
                                                                                                      

 

Kartläggning  
 

förutsättningar och behov för 
 

Branschforum inom gröna näringar 
 

2022-01-28 
 
 

 
 
 

 
 
  



                                                                                                      

1 

 
Sammanfattning  
Kompetensbehovet hos företag inom lantbruk, skogsbruks och trädgårdsföretag är stort. 
Efterfrågan på personal har varit betydligt större än tillgången under flera år och är nu direkt 
hämmande för tillväxten i näringen. Trots det är bilden av hur kompetensbristen ser ut 
skiftande vilket sannolikt beror på den komplexitet som ryms i branschens och företagens 
verksamhet och därmed även kraven som ställs på personal.  
 
Region Sörmland gav Agro Sörmland i uppdrag att ta fram förslag till Branschforum för gröna 
näringarna för att identifiera insatser så att efterfrågan på kompetens och utbud möts. 
Kartläggningen har primärt utgått utifrån ett arbetsgivarperspektiv för att därefter integrera 
hur stödjande och utbildande aktörer kan bidra till arbetsmarknadens behov på bästa sätt.  
Kartläggningen visar att i begreppet jobb inom gröna näringar berörs betydligt fler tjänster 
än de inom produktion på gårdsnivå. För att inledningsvis kunna samla aktörer och 
identifiera rätt insatser krävs ökad kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut inom näringen. 
Vår bedömning är att det krävs en fördjupad kartläggning för att identifiera 
kompetensbehovet i vid bemärkelse, att visa var jobben finns , vilka utmaningar olika 
sektorer har och vilken kompetens som krävs. Genom att identifiera våra sörmländska behov 
och tillgångar kan strategiska samarbeten inledas och nya initiativ tas. 
 
Behovet av att öka attraktiviteten till arbete inom näringen har genomgående återkommit 
under kartläggningen. Vår bedömning är att det finns behov och intresse av att berörda 
aktörer samverka kring kompetensförsörjningen. Dock är en förutsättning god kunskap om 
nuläget för att identifiera behov och formulera insatser.   
 
Det förslag till struktur för ett Branschforum för gröna näringar som presenteras i rapporten 
är ett grundläggande ramverk. Verksamhetens innehåll och struktur ska gemensamt 
fastställas och beslutas av de ingående aktörerna för att säkra inriktning utifrån aktörernas 
behov och kapacitet.    
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Förslag till struktur och genomförande Branschforum för de gröna näringarna 
Förslaget till Branschforum för de gröna näringarna delas i en inledande utökad kartläggning 
och ett tydligt erbjudande till aktuella deltagare i branschforumet. Därefter förslag på 
inledande möten med innehåll.  
 
Aktiviteter, prioriteringar och avgränsningar föreslås tas ställning till vid möte 2. 
 
Behov av utökad kartläggning 
De utmaningar inom de gröna näringarnas kompetensförsörjning bör kartläggas för att 
effektiva åtgärder skall kunna genomföras. Kartläggningen föreslås ge svar på följande 
frågor: 

- Får de som söker personal (lämpliga kandidater bland de) sökande? 
- Var finns jobben? Inom vilka sektorer? Vilka utbildningsnivåer? 
- Vilka utmaningar och skillnader finns inom näringens olika sektorer?  
- Är det svårt att hitta personer att anställa? Finns regionala skillnader? 
- Får arbetsgivarna göra avkall på kompetenskrav? 
- Hur brett når efterfrågan på personal, nås exempelvis karriärväxlare, attraheras 

personer med utländska bakgrund och relevant utbildning från annat land? 
- Hur stor andel tillfällig bemanning (F-skattare, konsulter etc) erbjuds arbete inom 

primärproducerande företag? Är denna form av bemanningsresurs ett bra alternativ 
för att tillgodose primärproducerande företagsbehov, exempelvis för säsongsarbete? 

 
Syftet är att ge utökad kunskap och underlag för att identifiera prioriterade insatser för start 
av branschforum. 
 

Insats utökad kartläggning Tid Summa 

Utredningsarbete inkl. 
djupintervjuer  

120 h X 900 kr ex. moms 108 000 kr 

 
 
Erbjudande till aktuella deltagare i branschforum 
Med kartläggningen av utmaningarna med de gröna näringarnas kompetensförsörjning 
bjuds in till inledande (interimt) branschforum. Inbjudan ges formen av erbjudande om att i 
samverkan formulera inriktningen för och prioritera aktiviteter inom branschforum för de 
gröna näringarna.  
 
I inbjudan beskrivs varför branschforum kan göra skillnad och bidra till såväl förbättrad 
kompetensförsörjning som ökat intresse för de gröna näringarna i region Sörmland. Förslag 
på struktur och processledare vid inledande branschforum presenteras. Deltagarna ges i 
förväg några frågeställningar som förberedelse som beskriver tillvägagångssättet. I inbjudan 
beskrivs syftet med detta inledande branschforum och vad det gemensamma resultatet skall 
bidra till. Förslagsvis bjuds in till detta branschforum efter avslutad kartläggning, som i förväg 
skickas till deltagarna, i maj/juni 2022. 
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Hur kan ett branschforum göra skillnad och varför ska ni delta? 
- Få del av kartläggning om hur arbetsmarknaden ser ut och vart kompetensbristen 

finns. 
- Validera nulägesbeskrivning och identifiera insatser till förbättrad 

kompetensförsörjning.  
- Få en god omvärldsbevakning av vad som händer i branschen. 
- Ingå och bidra till en strategisk samverkan som stärker kompetensförsörjningen. 
- Identifiera insatser för ökad attraktivitet inom gröna näringars olika sektorer.  

 
 
Förslag på aktörer att bjuda in till inledande interimt branschforum: 

Offentliga aktörer Företag 

Region Sörmland Växa Sverige 

Arbetsförmedlingen HS Konsult, (Hushållningssällskapet) 

Jordbruksverket (veterinärer) Skogssällskapet 
Agro Sörmland Lantmännen 

Ökna Naturbruksgymnasium Kronfågel 

Komvux Arla 

Länsstyrelsen i Södermanlands län Svenska Foder 

Livsmedelsverket (veterinärer) Holmen 

Skogsstyrelsen  

Samtliga kommuner  

  
Intresseorganisationer & föreningar  

Lantbrukarnas Riksförbund Sörmland  

Föreningen sörmländska jordägare  

Mellanskog  
Naturbruksskolornas förening  

Hästnäringens nationella stiftelse  

 
 
Förslag på övriga aktiviteter inom branschforum 
Utöver den inledande kartläggningen föreslår vi två inledande möten inom branschforum: 
 
Möte 1 (maj/juni 2022) 

- Beslut om struktur branschforum och processledare 
- Presentation resultat fördjupad kartläggning och analys arbetsmarknad 
- Diskussion om vad vi ska jobba med och vad ska det bidra till? 

