
Innovasjonsprosjektet Blæstad

Lars Erik Ruud
Førsteamanuensis og innovasjonsleder



Ca 180 heltidsstudenter
Ca 120 deltidsstudenter
Ca 20 ansatte

Samlokalisert med Landbrukssenteret:
NLR, Hed. lbr.kontor, Vekstra, NBL, Vang allmenning 

100 år med landbruksutdanning 1923 - 2023

Småbrukerskole/ hagebruk
Tekniske kurs
Statens landbruksmaskinlærerskole
Hedmark distriktshøgskole
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Innlandet
Innlandsuniversitetet neste



Blæstadprosessen 2015-2020
• Avvikle? Flytte?
• Satse mot universitet?

• Utdanning og livslang læring
• Forskning og utvikling
• Formidling
• Innovasjon

Høgskolen i Hedmark + Høgskolen i Lillehammer => Høgskolen i Innlandet

Universitets- og høgskoleloven:



Fakultet for anvendt 
økologi, landbruksfag 

og bioteknologi

Fakultet for 
lærerutdanning og 

pedagogikk

Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap

Handelshøgskolen 
Innlandet - Fakultet 

for økonomi og 
samfunnsvitenskap

Fakultet for 
audiovisuelle medier 
og kreativ teknologi

Den norske filmskolen
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• Jordbruk – årsstudie + nettbasert
• Økologisk landbruk – nettbasert årsstudie

• Landbruksteknikk – bachelor
• Agronomi – bachelor

• Master i bærekraftig jordbruk

• Phd i anvendt økologi og bioteknologi



Husdyrproduksjon

Anne Marte Hørsand Morten Tofastrud

Mari Reiten

Lars Erik Ruud

Jord, plante og 
teknikk

Thomas Cottis Hesam Mousavi Svein Solberg

Dag Jørgensen Kaue de Sousa Terje Motrøen

Gunnar Øiestad Cecilie Dyngeland Hans Christian 
Endrerud

Metode, 
økonomi mm

Stein Morthov Marius Kjønsberg Fred Johnsen

Haakon Gaukerud

Bachelor Master PhD-stip./PD 1. komp Professor

Populærvitenskapelig FOU-prosjekter/ vit.publ.

4 3 3 6 1

7:10

2020



Husdyrproduksjon

Morten Tofastrud

Mari Reiten

Lars Erik Ruud

Jord, plante og 
teknikk

Thomas Cottis Hesam Mousavi Hans Christian 
Endrerud

Svein Solberg

Mabel Nabateregga Mona Bakke Myrvang

Cecilie Dyngeland

Dag Jørgensen Magne Neby

(Gunnar Øiestad) Mette G. Thomsen

Peder Lombnæs

Ny (frist 1.4)

Ny hjemmel (høst)

Metode,
økonomi mm

Stein Morthov Marius Kjønsberg Kaue de Sousa Fred Johnsen

Bachelor Master PhD-stip./PD 1. komp Professor

Populærvitenskapelig FOU-prosjekter/ vit.publ.

2 1 3 12 2
3:17

2022



Innovasjon – hva er det?

Innovasjon er en stadig 
viktigere del av høyere 
utdanning, fordi…

Innovasjon betyr 
verdiskaping

dagens studenter er 
framtidas innovatører, og 
vil ha stor betydning for 
verdiskapinga innen 
norsk landbruk de neste 
40-50 åra



Et par nøkkelsetninger fra prosjektbeskrivelsen: 

«… å utvikle en innovasjonsprofil som går 
mot ansvarlig og bærekraftig 
forretningsvirksomhet (bærekraftig i 
økonomisk, økologisk og samfunnsmessig 
forstand).»

