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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges 
lantbruksuniversitet 

Utfärdad den 17 oktober 2019 

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges 

lantbruksuniversitet1 ska ha följande lydelse. 

1. Denna förordning träder i kraft den 25 november 2019.

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som

bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av december 2020. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och

examina som utfärdas före den 1 januari 2021. 

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om examina som utfärdas

efter utgången av december 2020, om den utbildning som examensbeviset 

omfattar har slutförts i sin helhet dessförinnan.   

5. Den som före den 1 januari 2021 har påbörjat en utbildning till en hippo-

logexamen, lantmästarexamen, trädgårdsingenjörsexamen eller agronom-

examen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits 

till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har 

rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre 

bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2025 när 

det gäller hippologexamen, lantmästarexamen och trädgårdsingenjörs-

examen och längst till och med utgången av december 2029 när det gäller 

agronomexamen.  

På regeringens vägnar 

JENNIE NILSSON 

Maria Wetterling 

(Näringsdepartementet) 

1 Förordningen omtryckt 1998:1020. 

SFS 2019:642
Publicerad 

den 28 oktober 2019



2 

SFS 

Bilaga
2 

Examensbeskrivningar 

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ 

YRKESEXAMINA 

Hippologexamen 

Omfattning 

Hippologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. 

Mål 

För hippologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som hippolog. 

Kunskap och förståelse  

För hippologexamen ska studenten 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet

och relevanta metoder, 

– visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

– visa kunskap om hippologi, inbegripet förståelse för samspelet mellan

häst och människa samt hästens roll i samhället. 

Färdighet och förmåga 

För hippologexamen ska studenten 

– visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder

självständigt identifiera, analysera och lösa problem inom hästnäringen, 

– visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder

som rör hantering av hästar på ett professionellt sätt med beaktande av 

hästens och människans välbefinnande och utveckling samt djurskydds- och 

säkerhetsmässiga aspekter,  

– visa sådan förmåga som krävs för att arbeta med och ansvara för

verksamheter inom hästnäringen och angränsande områden, och 

– visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt

redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika 

grupper. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För hippologexamen ska studenten  

– visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om

hästhållning, hästsport och företagande med hänsyn till relevanta 

2 Senaste lydelse 2017:914. 
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SFS vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter 

samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,  

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med 

olika sammansättning, och  

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

fortlöpande utveckla sin kompetens. 

 

Självständigt arbete (examensarbete)  
 

För hippologexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 

fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 

högskolepoäng. 

 

Övrigt  
 

För hippologexamen ska också de preciserade krav gälla som 

Lantbruksuniversitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna 

examensbeskrivning. 

 

 

 

Lantmästarexamen 

Omfattning 
 

Lantmästarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 

180 högskolepoäng. 

 

Mål 
 

För lantmästarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som lantmästare. 

 

Kunskap och förståelse  
 

För lantmästarexamen ska studenten  

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet 

och relevanta metoder,  

– visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och  

– visa kunskap om och förståelse för den agrara näringen och angränsande 

verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och 

samhället. 

 

Färdighet och förmåga  
 

För lantmästarexamen ska studenten  

– visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder 

självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör den agrara 

näringen,  

– visa förmåga att besluta om, genomföra och utvärdera relevanta 

åtgärder som rör lantbrukets produktion, marknad, miljö och 

naturresurshushållning, 

– visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom den 

agrara näringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna 

förutsättningar och behov, och  
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SFS – visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt 

redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika 

grupper. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 

För lantmästarexamen ska studenten  

– visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, 

djurhållning och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna 

göra avvägningar mellan olika aspekter,  

– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 

sammansättning, och  

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

fortlöpande utveckla sin kompetens. 

 

Självständigt arbete (examensarbete)  
 

För lantmästarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 

fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 

högskolepoäng. 

 

Övrigt  
 

För lantmästarexamen ska också de preciserade krav gälla som 

Lantbruksuniversitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna 

examensbeskrivning. 

 

 

 

 

Trädgårdsingenjörsexamen  

 

Omfattning  
 

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort  

kursfordringar om 180 högskolepoäng. 

 

Mål  
 

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och 

förmåga som krävs för att självständigt arbeta som trädgårdsingenjör. 

 

Kunskap och förståelse  
 

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten  

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet 

och relevanta metoder,   

– visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och  

– visa kunskap om och förståelse för trädgårdsnäringens och angränsande 

verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och 

samhället. 

 
Färdighet och förmåga 
 

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten 

– visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder 

självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör 

trädgårdsnäringen, 
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SFS – visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder 

som rör trädgårdsnäringens produktion, marknad, design, miljö och 

upplevelser,  

– visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom 

trädgårdsnäringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna 

förutsättningar och behov, och 

– visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt 

redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika 

grupper. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten  

– visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, 

design och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna 

göra avvägningar mellan olika aspekter,  

– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 

sammansättning, och  

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

fortlöpande utveckla sin kompetens. 

 

Självständigt arbete (examensarbete)  
 

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten inom ramen för 

kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 

minst 15 högskolepoäng. 

 

Övrigt 
 

För trädgårdsingenjörsexamen ska också de preciserade krav gälla som 

Lantbruksuniversitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna 

examensbeskrivning. 

 

 

 

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 

 

YRKESEXAMINA 

 

 

Agronomexamen 

 

Omfattning 
 

Agronomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 

högskolepoäng. 

 

Mål 
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