 
Möte 2 (nov 2022) 

- Presentera sammanfattande inspel 
- Gästtalare från kompetensråd annat län – samt transport 
- Workshops – identifiera prioriterade behov och underlag till handlingsplan 
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Budget samordnare branschforum per år 

Insats Tid/h Summa 

Genomföra två årliga möten, varav ett fysiskt, mars och 
oktober/november 

2 x 6 12 

Planering inför möten 2 x 12 24 
Löpande kontakt aktörer 20 20 

Genomföra uppdrag identifierade av branschforum 40 40 

Deltagande nationella möten och nätverk 6 x 3 18 

Övrigt  20 20 
Summa h  100 

   

Kostnad 900 kr/h ex. moms 134 x 900  120 600 kr 

 
Region Sörmland föreslås vara finansiär.  
 
Organisationsstruktur Branschforum gröna näringar 
Branschforums drift kan med fördel bestå av en ordförande från en aktör med bred 
förankring inom näringen och samordnare från en annan aktör.  
 
Mindre styrgrupp bildas där företrädare för regionen bör ingå.  
 
Lantbruk och skog rekommenderas ligga i två separata arbetsgrupper. 
 
Arvode för deltagande aktörer föreslås inte utgå.  
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Bakgrund och avgränsning 
De verksamheter som kartläggningen gemensamt benämner och avgränsar som gröna 
näringar, lantbruk, skog och trädgård, har ett stort rekryteringsbehov och dessa behov har 
delvis intensifierats på grund av covid-19 pandemin. De gröna näringarnas kompetensbehov 
är komplext och där ingår frågor som generationsväxling, automatisering/digitalisering, 
storskalighet med mera.  
 
Region Sörmland vill ge sörmlänningar chansen att vässa sina kunskaper och i förlängningen 
ge arbetsgivare möjligheter att ligga steget före i rekrytering av kompetens. Region 
Sörmland arbetar tillsammans med olika aktörer för att förbättra människors chanser att 
utvecklas och få jobbet det vill, samtidigt som arbetsgivarna får de anställda de behöver. I 
region Sörmlands arbete med entreprenörskap och företagande har behovet att stärka 
branschforum för gröna näringar identifierats. I detta arbete samverkar Region Sörmland 
och AgroÖst/Agro Sörmland.  
 
Branschforum är en strategisk samverkansform kring kompetensförsörjning där bransch, 
utbildare och arbetsförmedlingen (AF) samverkar för att säkerställa att efterfrågan på 
kompetens och utbud möts. Att behoven tillgodoses med relevanta utbildningar, att det 
finns tillräckligt många individer med rätt kompetens och att branschen och företagen har 
förmågan att attrahera medarbetare. En modell för branschforum finns framtagen inom 
Region Sörmlands arbete med kompetensverkstan.   
 
En samlad dialog mellan bransch och utbildare är avgörande för att definiera och möta 
behoven. Därför är dialogen mellan region Sörmlands skola Öknaskolans 
naturbruksgymnasium och även Åsa folkhögskola väsentlig. Öknaskolan är en gymnasie- och 
gymnasiesärskola med inriktning på djur, natur och teknik. Utbildningarna på skolan 
kombinerar teoretiska ämnen och praktik. Det är möjligt att studera för att även få särskild 
behörighet till högskolestudier. Detta gör Öknaskolans naturbruksgymnasium till en central 
aktör för kompetensförsörjning till gröna näringar i regionen.  
 
Avgränsning för branschforum gröna näringar föreslås inledningsvis omfatta lantbruk, skog 
och trädgård. Livsmedelsindustri, förädling och måltid ingår inte.  
 

Tidigare initiativ 
Kompetensstödet för det gröna näringslivet i Sörmland 
Under 2015 samlade Arbetsförmedlingen in ett statistikunderlag och 2016 startades (inom 
”Grön introduktion”) ett branschråd/kompetensstöd för det gröna näringslivet i Sörmland. 
Utöver Arbetsförmedlingen, som drev rådet, deltog Öknaskolans naturbruksgymnasium och 
senare även Lantbrukarnas Riksförbund Sörmland, Länsstyrelsen, Naturbruksskolornas 
förening, Eskilstuna kommun, Komvux och Agro Sörmland. Olika arbetsmöjligheter 
diskuterades utifrån underlag och statistik som samlats in samt möjligheter att samarbeta 
kring utbildningsformer som yrkesutbildning för vuxna, utbildning som svenska för 
invandrare, SFI, med mera.  
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Uppföljning via intervjuer med de som medverkade berättar om bra samtal och kontaktytor, 
ett forum där utmaningar i en del regelverk orsakade stelbenthet och svårigheter att nå fram 
till rätt målgrupp med erbjudande om de jobb som fanns. Kunskapsinhämtning för att 
identifiera vilka jobb som fanns. Det identifierades att jobb vid lantbruksföretag inte alltid 
utannonserades i jobbsökarflödet. 
 
Det fanns inget uttalat uppdrag eller struktur för rådet, närvaron från olika aktörer varierade 
och några resultat utöver informationsutbyte vid möten har inte  
 
De biobaserade näringarna i Sörmland – egen framtidsbild av teknikutveckling och 
kompetensbehov 
Inom ramen för projektet ”Kompetenssamverkan Teknik” inom Europeiska Socialfonden, 
ESF, på uppdrag av Region Sörmland togs en rapport fram av Doff & Co AB med titel ”De 
biobaserade näringarna i Sörmland – egen framtidsbild av teknikutveckling och 
kompetensbehov”. Syfte med kartläggningen var att analysera framtida kompetensbehov 
mot bakgrund av stor omvandling för branschen framöver samt att kartlägga de biobaserade 
näringarnas egna bilder av hur ny teknik, automation, digitalisering etc kommer påverka 
dem inom 5 – 10 år. Rapporten baserades på en enkät till företagare inom primärproduktion 
inom jordbruk och skogsbruk samt därtill ett 20-tal djupintervjuer.  
 