«… arbeide tett opp mot våre faglige 
ansatte og studenter med tanke på å utvikle 
og lede innovasjonsprosjekter i samarbeid 
med næringslivet, offentlig forvaltning, 
forskningsinstitusjoner og samfunnet 
forøvrig» 

Finansiert av
• Regionrådet for Hamarregionen
• UT-midler fra Statsforvalteren
• Hedmark landbruksselskap
• HINN egenandel

• (4.2020-3.2023) 



Definerte satsingsområder

Sterkere fagmiljø med 
økt FOUI-aktivitet

Bærekraftig jordbruk:
1. Planteproduksjon (jord-planter-teknikk)
2. Husdyrproduksjon (fôr-husdyrhold-husdyrmiljø)

Ambisjon: attraktiv FOUI-partner for næringslivet innen bærekraftig jordbruk
=> Norges mest attraktive utdanningsinstitusjon for høyere anvendt jordbruksutdanning

Bærekraftig og lønnsom 
Bondenytte 

Verdier: Lærerikt og forskningsbasert
Inkluderende, lyttende og åpen
Riktig verktøykasse

Samkjørt forskergruppe Bærekraftig jordbruk

Tenketank

Økt bærekraftfokus:
 Fra svart til grønt karbon
 Fra lineær til sirkulær matproduksjon

…men, samtidig sørge for verdiskaping

Input råvarer Prosess

Mat
Tjenester
Avfall

• HINN-strategi: «Sterkere sammen»
• Styrke universitetssøknaden
• Videreutvikle studietilbudet (B + M + PhD)
• Attraktiv utdanning
• Robust fagmiljø med flere ansatte
• Skape vekst & fornying



Definerte satsingsområder

Faglig synliggjøring

Sterkere fagmiljø med 
økt FOUI-aktivitet

Populærvitenskapelig formidling
lærebøker, foredrag, webinarer, 
sos.medier og annet som gjør IJF og 
samarbeidspartnerne synlige ute som 
faglige institusjoner

• HINN-strategi: «Sterkere sammen»
• Styrke universitetssøknaden
• Videreutvikle studietilbudet (B + M + PhD)
• Attraktiv utdanning
• Robust fagmiljø med flere ansatte
• Skape vekst & fornying

Bærekraftig jordbruk:
1. Planteproduksjon (jord-planter-teknikk)
2. Husdyrproduksjon (fôr-husdyrhold-husdyrmiljø)

Norsk Landbruk, Bedre gårdsdrift, Buskap…
Fagmøter, Blæstaddagen
Facebook…

Alle

Ambisjon: attraktiv FOUI-partner for næringslivet innen bærekraftig jordbruk
=> Norges mest attraktive utdanningsinstitusjon for høyere anvendt jordbruksutdanning

Bærekraftig og lønnsom 
Bondenytte 

Verdier: Lærerikt og forskningsbasert
Inkluderende, lyttende og åpen
Riktig verktøykasse

Samkjørt forskergruppe Bærekraftig jordbruk

Tenketank



Før 2020:

Etter 2020:

Mere aktiviteter => flere fagartikler



Definerte satsingsområder

Faglig synliggjøring

Anvendt læring

Sterkere fagmiljø med 
økt FOUI-aktivitet

Populærvitenskapelig formidling, 
lærebøker, foredrag, webinarer, 
sos.medier og annet som gjør IJF og 
samarbeidspartnerne synlige ute som 
faglige institusjoner

Samarbeid med nasjonalt næringsliv
=> nytte for næring, læring for studenter, 
Posisjonering/ st.poengproduksjon for HINN

• HINN-strategi: «Sterkere sammen»
• Styrke universitetssøknaden
• Videreutvikle studietilbudet (B + M + PhD)
• Robust fagmiljø med flere ansatte
• Attraktiv utdanning
• Skape vekst & fornying

Bærekraftig jordbruk:
1. Planteproduksjon (jord-planter-teknikk)
2. Husdyrproduksjon (fôr-husdyrhold-husdyrmiljø)

Bacheloroppgaver. Praksisemne
Innovasjonscamp (UE/ CRE8)
Innovasjonskveld, studentbedrift
Idédugnad, oppdrag, testing & konstruksjon…

