
  

 

 

 
 

 

                     

Attraktionskraft Naturbruk 
Projekt ”Attraktionskraft Naturbruk” ska öka antalet sökande ungdomar till 

naturbruksprogrammet och främja integration. 

 

Naturbruksskolornas Förening och Hushållningssällskapet arbetar inom detta 

projekt, finansierat av Jordbruksverket, med att öka attraktionskraften till landets 

naturbruksutbildningar på gymnasienivå. Stort fokus inom detta projekt är att 

synliggöra naturbruksprogrammets möjligheter för ungdomar med utländsk 

bakgrund, och deras föräldrar. 
 

Naturbruksprogrammet är perfekt för de som vill ha en stabil grund att stå på inför det 

framtida yrkeslivet. Programmet erbjuder utbildningar inom lantbruk, trädgård, skog 

och djur. Här varvar eleverna praktik med teori och har flera veckors arbetsförlagd 

utbildning för att hela tiden hålla sig uppdaterade i branschen. Genom att studera på 

naturbruksprogrammet får eleverna både yrkesexamen och grundläggande 

högskolebehörighet.  

 

Många naturbruksgymnasium erbjuder även en naturvetenskaplig profil samt 

möjlighet att läsa till särskild behörighet till högskola och universitet. Valet av 

naturbruksprogrammet lämnar således alla dörrar öppna för framtiden. 

 

De gröna näringarna är hela tiden på jakt efter arbetskraft, många elever får således 

jobb direkt efter studenten. Vill vi fortsätta främja vårt naturbruk, är det viktigt att 

engagera våra ungdomar till att satsa på ett grönt yrkesliv. 

 

Inom projektet kommer vi kontinuerligt arbeta med olika marknadsföringsaktiviteter 

för att locka ungdomarna till att välja ett naturbruksgymnasium i sitt framtida 

gymnasieval. Vi kommer bland annat upprätta samarbeten med invandrarföreningar 

och arbeta med ambassadörer med utländsk bakgrund för att nå samtliga målgrupper 

inom projektet. 

 

Varje insats är viktig och alla kan göra skillnad. 

 



  

 

 

 
 

 

                     

Vilka är vi som arbetar inom projektet? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emelie Karlsson 
Projektledare för integrationsarbetet 
073 414 21 31 
emelie.karlsson@hushallningssallskapet.se 
 
Emelie Karlsson är projektledare för 
integrationsarbetet.  
 
Hon arbetar även som 
marknadsförare för 
Hushållningssällskapets 
gymnasieskola ”Gamlebygymnasiet” i 
Småland. 

Hanna Österberg 
Kommunikatör 
0708-32 20 04 
hanna.osterberg@hushallningssallskapet.se 
 
Hanna Österberg är kommunikatör i 
projektet och kommer att ansvara för 
vårt deltagande i sociala medier, 
presskontakter m.m.  
 
Hanna verkar sin övriga tid som 
kommunikatör på 
Hushållningssällskapens Förbund i 
Stockholm. 

Annie Hedberg 
Projektledare 
0767-76 55 94 
annie@naturbruk.se 
 
Annie Hedberg är projektledare 
för det övergripande målet, att 
stärka naturbruksprogrammet 
riks.  
 
Hon är verksam som 
marknadsförare på ”Öknaskolan” 
i Sörmland samt aktiv i NB-
skolornas marknadsförings-
grupp riks.   

 

 

Följ oss på Instagram och Facebook 

@attraktionskraftnaturbruk 