141 svar kom in, den statistiska grunden var begränsad med tyngdpunkt mot verksamheter 
med lägre omsättning. 62 procent av företagen omsatte mindre än 1 miljon kronor, 78 
procent mindre än 2 miljoner kronor.  Det innebar att antalet anställda vid dessa företag var 
få eller inga. De är två yrken/kompetenser som finns med i sammanställningen är 
djurskötare och jordbruksarbetare. Övriga yrken kunde inte kartläggas, för få svar för att 
kunna behandlas statistiskt. Ambitionen var att kunna redovisa fördelat på olika 
driftsinriktningar men det var alltför litet underlag för att ge tillförlitliga resultat.   
 
Slutsatser i rapporten beskriver hur märkligt författarna upplever företagarnas låga intresse 
för samverkan kring ökad kompetens. Än märkligare upplever man det låga intresset att ha 
lärling, endast 16 procent av de svarande kan tänka sig ha någon form av lärling. Inga 
kopplingar till att företagarna som svarat är övervägande enmansföretagare eller 
fåmansföretagare med få eller inga anställda görs. Inte heller om företagarna är heltid eller 
deltidsföretagare. 

 
Gröna näringars kompetensbehov 
Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi som beslutades med parlamentariskt stöd i 
riksdagen. Med sikte på 2030 är det övergripande målet för livsmedelsstrategin ”en 
konkurrenskraft livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som 
relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till 
hållbar utveckling i hela landet.” I visionen är det ”enkelt att rekrytera arbetskraft med rätt 
kompetens till livsmedelskedjans olika sektorer och kompetensbehovet tillfredsställs.”  
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Gapet mellan den visionära beskrivningen och verkligheten beskrivs i undersökningar som 
olika branschföreträdare gjort och visar att arbetsgivarna har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Vad som är rätt kompetens och vilka de är som skall arbeta i företagen 
i livsmedelskedjan varierar givetvis mycket. Branschorganisationer som samlar stora delar av 
de livsmedelsproducerande företagen uppgav under 2018 att åtta av tio företag bedömde 
det som svårt att hitta rätt arbetskraft, vilket under en period av 12 månader bedömdes ha 
lett till att de avstått från att rekrytera 13 000 medarbetare.  
 
I Tillväxtverkets temarapport om de gröna näringarnas villkor, där en mycket hög andel inom 
jordbruk, skogsbruk och fiske under 2016 - 2017 angav att tillgång till lämplig arbetskraft var 
ett stort hinder för tillväxt. Detta trots att en betydligt lägre andel jordbruksföretag såg 
behov att anställa fler jämfört med andra företag. Det till synes motstridiga i beskrivningen 
kan förklaras av att jordbruket dels rymmer många egenföretagare utan ambitioner att ha 
fler anställda, dels av att den samlade kompetensen i jordbruksföretagens närhet upplevs 
vara begränsad. Troligen rymmer den upplevda bristen på arbetskraft även dimensioner 
såsom kollegialt utbyte, möjligheter till tidsbegränsade arbetsinsatser och 
generationsväxling på familjeägda lantbruk. 
 
Kompetensbehoven inom de gröna näringarna spänner över betydligt mer än operativa jobb 
på gårdsnivå. Sammanställningar av utannonserade platser inom de gröna näringarna visar 
att ungefär 1/3 av annonserna avser enkla jobb. Resterande 2/3 har betydligt högre krav på 
utbildningsnivå, branschspecifik arbetserfarenhet och eller motsvarande kvalifikationer från 
andra branscher. Endast en liten del av arbetssökande har egna erfarenheter från lantbruk, 
skogsbruk eller att bo på landsbygden. Det kan ha betydelse exempelvis för en inledande 
period vid ett nytt arbete inom de gröna näringarna. Den samlade kompetensen i de gröna 
näringens närhet har direkt påverkan på förutsättningarna att bedriva verksamhet. Det rör 
sig om kompetensen hos serviceyrken med gröna näringsidkare som kunder, rådgivning av 
konsulter med spetskompetens, tjänstemän inom certifieringsverksamhet, tillstånd och 
prövning av skilda slag. Nu saknas det även yrkeslärare vilket allvarligt hämmar 
utbildningsnivån och attraktionskraften hos utbildningar. Forskare och andra akademiker 
som är del av utvecklingen av det framtida gröna näringslivet har också en värdefull funktion 
för att föra utvecklingen framåt. Är kompetensen inom dessa funktioner i företagens närhet 
låg eller saknas helt är det klart hämmande för utvecklingen av den gröna näringen och 
hinder för företagens tillväxt. 
 

Lantbrukets byråkrati 
I de flesta fall ligger fokus avseende kompetensförsörjning och bemanning inom gröna 
näringar på operativa tjänster inom produktionen. Under kartläggningen framgår dock 
tydligt att många av de tjänster som i hög grad berör företagen inom gröna näringar är 
tjänster hos offentliga aktörer, såsom länsstyrelse och kommuner som omfattar kontroll och 
tillsyn mot lantbruket. Dessa tjänster kräver ofta någon form av agrar kompetens och det är 
viktigt att det finns personer med kunskap om lantbrukets förutsättningar som arbetar med 
den typen av tillsyn och kontroll. Denna typ av tjänster överses inte sällan när 
kompetensförsörjning mot gröna näringar diskuteras, men spelar en viktig roll för hur 
lantbruksföretagens kontakt med myndigheter upplevs och fungerar.      
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Det finns lantbruksföretagare som idag upplever en stor arbetsbelastning, ekonomisk börda,  
frustration och stress orsakat av olika lagkrav och myndighets- och branschkontroller, vilket 
är ett allvarligt hinder för utveckling och tillväxt i sektorn.  
 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har genomfört en studie som syftade till att identifiera 
och kvantifiera tid och kostnader för olika regelverk som belastar de svenska lantbruks- och 
landsbygdsföretagarna och analysera effekterna av dessa. Studien omfattade analys av 
utvecklingen av antalet regler som gäller för lantbruksföretag under 1996–2016. Under den 
20-årsperioden ökade antalet lagkrav som berör lantbruket med 120%. Flest lagkrav berör 
gårdar med nötkreatur i kombination med växtodling (ca 450 lagkrav). Under samma period 
ökade även kravet på antalet journaler med 340% (från 5 till 22) och tillfällen då det krävs en 
anmälan eller tillstånd med 450% (från 6 till 33). 
 
