
Varför valde du naturbruks- 
gymnasium?
På grund av mitt stora djur- 
intresse och min beundran för 
det jobb som bönderna gör.

Vilka möjligheter ser du?
Att hjälpa till att hålla lands-
bygden levande med arbets-
tillfällen, bostäder, djur och 
mjölk. För mig är det viktigt.

Vilka är dina framtidsplaner?
Att jobba med mjölkkor.  
I alla fall till en början.  
Genom skolan behöver jag  
inte begränsa mig.

Hitta alla naturbruksgymna- 
sium i Norrland och läs mer 
om inriktningarna djur, lant-
bruk, skog, naturturism och 
trädgård på www.naturbruk.se

Ett gymnasieval som gör gott  
för Norrland
Vill du öppna dörrar för framtiden, ha flera olika inriktningar 
att välja bland och lära dig ett yrke som både är roligt och 
gör gott för Norrland? Alva Lidström, andra året på Grans 
Naturbruksgymnasium i Piteå, är en av de unga elever som 
ser möjligheter i bondeyrket.

Alva Lidström, andra året på  
Grans Naturbruksgymnasium,  
ser möjligheter i bondeyrket.

hkanpe
Anteckning
..som är både roligt och utvecklande? Ta bort gör gott för Norrland. Gäller alla tre panelerna.



Hur är läget inom bruksyrkena 
idag?
Sanna: Det finns goda chanser 
att få jobb. Så den som vill 
söka sig hit är välkommen!

Vad lär man sig på skolan?
Erik: Tusentals saker som 
är bra att kunna. Om djur, 
maskiner och det praktiska på 
en gård.

Vad händer efter examen?
Sanna: Min dröm är att ha en 
egen mjölkgård, helst i Norr-
land för att jag trivs bäst här.
Erik: Jag tänker ta över gården 
efter pappa, med 60 mjölkkor.

Hitta alla naturbruksgymna- 
sium i Norrland och läs mer 
om inriktningarna djur, lant-
bruk, skog, naturturism och 
trädgård på www.naturbruk.se

Ett gymnasieval som gör gott  
för Norrland
Vill du öppna dörrar för framtiden, ha flera olika inriktningar 
att välja bland och lära dig ett yrke som både är roligt och 
gör gott för Norrland? Sanna Hedström och Erik Jonsson, 
tredje och första året på Forslundagymnasiet i Umeå, ångrar 
inte att de följde sin dröm.

Sanna Hedström och Erik Jonsson,  
tredje och första året på Forslunda-
gymnasiet i Umeå, ser möjligheter i 
bondeyrket.



Tre skäl till naturbruks?
Inspirerande, brett och för att 
jag tror mycket på bonde som 
framtidsyrke.

Behövs fler unga bönder?
Ja, att någon tar ansvar för 
jorden och bygden kommer 
alltid behövas.

 

Vad har du för planer efter 
skolan?
Att arbeta på mjölkgård i 
Norrland. Eller kanske på  
en ranch i USA? Jag gillar 
kulturen därborta.

Hitta alla naturbruksgymna- 
sium i Norrland och läs mer 
om inriktningarna djur, lant-
bruk, skog, naturturism och 
trädgård på www.naturbruk.se

Ett gymnasieval som gör gott  
för Norrland
Vill du öppna dörrar för framtiden, ha flera olika inriktningar 
att välja bland och lära dig ett yrke som både är roligt och 
gör gott för Norrland? För Max Malmberg, som går tredje 
året på Nordvik Lantbruksskola, var valet enkelt.

Max Malmberg,  
tredje året på Nordvik  
Lantbruksskola, ser  
möjligheter i bondeyrket.




