
Hvorfor skal en 15 åring
ta gartnerutdanning?
Kompetanse innen gartnerfag er etterspurt og
veldig framtidsaktuelt, framtida er grønn!
Ungdommen i dag forstår dette, og vil gjerne
bidra på bærekraftige arenaer. Gartneryrket gir
store muligheter for å kombinere ny kunnskap
og teknologi med spennende praksis. I Vestfold
har vi et godt og solid miljø for
grøntproduksjon, der jordsmonn, klima og
landskap, sammen med opparbeidet
kompetanse, gjør at vi ligger i front. Mye
spennende innovasjon skjer i grønt-bransjen! På
Gjennestad har vi i tillegg et av landets beste
og største hagesenter, stort veksthusanlegg
med både mat- og prydplanter og egen park
og anleggsgartneravdeling. Kompetansemiljøet
på og rundt Gjennestad er unikt, og det er gode
muligheter i lærlingeordningene knyttet til
miljøet.

Vår nye
gartnerlærer

Karine Gutterød Huseby

Fortell oss hvem du er?
Jeg er 45 år, mor til tre, er utdannet agronom og
driver produksjon av tidliggrønnsaker på
familiegården i Tjølling sammen med min
mann.
Vi har drevet gården sammen i over ti år. Før vi
tok over gården jobbet jeg med film, design og
attraksjonsutvikling, og har en bachelor i visuell
kommunikasjon og mastergrad i ledelsesfag
med fokus på bærekraft.

Hvilken gartner utdanner
vi for 2022?
Jeg tror at vi i framtida vil se behov for
gartnerkompetanse i flere sammenhenger i
samfunnet. Det er økende interesse for å dyrke
selv, spise grønt og produsere bærekraftig.
Gartnerutdanningen vil ha med seg elementer
fra teknologiske nyvinninger, klima og miljø,
bærekraftig arealforvalting og nye metoder for
dyrking i beredskapsperspektiv, som
andelslandbruk, urban dyrking og
matproduksjon i lokale næringsklynger.
Samtidig skal vi utdanne gode fagfolk som
trengs i næringen. Framtidas gartner kan mye
om fotosyntesen, karbonbinding i jord, klima,
kretsløp og biologisk mangfold og bruker
denne kunnskapen som verktøy sammen med
ny teknologi.

Hva syntes du er mest
spennende med å være
gartner?
Jeg synes det er veldig mange spennende ting
med det å være gartner. Det å kunne se at jorda
gir liv, at vi kan så og plante og høste det som
vokser opp av jorda, at vi kan dyrke både mat
og blomster i mange varianter. Selv har jeg
vokst opp med planteproduksjon, og jeg synes
grøntbransjen er en spennende arena.

"Gartner er et av de mest framtidsretta og
framtidsaktuelle yrkene jeg vet om. Framover
gjelder fokus på klima og beredskap, og som

gartner ser jeg hvordan vi kan bruke matjorda
og plantene til å gjøre samfunnet mer

bærekraftig, både i liten og stor skala."

"Fremtiden er grønn"

Du kan fremdeles søke skoleplass nå selv om vigo har stengt!  
gjennestadvgs.no


