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'friit'lgA rcissetrrtoln iir i skriau-
rle behov av arbetsltraft,

.' Ilrf: iit' nationell kris pd
clen htit' frorrterr, sAger Michael
Iusulat:der pii Natur'brukets
yrkestriinrucl.

8df,r inte gion't
Gorau Andersson, vice ordl'o^
lande och utbilcluingsansva-
rig inom organisatiorLen Triicl-
gArdsanlAggai'na i Sverige
(STAlt) instiimtner,

I'lan lieriittar att br:isten pf
utbilclacl arbetslsraft letlel till
att jobb sonr behover gcil'as in-
te blir utfiirda och att en del
jobb sorn trots ttllt gcirs blir fel-
gjolcla.

Sana {Urn *waE
Outbildad arbetsltlaft. iunebiir
sdlr:des tlristancle kontpeteus,
samtidigt mintdtar antalet na-
turbruksgymnasier 5om er'-

- bjuder inril<trringen triidgArcl.
- Niir Slibyholm liigger ner

iiterstAr Dingle, [Iimme]sta-
luutl, Vlunl<agdld och Flvilan.
Iiler rraturbruksskolor har ut-
bildningen tnen det eir de fYla
som ttar ett elevrrnderlag vett't
att tala om, sdger Gorau An-
<leLsson.

Det finns andra icke-gYm-
nasiala utbild ningar inriktacle
pA tlridgirdsselctriru pA SLIJ
och inom yrlteshdgsl<olan.

Utbltdar cirkn 500
Til lsammans rned naturbrulcs-
gymnasierntr utbildar: dessa
ornl<ring 500 persotreir Per Ar
for att arbeta inorn treidgArcls-
sehl:ot'n.

Det itr l6ngt ilrAn tillriiclr-
ligt, Komrnuner, bostadsboli;tg
och hyitan finns bland de som

160

1 Cr00

inte f,ir tag pA til.lrackligt med
utbildad arbetskraft.

-Ilehlvteringsbehovet iir
2 1-100 personer om iret, siiger
Giiran Airder'sson.

0trrygga amstfrllningnr
Ett sl<iil till att allt fiirre scikel
sig till nattrrbntlcsprogratn-
mets triiclgArdsinriktning eir

att utbildningen inte siillan le-
der frairr till siisongsbetonade
yr-ken.

trbland f r austiillningalna
irelt errkelt otlyf"ga och iute
nfrgra tillsvidaleanstiillning-
ar, ul-iut en del iiret av giiller
det att skafta annan fcirscir:j-
11rr1g.

Ett annat shiil till att ungclo-
mal vriljer bort frAdgdrdsut-
bildning iil lonen.

- PA anliiggningssidan 5r
minimilijnen eft,er tre Ar pd
gymnasiet 136, 17 hronor i tirn-
men. Efter lo:reglidning trlir

tl I Arskurs 2 vdljer gymnasie-
eieverna inriktnittg. De som
vAljer trAdg&rd utbildas till
yrl<err inom bland annat park-
och trddgArdsanliiggning,
slcotsel och drift av ttterniljoer,
exempelvis l<yrl<ogArdar, samt
arbeten inonr trddgArdsodling
pA plantskolor och i vtixthus.

det 150-160 ltr"onol', sAger Gri-
rarr Andersson.

Bll mer attrafttiwa
lViicl-rael Insulander nrenar
branschen siiilv rnAste oka sin
attraktionsk raft.

- Det ar vdr hemliixa. Sam-
tidigt lcan politikerna hjiilPa
till genom att underlatta for

TlgsAG t4..eAst{,rARl

meinniskor sonr vill bYta kar-
lirir i livet, siiger Michael Insu-
Iander.

Att under{dtta ltart'iiirbYte
iil nirgot som Goratt Atrders-
son ocksA trycker pi{.

- lJngdomar siiker sig inte
till lrtidgArdsutbildningar,
mAnga fler gcir det niir de til'
runt 25 irr men dd firrns iute ul'
bildningsplatser till alla.

Anledningen rit' att staten
sitter pd 0loi'na
!<an inle clirekt
fi:An stat gA via
kommuren.

Diirfiir mAste sholorua forst
fot'rnA kotnnrunen att soka
statliga pengar iunan skolot"na
kan sfrka pengar
frin kommuneu.
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