Den ökande byråkratin tar tid att hantera och medför en kostnad och mental belastning för  
företagen. Förberedelser, genomförande och efterarbete av kontroller var den 
administrativa aktivitet som tog näst mest tid för företagen. Flera företag framförde 
önskemål om att kommuner, myndigheter och bransch skulle samordna eller samverka kring  
kontroller. De flesta företagen som medverkade i projektet var generellt nöjda med sin 
inspektör eller kontrollant men upplevde det som ett stort problem när kontrollanten hade 
låg kompetens, speciellt inom djurskydd. De ansåg att utfallet av kontrollen delvis var ett 
resultat av vilken kontrollant de haft, eller vilken kommun de var verksamma i och att det 
skiljde sig åt mellan kontrollanter och kommuner. 
 
Rapporten bekräftar därmed behovet och vikten av rätt kompetens till denna typ av tjänster 
och att det är viktigt för lantbruksföretagens upplevelse och belastning. Här finns även 
möjlighet till samordning av kompetensutvecklande insatser på regional nivå som kan bidra 
till ökad förståelse och kunskap mellan parter som kan förenkla tillsyn och kontroll för både 
myndigheter och företag.   
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Sörmlands företag inom lantbruk och skogsbruk  
Struktur företagande (enskild firma, aktiebolag, driftsbolag, handelsbolag, företag och antal 
anställda, antal företag, antal anställda, antal anställda per omsättning och kategori, 
kompetenser som efterfrågas, utbildningsnivåer, utbildningsställen, omsättning anställda (?), 
mångfald, jämställdhet, hållbarhetsaspekter.  
 
Primärproducerande företag inom lantbruk och skog 
 
Större arbetsgivare inom jordbrukssektorn i Sörmland   

Företag Antal anställda Bransch 

Womtorp Lantbruk O 
Entreprenad (enkla bolag) 
 

10-19 Blandat jordbruk 

Harpsundsnämnden 
(statlig bolagsform) 

10-19 Mjölkproduktion och 
uppfödning av nötkreatur av 
mjölkras 
 

Persson, Klas Göran 
(enskild firma) 

10-19 Uppfödning av andra 
nötkreatur och bufflar 

Åkerö Förvaltning AB 
 

10-19 (15) Uppfödning av fjäderfä, ej 
äggproduktion 

Grinda Säteri AB 
 

10-19 (8) Mjölkproduktion och 
uppfödning av nötkreatur av 
mjölkras 

Haneberg Lantbruk AB 
 

10-19 (10) Blandat jordbruk 

Källa: Bisnode (allabolag.se) 
  
Sörmland lantbruk 

Företag, antal anställda Antal företag 

5-9 35 
1-4 198 

0 anställda 2058  

Summa 2 291  

Källa: Bisnode 
 
Av lantbruksföretagen i Sörmland redovisas ovan att 233 företag har anställda och 2 058 inte 
har några anställda alls. Av de 233 företag med anställd personal har endast 35 företag mer 
än 5 anställda. Lantbruket karakteriseras av många små arbetsställen och en stor andel 
egenföretagare med enskilda firmor. Såväl i Sörmland som i andra delar av landet. 
Exempelvis i Västra Götaland var 66 procent av de förvärvsarbetande i lantbruket 
egenföretagare, i Östergötland 55 procent och i Skåne 46 procent år 2017.  
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Större arbetsgivare inom skogssektorn i Sörmland   

Företag Antal anställda Bransch 

Sandåsa timber AB 50-99 Sågning av trä 
Flens Byggelement AB 50-99 Tillverkning av 

monteringsfärdiga trähus 
Hästens 
Storskogsentreprenad AB 

20-49 Skogsskötsel 

Lamiflex AB 20-49 Övrig trävarutillverkning 

M BOIJE AB 20-49 Tillverkning av övriga 
byggnads- och 
inredningssnickerier 

S.Nordström Skog AB 20-49 Skogsskötsel 

Bernt-Olofs schaktmaskiner 
AB   

10-19 Tillverkning av förädlade 
trädbränslen 

KC JORD & SKOG AB 10-19 Skogsskötsel 

Sjösa Förvaltnings AB 10-19 Drivning 

Skäggesta Skog & Mark AB 10-19  Drivning 
Forssjö Pellets AB 10-19 Tillverkning av förädlade 

trädbränslen 
Entreprenadgruppen 
Sverige AB 

10-19  Tillverkning av förädlade 
trädbränslen 

Noréns Skogshantering AB 10-19  Drivning 

Malsta Skog och Natur AB 10-19  Skogsskötsel 

Swedboard International AB 10-19  Tillverkning av faner och 
träbaserade skivor 

Källa: Bisnode (allabolag.se) 
 
Sörmland skogsbruk 

Företag, antal anställda Antal företag 

5-9 22 

1-4 77 
0 anställda 1 522 

Summa 1 621 

Källa: Bisnode 
 
Av företag aktiva in skogen i Sörmland redovisas ovan att 99 företag har anställda och 1 522 
inte har några anställda. Av de 99 företag med anställd personal har 22 företag mer än 5 
anställda. Dock finns det inom skogen, jämfört med lantbruket, fler företag som har fler än 
tio anställda. Dock är bedömningen av hur stor dessa företags bäring är på skogen komplex 
och gränsdragning mellan företag som både arbetar med skog och lantbruk är svår. 
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Kartläggning av skogsföretagande i Södermanlands län 
Regionalt skogsprogram i Sörmland gav SLU i uppdrag att göra en kartläggning av 
skogsföretagande i Södermanlands län 2021.  
 
Utmaningen med Gröna Näringar generellt, så även för företag som har bäring på skogen, är 
att göra avgränsningar vilken typ av verksamhet och i vilken omfattning som bör ingå eller 
inte. Flera företag passa dessutom i två eller flera kategorier. Dock finns det ett mönster 
med flest företag som arbetar med förvaltning av skogsfastigheter och 
entreprenadverksamhet kopplat till skog.  
 