Norsk Landbruk, Bedre gårdsdrift, Buskap…
Fagmøter, Blæstaddagen
Facebook…

Alle

Studenter

Ambisjon: attraktiv FOUI-partner for næringslivet innen bærekraftig jordbruk
=> Norges mest attraktive utdanningsinstitusjon for høyere anvendt jordbruksutdanning

Bærekraftig og lønnsom 
Bondenytte 

Verdier: Lærerikt og forskningsbasert
Inkluderende, lyttende og åpen
Riktig verktøykasse

Samkjørt forskergruppe Bærekraftig jordbruk

Tenketank



Bacheloroppgaver

Alternative utgjødslingssystemer hos slaktegris som takler strø og rotematerialer. 
Norsvin/ Fjøssystemer.

Hvordan kan driftsopplegg hos gris se ut om 15-20 år? Norsvin

Dyrevennlige og holdbare liggeunderlag til gris. Norsvin

Ny økonomisk fordelingsmodell – fra matbaroner til bondeinntekt. Norsk bonde og 
småbrukarlag

Er kompostert hageavfall god og «ufarlig» dyrkingsjord? Vekstforsøk. Sirkula

Hvordan få til lønnsomme driftsopplegg i mjølkekubesetninger mindre enn 30 kyr? 
Spørreundersøkelse tilknyttet Innlandsfjøs-prosjektet

Evaluering av BRI landbruksbygg sitt «Nettofjøs» og Felleskjøpets «Modulfjøs». 
Innlandsfjøsprosjektet.

Evaluering av Innovasjon Norges tretilskuddsordning. IN + LMDep.

Utvikle nytt bærekraft-fjøsbygg i tre for mjølkeproduksjon. Evaluering av konsept. 
Innlandsfjøsprosjektet.

Hvordan få til lønnsomme driftsopplegg i ammekubesetninger mindre enn 30 kyr? 
Tyr

Fungerer gjødsel satt sammen på grunnlag av regionale avfallsstoffer (biokull, struvitt
og biorest fra biogassproduksjon)? Vekstforsøk. Oplandske bioenergi, Hias mfl.

Hva kan gjøres for å gjøre eksisterende traktorer mer klimavennlige? Ruralis

Evaluere ulike produkter i markedet gjennom brukerundersøkelser. Gjelder utstyr 

for både husdyr- og planteproduksjon. Felleskjøpet Agri og DeLaval.

Proteinvekster. Graminor

Automatisert basismaskin. Autoagri

Hvordan bruke lys eller andre «milde» styringsverktøy for å styre dyr dit du ønsker 

for å unngå topper i mjølkerobot eller ved fôring? DeLaval

Avl for klimaegenskaper hos NRF. Geno

Utprøving av aktivitetsmåler for sau. OS Id

Registrere driftssystemer for slaktegris for å se hva som påvirker renhet 

(registreringsskjema er ferdig, samle inn data). NMBU og Nord universitet 

Egner presenningsduk seg i enkle driftsopplegg i landbruket? Hansen Protection

Funksjonstest av ulike former for utgjødsling. Blir det reint? Animalia

Evaluering av storbingesystem hos sau. Lønner det seg med kraftfôrautomater? 

NLR/ Felleskjøpet Agri

Evaluering av DryMaxx strømiddel og utvikling av spreder for bruk i liggebås. 

DeLaval

Evaluering av ulike materialer i fjøshimling med tanke på brann. Landbrukets 

brannvernkommite

Utvikle mer rasjonelle og mer klimavennlige konsepter for husdyrgjødsel – fra dyr til 

jord. BRI Herde

Funksjonstest og CE-merking av jordbruksredskaper. Herde industrier

Ku-kalv systemer. NMBU/ Veterinærinstituttet



Innovasjonscamp 2021: Woodrock

• Gjennomført i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og 

• Deltakere: 44 studenter i bachelorprogrammene Agronomi og 
Landbruksteknikk

• Oppgave: Finne nye anvendelser for Wood Plastic Composite (WPC)

