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Forslunda – Vi gör det på riktigt!

Cirka 200 studenter och 70 anställda

All undervisning är verklighetsbaserad

Här får du hålla på med det du tycker om

Vår utbildningar leder till jobb

• Skola

• Lantbruk

• Aktiviteter



Elever

• Lantbruk: 34

• Djur: 55

• Häst: 31

• Mark och anläggning: 63

• Gymnasiesärskolan (FAB/SMD): 13

• Trädgård VUX: 23

• YH Driftledare startar jan 2020

• Elevhem: ca 48 



Smådjurshus

Cirka 100 arter

Hund

Djursjukvård



Eget travstall - fem egna hästar
Elever kan hyra in sina hästar i skolans stall
Ridning på Hippologum



Forslunda Produktion

• 190 ha för foderproduktion

• Ca 10 ha för kommersiell 
trädgårdsskötsel (kål, morötter och 
potatis) samt rybs

• 55 mjölkkor
• 20 suggor
• 20 får  

En ko mjölkar drygt 10.000 kg om 
året (KRAV-certifierad)
En sugga föder cirka 25 kultingar om 
året
Får: Rya och Suffolk 



Mark och anläggning



FAB/SMD - Gymnasiesärskola

• Fastighet, anläggning och byggnation

• Djur, skog och mark

• Sammanlagt 13 elever



Ökning av antalet studenter
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Elevhem
• För långväga elever

• Mellan 45 och 50 boende

• Ett rum för stalltjänstelever



Yrkesutbildning för vuxna

• Trädgård (vux)
• Mark och anläggning (vux)

• Driftledare vt-20
• Trädgårdsmästare ev. start ht-20



Besöksnäring



Gårdsbutik



Kosläpp



Besök i smådjurshuset

• Några ggr per år får allmänheten besöka smådjurshuset. Ibland får 
barn även åka på traktorsafari



Sommar på Forslunda



JOSIS – Jorden och skogen i stan
• JOSIS är ett samarbete mellan LRF, Forslunda och andra 

organisationer och företag. Mellanstadieelever får under två dagar 
möjlighet att besöka Forslunda och testa på olika aktiviteter inom 
djur, jord och skog. 



Julmarknad



Besöksnäring

Möjligheter

• Sommar på Forslunda

• Många besökare

• Aktiviteter för barn

• Midsommarfirande

• Vandrarhem

• Boende på lantgård

Svårigheter

• Svårt för en skola att bedriva 
verksamhet på sommaren



Återtag från Forslunda



Försök med återtag på Forslunda 
2015-2019 tillsammans med måltidsservice

• Tiotal grisar som serverades på äldreboenden. 
Produktion- och förädlingskostnad cirka 100 
kr/kilo. Dyrt!

• Kravpotatis (ca 10 ton) har levererats via 
grönsaksfabriken.

• Småskaliga leveranser av grönsaker och potatis till 
köket på Forslundagymnasiet sker kontinuerligt.

• Kött- och grönsaker levererades till gymnasiets 
restaurang- och livsmedelsutbildning.



Krävs för ökad produktion för återtag av nötkött, 
grönsaker och potatis från Forslunda

• Distributionskedjan måste fungera

• Lagring krävs 

• Förädling av grönsaker och potatis 
(tvättning, strimling mm) måste 
fungera

• Delar av detta finns idag men behöver 
säkerställas fullt ut. (avtal, 
transporter, lokaler mm)

• Investering i ett stutstall* för ca 
60 djur (3,5-4 milj.)

• Arealtillskott bra åkermark ca 20 
ha (kan finnas)

• 2 år att producera en stut 
innebär att det är många år bort

• *Stutar är bättre anpassade för undervisning gentemot tjurar, slaktas 
sex månader senare, nyttjar det naturliga betet under två säsonger.



Grönt kompetenscentrum?

Möjligheter

• Utveckla Forslunda som ett grönt 
nav i regionen i samarbete med 
Umeå Kommun, Länsstyrelsen, 
Region Västerbotten m.fl

• Se Piteå kommuns satsning (Grans)

• Hållbar utveckling

• Kurser

• Viktigt att behålla kompetensen 
inom länet

Svårigheter

• Svårt att utveckla detta utan extra 
medel, bara med elevpeng