Vid kartläggningen valde SLU att avgränsa sig till tre SNI-koder: 
– SNI 02: skogsbruk 
– SNI 16: tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 
– SNI 17: pappers- och pappersvarutillverkning 
 
Inom de tre SNI-koderna finns det totalt 1 637 företag registrerade i Södermanlands län. I 
rapporten framgår att det att det med stor sannolikhet är ca 700 företag till som har 
skogsbruk som en viktig del i deras verksamhet.  
 
Arbetsgivare inom gröna näringar som inte är primärproducenter 
- Sälj- och service 
- Produktionsrådgivning lantbruk 
- Offentlig sektor 
- Bank & affärsrådgivning 
- Skogsförvaltning  
- Utbildningsaktörer 
 

F-skattare & annan tillfällig arbetskraft 
Lantbruket karakteriseras av många små arbetsställen och en stor andel egenföretagare med 
enskilda firma. En stor bemanningsresurs utgörs av enskilda företagare som arbetar åt 
varandra, F-skattare. Maskinringar Sörmland är en ekonomisk förening som samlar 
företagare och dessa medlemsföretag är självständiga entreprenörer som enskilt eller i 
samarbete med andra i MR Sörmland åtar sig uppdrag från landsbygdsföretag men även 
privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner, Region Sörmland, fastighetsbolag med 
flera. MR Sörmland har ca 350 medlemsföretag fördelat över hela länet. 
 
Hur nås dessa företag och resurser för dialog, erbjudande av kompetensutveckling och 
samordning? Utöver samarbeten som inom exempelvis MR Sörmland är dessa företagare 
idag, i stor utsträckning, en icke samordnad bemanningspool.  
 
Det saknas en samlad officiell statistik över den utländska arbetskraften i landet. I studien 
”Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen” skapades en bild genom att jämföra 
kontrolluppgifter för personer folkbokförda i Sverige och inte. Enligt SCB ökade antalet 
kontrolluppgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige med drygt 8 procent mellan 
2008 och 2017.  
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Under samma period ökade antalet kontrolluppgifter till personer folkbokförda i Sverige 
med 16 procent. Av den sammanlagda utbetalda lönesumman i Sverige uppgick år 2017 0,7 
procent av utbetalningarna till personer som inte var folkbokförda i Sverige. I 
livsmedelsindustrin var andelen mindre än 1 procent men lantbruket är den bransch med 
störst andel (8,5 %), följt av skogsnäringen (7,4%) och gruvnäringen (7,2%). 
 
Maskinringen 
https://www.mrsverige.se/mrsormland  
 
Farmartjänst  
https://www.farmartjanst.se/  

 
Rekryteringsbehov 
En tillbakablick på statistiken hos Arbetsförmedlingen 2021 visar att i genomsnitt var 33 
utannonserade tjänster på Platsdatabanken och 11 arbetssökande i snitt per månad. De 
vanligaste tjänsterna i den statistiken var skogsarbetare, djurskötare, trädgårdsodlare, 
maskinförare, växtodlare. Utannonserade tjänster med krav på högre utbildning ingick inte i 
den statistiken. Lantbruksföretagare som annonserat efter personal vid flera tillfällen sedan 
2008 beskriver hur det blivit allt svårare att hitta personal. Utbudet av kompetenta 
arbetssökande har minskat drastiskt under flera år. För att säkra kompetens rekryteras och 
skrivs avtal med elever vid naturbruksgymnasier flera månader innan de tar examen för att 
säkra rekryteringen. Bristen på kompetens för dessa utannonserade tjänster syns alltså såväl 
i statistiken som från företagares erfarenheter.  
 
I januari 2022 visade motsvarande statistik hos Arbetsförmedlingen på 5 utannonserade 
tjänster på Platsbanken och utöver det 15 utannonserade tjänster på Gröna jobb.  
 
De platser som kräver högre utbildning ingår inte i ovanstående sammanställning. 
 
Under kommande avsnitt Förslag Branschforum för de gröna näringarna beskrivs förslag till 
insatser för att bidra till att minska bristen på personal med matchande kompetens till gröna 
näringarna. 
 

Var finns jobben? 
Genom en översyn över de arbetsgivare som söker tjänster inom gröna näringar, lantbruk 
och skog, framgår tydligt att arbetstillfällena i näringen omfattar betydligt mer än tjänster 
inom produktion på gårdsnivå. Tjänster som arbetar mot gröna näringar inom offentlig 
sektor är stor samt tjänster inom privat sälj, service och rådgivning. 
 
Under kartläggningen har bevakning på sidor med utannonserade tjänster inom gröna 
näringar visat att ca 35% av tjänsterna är inom produktion på gårdsnivå. Resterande 
arbetstillfällen är inom offentlig sektor eller inom näringens tjänste- och servicesektor samt 
rådgivning.  
     
 

https://www.mrsverige.se/mrsormland
https://www.farmartjanst.se/
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Gröna jobb 
Gronajobb.se är ett verktyg för både arbetssökande och arbetsgivare. Syftet är att 
underlätta rörlighet och rekrytering för att därigenom öka konkurrenskraften i de gröna 
näringarna, så som jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, golf, skog och mark. Gröna 
jobbs vision är att det ska vara snabbt och enkelt för arbetssökande att hitta ett ledigt, grönt 
jobb och att arbetsgivarna lika smidigt ska kunna annonsera sina lediga tjänster och nå ut till 
rätt målgrupp. Utöver LRF och Gröna Arbetsgivare samarbetar Gröna jobb med bland annat 
Arbetsförmedlingen, universiteten, direkt med bransch- och fackorganisationer - som till 
exempel Kommunal och Trädgårdsanläggarna i Sverige. Alla jobb i platsbanken hos 
Arbetsförmedlingen som har en grön profil annonseras även på gronajobb.se genom en 
daglig uppdatering. I kombination med det samarbetet samlas också in annonser direkt från 
arbetsgivare, våra samarbetspartners och rekryteringsföretag. Fler får möjligheten att ta del 
av tjänsterna inom de gröna näringarna och arbetsgivarna får lättare att rekrytera rätt 
kompetenser.  
http://gronajobb.se/ 
 