• Eksempler på ideer som studentene utvikla og presenterte:
• Evighets(rote)kule som aktiviserer gris
• Intelligente gjerdepåler
• Blomsterpotter
• Dyrehytter (til utegriser og/eller kalver)
• Spalteplank til fjøs
• Potetkasser
• … Tjeneste: 

«Ladde kuler»



Innovasjonscamp 2022: Norsk massivtre

• Gjennomført i samarbeid med Ungt Entreprenørskap 

• Deltakere: 45 studenter i bachelorprogrammene Agronomi og 
Landbruksteknikk

• Oppgave: Finne nye anvendelser for kantstilte massivtreelementer

• Eksempler på ideer:
• Gjødselkum i massivtre

• Entreprenørvirksomhet med egenproduserte elementer

• Elementproduksjon for sjølbyggere

• Valdreskonteineren

• Dyrehytter (til utegriser og/eller kalver)

• …



Utvikling av individuelle forretningsplaner

• Studentene ved bachelorprogrammene Agronomi og 
Landbruksteknikk utarbeider hver sin forretningsplan

• Mange gode besvarelser; tradisjonelle og nyskapende

• Eksempler på innovative planer:
• Produksjon og salg av individuelt tilpassa ferister
• Fliskasse i skinnebane
• Dyrking av ildkvede – Nordens sitron?
• Saueskinnsfeller med trykk etter kundens ønske
• Flisskuffe spesialkonstruert for grøfting
• Jordforbedringsmiddel produsert av kassert saueull
• Spesialverktøy for å løfte smågris ut av bingen 

Sjølristende 
fliskasse i
skinnebane



Samarbeid på tvers av alle fakulteter:



Emnekode: AGR2300
Studiepoeng: 7,5
Semester: Høst/ vår
Språk: Norsk

AGR2300 Praksis i agronomi



• https://www.inn.no/aktuelt/
oker-kontakten-med-
neringslivet/

https://www.inn.no/aktuelt/oker-kontakten-med-neringslivet/






Konstruktør

Bacheloroppgaver

3 ansatte



Mål: «prising på 5 minutter» 
(grunnarbeid, betong, snølast, imek, 
m/u ungdyrside, ev. forlengelse?)

4,3 mill (bygg Ink. kum, innredning, el, VVS) 
+ mjølkesystem og fôring + grunnarbeid
17-32 båsplasser

±160 t
BRI
«Nettofjøset»

= Ca 6 mill m robot

«det vi trenger»

«dette er godt nok»

«slipper planleggingsprosessen»

«Enorm pågang!» => 10 fjøs i sommer?
Mange venter på 2023 (jordbruksavtalen)

Fra IN => god lønnsomhet i 
forhold til det vi er vant til
Mange har fått opptil 2,4 mill 
i tilskudd inkl tretilskudd

IR >10% før tilskudd (200t)…



Definerte satsingsområder

Faglig synliggjøring

Anvendt læring

Stedsutvikling

Sterkere fagmiljø med 
økt FOUI-aktivitet

Populærvitenskapelig formidling
lærebøker, foredrag, webinarer, 
sos.medier og annet som gjør IJF og 
samarbeidspartnerne synlige ute som 
faglige institusjoner

Samarbeid med nasjonalt næringsliv
=> nytte for næring, læring for studenter, 
Posisjonering/ st.poengproduksjon for HINN

Målrettet arenautvikling => 
«dette kan vi tilby – sammen!»
Forsøk- og innovasjonsarena for innovasjon
Testing og dokumentasjon

• HINN-strategi: «Sterkere sammen»
• Styrke universitetssøknaden
• Videreutvikle studietilbudet (B + M + PhD)
• Robust fagmiljø med flere ansatte
• Attraktiv utdanning
• Skape vekst & fornying

Bærekraftig jordbruk:
1. Planteproduksjon (jord-planter-teknikk)
2. Husdyrproduksjon (fôr-husdyrhold-husdyrmiljø)

Bacheloroppgaver. Praksisemne
Innovasjonscamp (UE/ CRE8)
Innovasjonskveld, studentbedrift
Idédugnad, oppdrag, testing & konstruksjon…

