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Mere information og vejledning
• om Roskilde Tekniske Skole på www.rts.dk  
 eller kontakt vejleder på telefon 46 300 400

• om uddannelserne på www.ug.dk

• e-vejledning på telefon 70 222 207 

SkoleLandbrugsuddannelsen (eud)Grundforløb 1-2 (eud)

Agrarøkonom: Grundforløb + 4 år, 5-11 mdr.
 

Produktionsleder: Grundforløb + 3 år, 5-11 mdr. 
 

LANDBRUGETS  
LEDERUDDANNELSE 
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Er du uddannet landmand, kan du fortsætte på 
specialet produktionsleder efterfulgt af specialet 
agrarøkonom.

Uddannelserne kombinerer din landbrugsfaglige viden med fag 
om økonomisk, strategisk og personalpolitisk ledelse inden for 
landbrug. Specialet produktionsleder retter sig mod ledere inden 
for landbruget, mens agrarøkonom giver mulighed for arbejde 
som rådgivende konsulent i landbrugserhvervet.

Uddannelsesforløb 
Landbrugets lederuddannelse bygger oven på landbrugsuddan-
nelsen og indeholder yderligere to trin: trin 3 og 4. 

Du starter uddannelsen på
Landbrugsskolen Sjælland, 
Finderupvej 8, 4270 Høng
Telefon 70 20 08 28

Jobmuligheder
Som produktionsleder opnår du større økonomisk ind-
sigt i en landbrugsproduktion samt får redskaber til at 
analysere og vurdere behov for eventuelle ændringer i 
den daglige produktion. 

Som agrarøkonom kan du blive konsulent og arbejde 
med ledelse og rådgivning inden for praktisk landbrug 
samt i virksomheder og organisationer med tilknytning 
til landbrugserhvervet.

Videreuddannelse
Du kan blandt andet videreuddanne dig til skov- og 
landskabsingeniør, have- og parkingeniør og jordbrugs-
teknolog.

På trin 3, produktionsleder, får du undervisning i, hvordan man 
tilrettelægger og gennemfører en landbrugsproduktion ud fra 
en biologisk, en teknisk og en økonomisk viden. Du lærer også 
at analysere forholdene med henblik på eventuelle behov for 
ændringer, og du lærer at lede dine medarbejdere og oplære 
unge i landbrugsuddannelsen.

På trin 4, agrarøkonom, er fokus er i højere grad på langsigtede 
planlægnings- og salgsstrategier sammen med en udvikling af 
dine personlige lederevner. Desuden lærer du om samarbejdet 
med andre virksomheder i relation til landbruget.

Varighed 
Trin 3, produktionsleder, består af 20 ugers undervisning på skole, 
og trin 4, agrarøkonom, består af yderligere 40 ugers undervis-
ning på skole.

Adgangskrav 
For at blive optaget på specialet produktionsleder, skal du have 
afsluttet 2. hovedforløb på landbrugsuddannelsen. For at blive 
optaget på specialet agrarøkonom, skal du have afsluttet specia-
let produktionsleder.

Økonomi under uddannelsen 
SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler og elevløn.

- ét skridt foran!


