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LGA2005
Forvaltning og drift
Programområde: Landbruk og gartnarnæring/Landbruk
og gartnernæring

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.

Vedlegg
Vedlegg som skal
leverast inn
Informasjon om
vurderinga

Når du løyser oppgåvene må du beskrive og grunngje vala du
tek. Det er svært viktig å disponere eksamenstida godt, slik at du
kan svare grundig på alle oppgåvene.
Du viser elles kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i
læreplanen med å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta og
forslaga dine til løysing på oppgåva.
 Ta med ulike synspunkt og løysingar som er relevante for
problemstillingane i oppgåva.
 Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine
 Beherske relevante grunnleggjande ferdigheiter
 Bruke eksempel der det er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
formålstenleg og påliteleg måte

Andre
opplysningar

Oppgåvesettet har 6 tekstsider med framsida og ingen vedlegg.
Det er tre oppgåver, du skal svare på alle
Vurderingsrettleiinga gir deg informasjon om kva som vert
forventa av svaret ditt, og kva sensor vil leggje vekt på.
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Situasjon
Du har fått kjøpe småbruket «Storheia». Du disponerer 200 daa areal, der 85 daa er
fulldyrka og resten er overflatedyrka /utmark. Til småbruket høyrer det eit våningshus
av middels kvalitet og ein driftsbygning der det har vore husdyrproduksjon tidlegare.
I tillegg følgjer det med eit par traktorar og naudsynt utstyr til drift av jorda, med
unntak av alt rundballeutstyret som vart selt frå småbruket for 2 år sidan.
Det er ca. 10 km til nærmaste tettstad der óg kommunesenteret ligg. På tettstaden er
det både meieri, slakteri, gartnarhall og eit lokalsamfunn som er særdeles oppteke av
lokalmat. Du vurderer å starte opp med enten kjøttproduksjon eller planteproduksjon
på dette småbruket.
Oppgåve 1
a) Drøft kva faktorar du vil legge til grunn for vurdering av kva for produksjonar
du vil kome til å satse på.
b) Når du har funne ut kva for produksjonar du vil satse på, lag ei skisse til
forretningsplan.
c) Korleis kan du best mogleg få til ei god økonomistyring av produksjonen din?

Oppgåve 2
a) Du er godt i gang med produksjonen du har valt. Kva legg du i omgrepet
«kvalitet på produktet»?
b) Ta utgangspunkt i kjøttproduksjon og grei ut om klassifiseringssystemet som
vert brukt.
c) Kva for innverknad har fôringa på kjøttkvaliteten?

Oppgåve 3
a) Du står overfor eit val om du skal selje til ein samvirkeorganisasjon, eller selje
produkta dine på andre måtar. Kva meiner ein med samvirkeprinsippa?
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b) Drøft fordelar og ulemper for landbruket med omsetjing av landbruksprodukt
gjennom samvirke i motsetnad til gjennom andre organisasjonsformer, til
dømes gjennom aksjeselskap.
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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.

Vedlegg
Informasjon om
vurderingen

Når du løser oppgavene må du beskrive og begrunne valgene
du tar. Det er svært viktig å disponere eksamenstiden godt, slik
at du kan svare grundig på alle oppgavene.
Du viser ellers kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene
i læreplanen ved å:
 Presentere og bruke fagstoff, og grunngi synspunktene
dine og forslagene dine til løsning på oppgaven
 Ta med ulike synspunkt og løsninger som er relevante for
problemstillingene i oppgaven.
 Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av de faglige
valgene dine
 Beherske relevante grunnleggende ferdigheter
 Bruke eksempel der dette er relevant
 Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en
formålstjenlig og pålitelig måte

Andre
opplysninger

Oppgavesettet har 6 tekstsider med framsida og ingen vedlegg.
Det er tre oppgaver, du skal svare på alle
Vurderingsveiledningen gir deg informasjon om hva som
forventes av svaret ditt, og hva sensor vil vektlegge.

Situasjon
Du har fått kjøpt småbruket «Storheia». Du disponerer 200 daa areal, herunder 85
daa fulldyrket og resten overflatedyrket /utmark. Til småbruket tilhører det et
våningshus av middels kvalitet og en driftsbygning der det har vært
husdyrproduksjon tidligere.
I tillegg følger det med et par traktorer og nødvendig utstyr til drift av jorda, med
unntak av alt rundballeutstyret som ble solgt fra småbruket 2 år tidligere.
Det er ca. 10 km til nærmeste tettsted hvor også kommunesenteret ligger. På
tettstedet er det både meieri, slakteri, gartnerhall, og et lokalsamfunn som er
særdeles opptatt av lokalmat. Du vurderer å starte opp med enten, kjøttproduksjon
eller planteproduksjon på dette småbruket.

Oppgave 1
a) Drøft hvilke faktorer du vil legge til grunn for vurdering av hvilke produksjoner
du vil komme til å satse på.
b) Når du har funnet ut hvilke produksjoner du vil satse på, lag en skisse til
forretningsplan.
c) Hvordan kan du best mulig få til en god økonomistyring av produksjonen din?
Oppgave 2
a) Du er godt i gang med produksjonen du har valgt. Hva legger du i begrepet
«kvalitet på produktet»?
b) Ta utgangspunkt i kjøttproduksjon og grei ut om klassifiseringssystemet som
brukes.
c) Hvilken innvirkning har fôringa på kjøttkvaliteten?

Oppgave 3
a) Du står overfor et valg om du skal selge til en samvirkeorganisasjon, eller
selge produktene dine på andre måter. Hva menes med samvirkeprinsippene?
b) Drøft fordeler og ulemper for landbruket med omsetning av landbruksprodukt
gjennom samvirke i motsetning til gjennom andre organisasjonsformer, for
eksempel gjennom aksjeselskap.
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