Skogligajobb.se  
Startades 2011 och är den ledande jobbsajten inom skog. Vårt fokus är att göra det lättare 
för arbetsgivare och kandidater att hitta varandra samt att långsiktigt stärka 
skogsbranschens attraktionskraft.Skogligajobb.se vänder sig till alla typer av arbetsgivare. 
Vare sig ni är ett stort eller litet företag, en kommun eller myndighet, kommer ni som 
annonsör att nå ut till just den målgrupp som ni söker inom skog och natur. 
https://www.skogligajobb.se/  
 
ATL – Lantbrukets affärstidning 
Här hittar du lediga jobb inom det gröna näringslivet 
https://www.atl.nu/jobb  
 
Jordbruksaktuellt - jobb 
Vi hjälper arbetsgivare och arbetssökande inom de gröna näringarna att finna varandra 
https://www.ja.se/sida/sv/jobb  
 

 
 
 
  

http://gronajobb.se/
https://www.skogligajobb.se/
https://www.atl.nu/jobb
https://www.ja.se/sida/sv/jobb
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Befintliga utbildningar och projekt (nationellt och regionalt) 
 
Naturbruksgymnasiet Öknaskolan 
Öknaskolans naturbruksgymnasium, ca 2 mil utanför Nyköping är en gymnasie- och 
gymnasiesärskola för de som är intresserad av djur, natur eller teknik. Utbildningen 
kombinerar teoretiska ämnen och praktik. Som fördjupning erbjuds att läsa naturvetenskap 
för att få särskild behörighet till högskolestudier. Huvudman för skolan är Region Sörmland. 
 
Uppgifter från 2019 visar att i Sörmland av de som gått naturbruksutbildning är 83 procent i 
arbete men endast 34 procent i ett arbete som är matchat med naturbruksutbildningen. 690 
personer med naturbruksutbildning arbetar inom ett ej matchat yrke, där yrkesutbildningen 
inte stämmer överens med yrket. 252 av dessa arbetar inom omsorgsyrken varav 67 som 
undersköterskor och 59 som barnskötare/elevassistenter. 121 personer arbetar inom 
byggverksamhet, montering och tillverkning. (Regiondatabas Sörmland (SCB) egen 
bearbetning). 
https://www.oknaskolan.se/  
 
Åsa folkhögskola 
Under 2020 arrangerades vid Åsa folkhögskola en kurs med inriktning arbete inom det gröna 
näringslivet (lantbruk, skogsbruk, djurhållning) vid två tillfällen april respektive augusti. 
Omväxlande med teori och praktik gavs en överblick och förståelse för svenskt lantbruk och 
dess samspel med övriga samhället. Den 13 veckor långa kursen riktade sig till 
arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen, de med försörjningsstöd i Flen och 
Katrineholm respektive vem som helst som var intresserad av att gå kursen. Kursen 
arrangerades i samarbete mellan Åsa folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Flens kommun och 
Lantbrukarnas riksförbund Sörmland. Det är osäkert (januari 2022) om kursen kommer att 
ges någon ytterligare gång. Huvudman för Åsa folkhögskola är Region Sörmland 
https://www.asa.fhsk.se/  
 
Campus Nyköping 
Campus Nyköping har under början av 2022 fått beviljat en utbildning av Trädgårdsmästare - 
odling, innovation och företagande. Det är en utbildning på 1,5 år, heltid, distans, 380 YH-
poäng. Utbildningen vill satsa på ett hållbart företagande inom odling med inriktning på 
odling, innovation och företagande. Kursen är planerad i samarbete med Ökna 
naturbruksgymnasium och en del moment i utbildningen kommer förläggas till Ökna.  
https://campusnykoping.se/yrkeshogskola/kommande-utbildningar/Tradgardsmastare-
odling-innovation-och-foretagande/  
 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Vid Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuds utbildningar inom ett antal program på grundnivå 
respektive avancerad nivå. Vid lantbruksuniversitetet finns möjlighet att via program 
kombinera sin akademiska utbildning och ta en yrkesexamen inom gröna näringar, som 
exempelvis lantmästare, agronom, jägmästare, skogsmästare, hortonom och veterinär. 
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/  
 

https://www.oknaskolan.se/
https://www.asa.fhsk.se/
https://campusnykoping.se/yrkeshogskola/kommande-utbildningar/Tradgardsmastare-odling-innovation-och-foretagande/
https://campusnykoping.se/yrkeshogskola/kommande-utbildningar/Tradgardsmastare-odling-innovation-och-foretagande/
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/
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Linnéuniversitetet 
Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad arbetskraft och rekrytering av 
akademiker är en viktig del i företagens utvecklingsarbete. Vid Linnéuniversitetet går att läsa 
både till Skogskandidat och Skog- och träteknik som är en av få utbildningar i Sverige som 
utbildar i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. 
Utbildningarna ger många valmöjligheter och skiftar mellan allt från arbete inom till exempel 
skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete inom sågverksindustri. Med språkkunskaper 
öppnar utbildningen upp för en internationell karriär. 
https://lnu.se/program/skogskandidatprogrammet/  
https://lnu.se/program/skog-och-trateknik-hogskoleingenjor/   
 
Skogstekniska Utbildning  
Sedan starten 1991 har tusentals skogselever utbildats årligen av Skogstekniska. Idag är 
Skogstekniska är en av Sveriges ledande utbildare mot skogsbruket i Sverige. De arbetar 
flexibelt och har flera anpassade och skräddarsydda utbildningspaket mot den skogliga 
sektorn. Efter önskemål kan de erbjuda utbildningar ambulerande runt om i Sverige samt 
även internationellt. Här finns en bred skogliga utbildning med inriktning på som heter 
Skogsbrukstekniker och leder till kompetens som arbetsledare och 
skogsmaskinsentreprenör.   
http://skogsutbildningar.se/utbildningar/maskin/skogsbrukstekniker/  
Anpassade yrkesutbildningar 
Runt om i landet finns en rad utbildare som erbjuder anpassade utbildningar till 
arbetsmarknadens behov. Många av utbildningarna sker idag på distans och möjligheten till 
kompetensutveckling och skräddarsydda utbildningar är idag stor tack vare digitalisering och 
distansstudier.  
https://www.studentum.se/utbildning/skogsutbildning  
 
