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- nu også med akvakultur
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Akvakultur

Landbrugsuddannelsens specialefag husdyr
Specialefaget husdyr giver nu 3 muligheder for at vælge retning. Der er de kendte veje svin og kvæg
og den helt nye retning akvakultur, som giver viden om fisk i dambrug og havbrug.

I samarbejde med brancheforeningen
Dansk Akvakultur udbyder Organia nu
landbrugsuddannelse med akvakultur.

Danmarks eneste erhvervsuddannelse med akvakultur

Kort om Organia

Med akvakultur bliver kontakten til fx dambrug og ålefarme utrolig vigtig. På HANSENBERG har vi
Danmarks eneste skole, som tilbyder akvakultur – det er erhvervsuddannelsen, hvor branchen
allerede nu efterspørger færdiguddannede.

Organia er en af de store, moderne dyr- og jordbrugsskoler,
som holder fast i traditionen med besætning, og der hører
100 ha landbrugsjord til skolen.
Vi har 60 malkekøer i dybstrøelsesstald og 60 frilandssøer.
Besætningen følges tæt af skolens elever og indgår blandt
andet i undervisningen på landbrugsuddannelsens
specialer husdyr og planter.
Endvidere samarbejder vi med dambrug tæt på skolen
– det er her den praktiske undervisning i akvakultur foregår.

Fremtiden er til akvakultur
Jobbene er lige om hjørnet, og udviklingen stopper ikke her. Eksperterne vil fortsat fortælle os,
at fisk er sunde og ernæringsrigtige – en vigtig proteinkilde i vores kost. I dag fanges der færre
og færre fisk i havene omkring os – opdræt er løsningen. Der vil komme flere og flere steder
med opdræt af fx laks, regnbueørred, sandart og pighvar.
I Danmark har branchen fokus på udvikling af dambrug – vandet renses og genbruges.
Samarbejdet med miljømyndighederne er tæt.

Studiemiljø
Undervisning
Den teoretiske del af undervisningen i akvakultur foregår på
skolen. Den praktiske del i skoleperioderne kommer, når vi i
mindre grupper besøger dambrug og ålefarme.
Kolding og omegn er kendt for sine mange dambrug.

Karrieremuligheder
Vil du læse videre efter landbrugsuddannelsen med
akvakultur, har du direkte adgang til akademiuddannelsen
til fiskeriteknolog. Denne videreuddannelse kan blandt
andet bruges til job som rådgiver eller konsulent i
fiskeriorganisationer.

Hver dag kommer ca. 450 elever på skolen i Vranderup. Det er grundforløbselever og elever, som er
i fuld gang med uddannelse til landmand, veterinærsygeplejerske, dyrepasserassistent og
dyrepasser med specialerne zoologiske anlæg, forsøgsdyr eller heste.
De forskellige uddannelser giver et dynamisk studiemiljø, hvor eleverne kan bruge hinandens
faglige kunnen til at få viden ud over den uddannelsesretning, de har valgt.
På HANSENBERGs afdeling i Vranderup får eleverne mulighed for at komme tæt på natur, planter
og dyr. Der kan startes på landbrugsuddannelsen efter 9. klasse.

Hovedforløb

Grundforløb
Evt.
pratktik

Skole
20-40 uger

TRIN 1 og 2
Praktik

Skole
16 uger

Praktik

Eksempel: Landmand med specialet husdyr – akvakultur, 3 år og 5 til 11 måneder.

Skole
20 uger

Evt.
praktik

Hovedforløbet
Du skal have grundforløbet fra indgangen Dyr, planter og natur, inden du kan starte på hovedforløbet.
Har du i forvejen en erhvervsuddannelse, kan du få din uddannelsestid nedsat.

Fag på 1. hovedforløb – 16 uger
- start februar

Fag på 2. hovedforløb – 20 uger
- start september

Grundfag
• Økonomi
• Læring, kommunikation og samarbejde
• Naturfag

Grundfag
• Økonomi
• Samfundsfag
• Innovation og iværksætteri

Områdefag
• Fagengelsk/internationalisering
• Plantesundhedslære med delprøve
1 og 4 til sprøjtecertifikat
• Husdyr
• Teknikfag

Områdefag
• Internationalisering
• Bæredygtighed

Specialefag – her skal du vælge 1 fag
• Husdyr – akvakultur
• Husdyr – Svin
• Husdyr – kvæg
• Planter
Valgfri specialefag – her skal du vælge 2 fag
• Dyrehold – kvæg, svin eller akvakultur
• Planteværn – delprøve 2 og 3 er kun
for husdyrspecialerne
• Finansiering og investering
• Planteproduktion specialafgrøder
• Vildt- og landskabspleje
Valgfag – her skal du vælge 1 fag
• Opdræt af fisk
• Vanding
• Bygningsvedligeholdelse
• Personlig udvikling
• Fårehold
Osv.

