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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal oppgje forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og
annan litteratur. Viss du brukar utskrift eller sitat frå Internett,
skal du oppgje nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

2 vedlegg, totalt 4 sider vedlegg

Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåvene må du beskrive dei vala du tar og
grunngje dei. Du viser kompetansen din i faget ut frå
kompetansemåla i læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta
dine og forslaga dine til løysing på oppgåva
 Trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva
 Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
 Meistre relevante grunnleggjande ferdigheiter
 Bruke eksempel der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
formålstenleg og påliteleg måte

Andre
opplysningar

Oppgåvesettet inneheld tre oppgåver. Du skal svare på alle tre.

Eksamen

Side 2 av 11

Oppgåve 1
Det er eit mål at 15 % av landbruksproduksjonen og omsetjinga skal vere økologisk
innan 2020. I dag er det økologiske landbruksarealet på 4,7 %.
Kva meiner du må til for å nå regjeringa si målsetjing for økologisk produksjon og
forbruk?

Oppgåve 2
Du driv eit økologisk gardsbruk med mjølkeproduksjon.
Garden har 420 daa dyrka mark, av dei er 380 daa fulldyrka eng. Enga blir gjødsla
med husdyrgjødsel og kalka ved behov. Garden har for det meste moldblanda
sandjord, men også litt leirjord.
Vedlagt ligg årsrapport for mjølkeproduksjon og analysebevis for grovfôret.
a) Bruk opplysningane du har frå vedlegga og peik på kva for område du er
fornøgd med i drifta og kva for område du meiner bør forbetrast.
b) Vurder drifta, finn dei områda du meiner det er viktigast å forbetre og forklar
kva for tiltak du vil setje i verk for å forbetre dei. Grunngje kvifor du vil gjere det
slik.

Oppgåve 3
a) Eit viktig mål i økologisk landbruk er å oppretthalde og forbetre jorda si
fruktbarheit og helse på lang sikt. Forklar korleis du vil gå fram for å få til dette
på garden din (frå oppgåve 2).
b) Beskriv korleis du kan førebyggje at fleirårig ugras (t.d. kveke) etablerer seg i
potetåker og i eng.
c) Ta utgangspunkt i økologiske prinsipp, og diskuter korleis du som gardbrukar
kan bidra til å redusere utslepp av klimagassar.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

2 vedlegg, totalt 4 sider vedlegg

Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgavene må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse.
Du viser din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i
læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine
synspunkter og forslag til løsning på oppgaven
 Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
 Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av dine faglige
valg
 Mestre relevante grunnleggende ferdigheter
 Bruke eksempler der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte

Andre
opplysninger

Oppgavesettet består av tre oppgaver som alle skal besvares.
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Oppgave 1
Det er et mål at 15 % av landbruksproduksjonen og omsetningen skal være
økologisk innen 2020. I dag er det økologiske landbruksarealet på 4,7 %.
Hva mener du må til for at regjeringas målsetning for økologisk produksjon og forbruk
skal nås?

Oppgave 2
Du driver et økologisk gårdsbruk med melkeproduksjon.
Gården har 420 daa dyrka mark, hvorav 380 daa er fulldyrka eng. Enga blir gjødsla
med husdyrgjødsel og kalket ved behov. Gården har for det meste moldblandet
sandjord, men også litt leirjord.
Vedlagt ligger årsrapport for melkeproduksjon og analysebevis for grovfôret.
a) Bruk opplysningene du har fra vedleggene og pek på hvilke områder du er
fornøyd med i drifta og hvilke du mener bør forbedres.
b) Vurder drifta, finn de områdene du mener det er viktigst å forbedre og forklar
hvilke tiltak du vil sette i verk for å forbedre dem. Begrunn hvorfor du vil gjøre
det slik.

Oppgave 3
a) Et viktig mål i økologisk landbruk er å opprettholde og forbedre jordas
fruktbarhet og helse på lang sikt. Forklar hvordan du vil gå fram for å få til
dette på gården din (fra oppgave 2).
b) Beskriv hvordan du kan forebygge at flerårig ugras (f.eks. kveke) etablerer seg
i potetåker og i eng.
c) Ta utgangspunkt i økologiske prinsipper, og diskuter hvordan du som
gårdbruker kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser.
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Vedlegg 1
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Vedlegg 2
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