SkogsPortalen 
SkogsPortalen är en digital mötesplats för företag, föreningar och privatpersoner med 
intresse för skogen och dess resurser. Verksamheter av både mindre och större karaktär ska 
kunna exponera sina skogs- och trärelaterade produkter och tjänster för att enkelt och 
effektivt nå ut med sina erbjudanden. Skogsägare och företag ska enkelt hitta den skogsnära 
tjänst eller produkt de behöver. SkogsPortalen underlättar för samtliga som är i behov av 
tjänster – eller som är verksamma – inom skogsnäringen. Exempel på användare kan vara 
verksamheter inom virkeshandel, avverkning, röjning, gallring, plantering, sågverk, 
snickerier, byggnadsvård, vedhantering, service, logistik, transport, utbildning och 
rådgivning. 
https://www.skogsportalen.se/  
 
Regional livsmedelsstrategi 
Den regionala livsmedelsstrategin har arbetats fram under 2018 av Länsstyrelsen 
tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Strategin sträcker 
sig över perioden 2019–2030. Under framtagandet har vi samlat perspektiv, tankar och 
åsikter från de aktörer i länet som arbetar med frågor kopplade till mat.  
 

https://lnu.se/program/skogskandidatprogrammet/
https://lnu.se/program/skog-och-trateknik-hogskoleingenjor/
http://skogsutbildningar.se/utbildningar/maskin/skogsbrukstekniker/
https://www.studentum.se/utbildning/skogsutbildning
https://www.skogsportalen.se/
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Strategin har fem prioriterade områden som utpekats som särskilt viktiga: 
- Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft 
- Regler och villkor 
- Förutsättningar för företagande 
- Sörmländsk matidentitet 
- Ökad hållbar produktion 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/livsmedel-och-
foder/livsmedelsstrategi/regional-livsmedelsstrategi-for-sodermanland.html  
 
Regionalt skogsprogram i Sörmland 
I Södermanlands län pågår ett samverkansarbete inom skogen, Regionalt skogsprogram i 
Sörmland. Genom samverkan och dialog kan Sörmlandsregionen bidra till regeringens vision 
om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande bioekonomi. 2019 beslutades att ett arbete med ett regionalt 
skogsprogram i Södermanland skulle drivas som ett projekt och i ett samarbete mellan 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Sörmland.  
Projektet syftar till att etablera ett regionalt skogsprogram i Sörmland (RsiS). 
Skogsprogrammet ska bli en plattform där konstruktiva dialoger, framåtsyftande samverkan 
och gemensamma projekt kan initieras, stöttas och drivas. Arbetet ska bidra till att nå det 
nationella skogsprogrammets vision:  
"Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande bioekonomi." Ett av fyra fokusområden för projektet är, 
”Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” och i det ligger insatser 
avseende kompetensförsörjning och bemanning.  
https://www.regionsormland.se/skogsprogrammet  
 
Naturnära jobb 
Skogsstyrelsen har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag att genomföra 
en satsning på naturnära jobb för nyetablerade i Sverige eller personer som varit 
arbetssökande under en längre tid. Myndigheterna har fått som uppdrag att arbeta för 
enklare vägar till jobb och samarbeta för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de 
gröna näringarna i hela landet. 
 
Målgruppen är arbetssökande kvinnor och män som är nyetablerade i Sverige eller som varit 
arbetssökande en längre tid. I dag saknas också arbetskraft inom de gröna näringarna, 
främst grönyteskötare men även maskinförare i både skog och lantbruk. Målet är att de som 
anställs hos oss, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas 
och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar. 
https://www.skogsstyrelsen.se/naturnarajobb  
 
Jobba grönt 
Projektet och sajten Jobba grönt vill inspirera till jobb och utbildning inom all 
näringsverksamhet med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. ”Det kan vara allt 
från djuretik och jakt till bredband och grön omsorg. Och vi vill ha fler kompetenta och 
engagerade människor som jobbar tillsammans med oss i det gröna näringslivet.”  

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/livsmedel-och-foder/livsmedelsstrategi/regional-livsmedelsstrategi-for-sodermanland.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/livsmedel-och-foder/livsmedelsstrategi/regional-livsmedelsstrategi-for-sodermanland.html
https://www.regionsormland.se/skogsprogrammet
https://www.skogsstyrelsen.se/naturnarajobb
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Syftet med Jobba grönt är att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna 
näringslivet, genom studier eller arbete. Lantbrukarnas Riksförbund och Gröna arbetsgivare 
driver projektet gemensamt.  
https://www.jobbagront.se/ 
 
Arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare om utbildning, fortbildning och rekrytering 
Gröna arbetsgivare företräder cirka 4 000 medlemsföretag som sammanlagt har nära 30 000 
anställda. Majoriteten av företagen har färre än tio anställda, men även stora företag är 
medlemmar. Som arbetsgivarorganisation förhandlar organisationen fram kollektivavtal, är 
en partner för medlemsföretag i personal- och arbetsgivarfrågor och biträder 
medlemsföretagen vid tvister och förhandlingar. ”Bra förutsättningar för företagande på 
landsbygden såsom säsongsanställningar, flexibel arbetstidsförläggning och extrapersonal 
vid arbetstoppar är avgörande för att företagen i det gröna näringslivet ska kunna rekrytera, 
utvecklas och skapa tillväxt i Sverige.”  
 
Gröna arbetsgivare sitter med i Skogsbrukets yrkesnämnd, Naturbrukets yrkesnämnd och 
Djurbranschens yrkesnämnd, som ska främja en positiv utveckling inom yrkesutbildning, 
fortbildning, arbetsmiljö och rekrytering inom skogsbruk, lantbruk, trädgård och djurvård. 
Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) 
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/syn/ 
 
Naturbrukets yrkesnämnd (NYN) 
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/nyn/ 
 
Djurbranschens yrkesnämnd (DYN) 
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/dyn/ 

 
 

 
 

  

https://www.jobbagront.se/
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/syn/
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/nyn/
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/yrkesnamnder/dyn/
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Intervjuer med aktörer 
Vi har intervjuat ett 10-tal personer inom lantbruk, skog, utbildning och övriga verksamheter 
i lantbrukets och skogsbrukets närhet. Under intervjuerna ställdes dels frågor om det 
tidigare branschrådet/kompetensstödet som pågick under 2015–2019, dels om förslag och 
kommentarer inför en eventuell start av nytt branschforum för de gröna näringarna och dess 
inriktning och verksamhet. Kort sammanfattning av vad som framkom vid intervjuerna 
samlas här kategoriserat inom lantbruk, skog, utbildning respektive övriga. 
 