HINN + NLR = Test-arena planteproduksjon
Kontrollert vekstrom
Innovasjonsarena (verksted/lab + studentassistenter)

Norsk Landbruk, Bedre gårdsdrift, Buskap…
Fagmøter, Blæstaddagen
Facebook…

Alle

Studenter

Sted

Ambisjon: attraktiv FOUI-partner for næringslivet innen bærekraftig jordbruk
=> Norges mest attraktive utdanningsinstitusjon for høyere anvendt jordbruksutdanning

Bærekraftig og lønnsom 
Bondenytte 

Verdier: Lærerikt og forskningsbasert
Inkluderende, lyttende og åpen
Riktig verktøykasse

Samkjørt forskergruppe Bærekraftig jordbruk

Tenketank



Stedsutvikling

Samarbeidsavtale NLR + HINN 
om bruk av hverandres utstyr



Definerte satsingsområder

Faglig synliggjøring

Anvendt læring

Stedsutvikling

FoUI

Sterkere fagmiljø med 
økt FOUI-aktivitet

Populærvitenskapelig formidling,
lærebøker, foredrag, webinarer, 
sos.medier og annet som gjør IJF og 
samarbeidspartnerne synlige ute som 
faglige institusjoner

Samarbeid med nasjonalt næringsliv
=> nytte for næring, læring for studenter, 
Posisjonering/ st.poengproduksjon for HINN

Målrettet arenautvikling => 
«dette kan vi tilby – sammen!»
Forsøk- og innovasjonsarena for innovasjon
Testing og dokumentasjon

• HINN-strategi: «Sterkere sammen»
• Styrke universitetssøknaden
• Videreutvikle studietilbudet (B + M + PhD)
• Robust fagmiljø med flere ansatte
• Attraktiv utdanning
• Skape vekst & fornying

Ph.d.-søknader
Næringsstipendiater
Kvalifikasjonsmidler
Samarbeidsprosjekter

Bærekraftig jordbruk:
1. Planteproduksjon (jord-planter-teknikk)
2. Husdyrproduksjon (fôr-husdyrhold-husdyrmiljø)

Bacheloroppgaver. Praksisemne
Innovasjonscamp (UE/ CRE8)
Innovasjonskveld, studentbedrift
Idédugnad, oppdrag, testing & konstruksjon…

HINN + NLR = Test-arena planteproduksjon
Kontrollert vekstrom
Innovasjonsarena (verksted/lab + studentassistenter)

Norsk Landbruk, Bedre gårdsdrift, Buskap…
Fagmøter, Blæstaddagen
Facebook…

Alle

Studenter

Sted

Forskere Prioritet: «frikjøp».

Ambisjon: attraktiv FOUI-partner for næringslivet innen bærekraftig jordbruk
=> Norges mest attraktive utdanningsinstitusjon for høyere anvendt jordbruksutdanning

Bærekraftig og lønnsom 
Bondenytte 

Verdier: Lærerikt og forskningsbasert
Inkluderende, lyttende og åpen
Riktig verktøykasse

Samkjørt forskergruppe Bærekraftig jordbruk

Tenketank



Forskergruppe Bærekraftig jordbruk

• Fargo – N2Applied

• CarniForeGraze

• TaigaClimate

• InnHøst

• Redusert klimautslipp gjennom endret jordarbeiding

• 1000Farms

• Innlandsfjøsprosjektet

• Innovasjonsprosjektet Blæstad

• Digitaliseringsprosjektet

• CAPTURE

• Utvikling av ny regional gjødselvare

• SweetPotato

• Fangvekster

• DIKU – Omlegging av årsstudie jordbruk til nettbasert årsstudie

• Sau i utmark

• Edel-juice

Alle studieprogrammer er 
gjennomgått og «rasjonalisert» 
mtp å frigjøre FoU-kapasitet

Blæstad står i dag for 13% av 





Landbrukets klimaplan