PIU – Praktik i Udlandet
Du har mulighed for 3 måneders praktik i udlandet – evt. mere.
Norge, Island og Spanien er de helt store fiskerinationer. Organia har mange års erfaring med
udlandsophold og et omfattende netværk af samarbejdspartnere, som er klar til at hjælpe dig
med at finde den rigtige praktikplads.

Samarbejde med AUB giver kontante fordele
AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - dækker rejseudgifter til jobsamtale.
De betaler dog højst 3 rejser. Pengene udbetales, når AUB har modtaget din ansøgning,
vedlagt en godkendelse af rejsen fra Organia og kvitteringer for dine udgifter.

Når du har et ansættelsesbrev om praktikplads i udlandet:
•
•
•
•
•
•
•

dækker AUB din udgift til ud- og hjemrejse – også hvis du skal på skoleophold
dækker AUB dine transportudgifter, hvis du er hjemme på skoleophold – billigste transport
dækker AUB din udgift til flytning ud og hjem
betaler AUB halvdelen af dine boligudgifter – højst 1.800 kr. om måneden
giver AUB tilskud til fx indskud eller gebyr hos ejendomsmægler
udbetaler AUB løn, hvis du skal på skole i din praktikperiode
giver AUB op til 25.000 kr. pr. kalenderår til refundering af udgifter.

Fisk er fremtiden
- Anders fortæller

„Da jeg startede min uddannelse på HANSENBERG, vidste
jeg, at det skulle være noget med dyr. Det var faktisk min
lærer på grundforløbet, som opdagede, at jeg syntes, fisk
var utrolig spændende. Han foreslog mig at spørge hos
Fyns Laksefisk, om der var mulighed for at komme i
praktik. Sådan startede min onsdagspraktik, mens jeg var
på grundforløbet. Det var jeg virkelig glad for, især da de
tilbød mig at komme i lære.
Jeg har været rigtig, rigtig glad for min læreplads, der
findes ikke bedre. Efter endt læretid var der desværre ikke
mulighed for at blive hos Fyns Laksefisk, så jeg skulle finde
mig et andet job.
Selv om min uddannelse egentlig er dyrepasser med
zoospeciale, ville jeg fortsætte med at arbejde med fisk, og
jeg var igen heldig at finde det rigtige. Jeg er flyttet efter
fiskene. Jeg bor nu i Hjørring, og mit nye job er hos Danish
Salmon i Hirtshals, som eksporterer laks til hele verden.
Fortsætter ->

Her er jeg med til at starte helt nye anlæg op, så der er hele
tiden nye problemstillinger, som kræver, at vi i teamet finder de
rigtige løsninger.
Akvakultur er helt sikkert min fremtid, så havde landbrugsuddannelsen med akvakultur eksisteret, dengang jeg gik på
HANSENBERG, tror jeg, det var det, jeg havde valgt. Men … jeg
er nu også glad for min dyrepasseruddannelse, der har givet
mig en bred viden om dyr.
Engagement og indføling er selvfølgelig vigtigt, uanset hvilke
dyr man arbejder med, men jeg tror, det er specielt vigtigt, når
det drejer sig om fisk. Det kræver erfaring at se, hvordan fisk
har det, og det er lige mig“.
Anders Juul Knudsen,
Teknisk assistent hos Danish Salmon A/S

Yderligere information
Hvis du har lyst til at se vores skole
i Vranderup, eller der er noget
helt specielt, du ønsker at drøfte, er
du meget velkommen.

Kontaktpersoner:
Anders Skaarup Nielsen
Mail: asn@hansenberg.dk
Mobil: +45 2911 2218
Mogens Lange Petersen
Mail: mlp@hansenberg.dk
Mobil: +45 2048 8241