Workshop med Agro Sörmlands utvecklingsråd har genomförts med frågeställningar om ett 
branschforums behov och syfte. Utvecklingsrådet består av ca 10 företagare inom lantbruk 
och skog. Även deras medskick finns sammanfattade nedan.    
 
Punkterna nedan är hela citat eller summerade inspel från intervjuer. 
 
Övergripande 

- Avgränsa till lantbruk och skog för övergripande aktiviteter – sen mindre grupper 
- Måste veta hur arbetsmarknadsbehovet ser ut för att kunna göra rätt insatser 
- Viktigt att jobba med spetsiga och konkreta insatser 
- Svårt att få engagerade deltagare i ett branschforum om man inte får ersättning 
- Krävs en samordnare/processledare för driften av ett branschforum 
- Viktigt med en stabil och långsiktig finansiering 
- Aktörer kan bidra med tid, men inte kontant medfinansiering till drift 
- Max 2 - 3 årliga möten, varav hälften digitalt 
- Ta hänsyn till yrkesväxling i vuxen ålder 
- Inkludera befintliga strategier, insatser och projekt – hur gör man i andra län! 
- Lärlingsplatser, attraktivitet och bemanningspooler lyftes genomgående av många 

 

Lantbruk 
- Bra att ha branschråd själva i näringen. 
- Kompetensbehoven behöver tillgodoses, vi behöver hitta ett fungerande sätt att 

arbeta med detta inom den gröna näringen.  
- LRF kan tänka sig drifta ett branschråd under förutsättning att endast begränsade. 

personella resurser behöver ställas till förfogande och finansieringen vara extern. 
- Finns utsedd ledamot i LRF:s regionstyrelse som är beredd att engagera sig inom 

branschforum. 
- Branschforum behöver ligga hos en neutral aktör, inte AF eller någon skola. 
- Titta på flera olika utbildningsplatser, flera naturbruksgymnasier, etc 
- Viktigt få fram underlag, aktuell statistik där jobb i den gröna näringen ingår, även 

säsongsarbete och visstidsanställningar. 
 

Skog 
- Intresse från aktörer att delta i ett branschforum.  
- Viktigt med arbetsgivarperspektiv – vi är möjliggörare. 
- Hur får vi med företrädare för utländska arbetslag. 
- Hjälp oss arbetsgivare att marknadsföra vår bransch.  
- Arbeta konkret i mindre tema-grupper för lantbruk resp. skog.  
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Utbildning 
- Det behövs någon med koordinerande roll. 
- Den som skall driva detta behöver ha ett större perspektiv. 
- Ha ett litet ”arbetsutskott”.  
- Etablera kontaktytorna mellan aktörerna 
- Både kompetensutveckling och rekrytering 
- Viktigt få fram praktikplatser 
- Kan fungera som ett smörjmedel 
- Omvärldsbevakning, vad görs på andra håll, samverkan 
- Viktigt att de aktörer som ingår och är involverade, inte representanter sig själva 
- Nationella kompetensrådet bra samarbetspart för regionala forum 
- Syfta till att kunna försörja branschen med kompetens över tid 
- Mål och resultat måste kunna matchas, följas upp 
- Måste göras en pilotstudie, ”det här upplever vi” eftersom det skiljer mycket mellan 

olika verksamheter, ge chans till en gemensam bild och prioritering 
 
Övriga 

- Kanske regionen kan ta en samordnande roll? Kanske Agro Sörmland? Definitivt inte 
länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen verkar inte kunna ta det längre 

- Viktigt det blir tydligt vad som förväntas av ingående parter 
- Gör det enkelt, lös inte alla problem samtidigt 
- Stirra sig inte blind på länet, se vad som händer i andra delar av landet 
- Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? 
- Alla har en tydlig uppgift när man träffas och att det ganska snabbt blir konkret och 

mätbart 
- Tror inte lantbruk och skog i ett branschforum, var för sig blir nog bättre 
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Bilagor 
 

SWOT-analys för drift av Branschforum gröna näringar 
 

Styrkor 
- Forum för samverkan  
- Gemensam bild av arbetsmarknad 

och behov 
- Identifiera behovsanpassade 

insatser 
- Tydliggöra mål och syfte 
- Ökad kunskap om kommande och 

pågående insatser 
 

Svagheter 
- Otydligt syfte och roll 
- Otydligt ägarskap  
- Ej prioriterad verksamhet 
- Svårt att identifiera gemensamma 

insatser och behov 
- För bred och mångfacetterad 

bransch 

Möjligheter 
- Optimera resurser 
- Samlad kompetens 
- Proaktiva insatser 
- Öka tillgången på rätt kompetens 
- Öka attraktiviteten i branschen 
- Gemensam nulägesbild 

 
 
 

Hot 
- Ingen långsiktig finansiering 
- Lågt deltagande och engagemang 
- Inte ”rätt” representation deltagare 
- Lönsamhetsutmaning i näringen 
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Utbildningskrav tjänster inom gröna näringar 
 

Tjänst / yrke Gymnasial  Eftergymnasial 
yrkesförbered. 
Grundutbild. 

Lantmästare 
Skogsmästare 
Trädgårdsm. 

Agronom 
Jägmästare 
Veterinär 

Biolog 
Miljöinsp. 

Ekonom 
Övrigt 

       
Driftledare   X X   
Rådgivare    X X  X 
Veterinär    X   
Yrkeslärare, 
gymnasium 

 X X X X X 

Yrkeslärare, 
vuxenutbildning 

 X X X X X 

Sälj & service  X X X X X 
Maskinrepar. X X     
Djurskötare X X X    
Traktorförare X X     
Huggare X X     
Skogsmaskinför. X X     
Viltvårdare  X X    
Fältarbetare       
Miljöinspektör X X X X X  
Fältkontrollant  X X X   
Djurtransport  X     
Lastbilsförare  X     
Parkskötare X X X    
Handläggare lst. X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


