexamen för odlare inkludera en yrkesinriktad examensdel ur en 
annan yrkes- eller specialyrkesexamen som fördjupar eller kompletterar yrkeskompeten-
sen. 
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Bilaga  
 
Yrkesbeskrivning för odlare  
 
En odlare svarar på utmaningarna i en föränderlig värld genom att förbättra landsbygdens 
livskraft tillsammans med andra som utövar landsbygdsnäringar och genom att bilda 
nätverk med aktörer inom olika branscher. Framtidens odlare är en företagare, som tack 
vare sina kunskaper om företagsledning och sin konkurrensförmåga producerar åker- och 
trädgårdsodlingsprodukter på ett högklassigt och hållbart sätt. 
 
Odlaren måste kunna producera växter lönsamt och leda sin gård på bästa möjliga sätt 
med tanke på dess livscykel. Gården kan förbättra sin lönsamhet genom att expandera 
och effektivera sin produktion eller genom att specialisera sig.  
 
Lantbruket står inför diskussioner om produktion av närproducerad och ekologiskt pro-
ducerad mat samt transparens i fråga om produktionens kvalitet och produktionspro-
cesser. Arbetet inom branschen förutsätter ett ansvar för sin verksamhet, djur, miljö och 
natur. Etisk produktion är viktig för konsumenten och målet med samhällets stödinsatser, 
stödsystem är ett hållbart lantbruk.  
 
Allt fler odlare arbetar också utanför sin gård eller ägnar sig åt annan företagsverksamhet 
eller någon mindre binäring vid sidan om lantbruket. Sådana näringar kan till exempel 
vara maskin- och entreprenadtjänster, vidareförädling av jordbruksprodukter, olika 
turism-, program- och omsorgstjänster samt värmeföretagande. Odlaren kan arbeta som 
företagare, delägare eller anställd i företagen. Den mångfacetterade verksamheten kräver 
organisations- och prioriteringsförmåga av företagaren. Det blir allt viktigare att sörja för 
sin egen och de anställdas arbetshälsa. 
 
Odlarens främsta uppgift har varit att producera rena, hälsosamma och trygga produkter 
till konsumenterna. I dag har serviceproduktionen blivit ett allt viktigare inslag i landsbyg-
dens näringsstruktur. Ny teknologi och datakommunikation ger odlaren möjlighet att 
effektivera arbetet. Jordbruksproduktionen styrs dock hela tiden av etiska principer och 
principerna för hållbar utveckling: ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter.  
 
Bioekonomi kan för landsbygden innebära mångsidig användning av förnybara natur-
resurser. Den mångsidiga produktifieringen på landsbygden ger möjlighet till nya mark-
nader. Att inhämta ny kunskap och tillämpa gammal kunskap i förändrade förhållande är 
en del av livslångt lärande. Tidigare räckte det med att ha grundläggande biologi- och 
teknikkunskaper och behärska arbetsmetoderna för att bedriva yrkesmässigt lantbruk. I 
framtiden kommer också betydelsen av företagsekonomisk kompetens, företagsamhet, 
kundorientering, kvalitetsmedvetenhet och värderingar som främjar en hållbar utveckling 
att öka.  
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Utbildningsstyrelsen har godkänt dessa examensgrunder med stöd av 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
De fristående examina är examina som särskilt planerats och utvecklats för 
att avläggas av den vuxna befolkningen. 
 
Planeringen och genomförandet av de fristående examina baserar sig på 
ett nära samarbete mellan sakkunniga inom undervisning och arbetsliv. 
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