Stefna Landbúnaðarháskóla Íslands
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Ávarp
Rektors

Landbúnaðarháskóli Íslands gegnir lykilhlutverki í þeim
þáttum samfélagsins sem snúa að þróun landbúnaðar, nýtingu
náttúruauðlinda, skipulagsmála, umhverfis- og loftslagsmála
sem og samfélagsins og efnahagslífsins í heild. Hlutverk
skólans er því afar víðfeðmt og gríðarlega mikilvægt. Það

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir

snertir grundvallarskilyrði lífs okkar á jörðinni og varðar
fæðuöryggi, aðgengi að heilnæmu andrúmslofti, hreinu
vatni og orku, sem aftur byggir á fjölbreytileika vistkerfa og
jafnvægi þeirra í náttúrunni. Á undanförnum misserum hefur
orðið mikil vitundarvakning á þessum sviðum og flestir farnir
að átta sig á því að aðgerða er þörf. Sívaxandi einkaneysla
og línulegir framleiðsluhættir þar sem úrgangur hrannast

Landbúnaðarháskóli Íslands setur hér fram nýja stefnu til
fimm ára, 2019-2024, þar sem áhersla er lögð á að stórauka
rannsóknir, nýsköpun og alþjóðlegt samstarf í því skyni
að efla kennslu og innviði skólans. Áhersla verður lögð
á sjálfbærni, fjölgun vísindamanna við skólann sem og
fjölgun nemenda. Landbúnaðarháskóli Íslands starfar á
þremur meginstarfsstöðvum; á Hvanneyri, í Reykjavík og á
Reykjum í Ölfusi. Þessar einingar mynda eina heild þannig að
nemendur skólans hafa möguleika á að nýta sér aukna breidd
í námsframboði og innviðir skólans til rannsókna, nýsköpunar
og kennslu nýtast sem best til verðmætasköpunar og aukinnar
samkeppnishæfni.

upp í náttúrunni eru farin að valda sýnilegum neikvæðum
breytingum í umhverfinu um víða veröld. Kallað er eftir
nýju skipulagi og nýjum hugmyndum er varða umgengni
um auðlindir, landnýtingu og þróun byggða jafnt í þéttbýli
sem dreifbýli. Þörf er á nýjum lausnum þar sem hugað er
að hringrás framleiðsluþátta með sjálfbærni að leiðarljósi,
umhverfisvænni flutningi á vörum og fólki, um leið og minni
neysla muni þykja sjálfsögð og jákvæð.
Starfsemi

Landbúnaðarháskóla

Íslands

ríkisstjórnarinnar, markmið fjármálaáætlunar 2019-2024
einkum kafli 7 um nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
og kafli 21 um háskólastigið, þingsályktun um stefnumótandi
byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024 og greining Vísinda- og
tækniráðs – Samfélagslegar áskoranir 2018-2021.

2019

-

2024
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sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna að engu undanskyldu.
Þá styður stefnan vel við markmið ríkisstjórnarinnar um
verndun náttúru og lífs. Landbúnaðarháskóli Íslands gegnir
mikilvægu hlutverki við að skapa og miðla tækniþekkingu til
að bregðast við hnattrænum áskorunum sem og að tryggja
samfélagslegan stöðugleika, hagsæld og lífsgæði til framtíðar.
Brýnt er að Landbúnaðarháskóli Íslands mennti og þjálfi
nemendur sína og starfsfólk til að taka þátt í þeirri þróun
og uppbyggingu sem framundan er með nýjum áherslum og
öflugu rannsóknar- og nýsköpunarstarfi.

LBHÍ

öll

sjálfbæra þróun, loftslagsmarkmið, ósnortin víðerni og

Til grundvallar stefnunni liggja meðal annars sáttmáli

STEFNA

snertir
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Stefna Landbúnaðarháskóla Íslands leggur áherslu á samráð
og samvinnu við atvinnulíf, sveitarfélög, opinberar stofnanir
og stjórnvöld um uppbyggingu innviða, byggðaþróun og
önnur sameiginleg málefni. Með auknu rannsókna- og
nýsköpunarstarfi mun tækniþekking eflast og innviðir skólans
styrkjast. Jafnframt mun starfsmenntanám skólans styrkjast
og mun skólinn auka sýnileika þess hvernig nemendur
hafa farið úr starfsmenntanámi í háskólanám, en einnig
í starfsmenntanám að loknu háskólanámi. Þá verður lögð
áhersla á innra og ytra starf skólans með fjölgun starfsmanna
og nemenda og með því að ná fram samlegðaráhrifum með
aukinni samvinnu og góðu samstarfi við hagaðila og kynningu
á starfsemi skólans í samfélaginu.
Landbúnaðarháskóli Íslands mun á næstu árum leggja
höfuðáherslu á að efla rannsóknir og alþjóðastarf og
samþætta rannsóknir, nýsköpun og kennslu. Þannig mun
skólinn best þjóna því hlutverki að skapa og miðla þekkingu
á sviði sjálfbærrar nýtingar auðlinda, umhverfis, skipulags og
matvælaframleiðslu á norðurslóðum.
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„Starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands snertir
öll 17 sjálfbærnimarkmið
Sameinuðu þjóðanna
að engu undanskyldu.“

HEIMSMARKMIÐ
Sameinuðu
Þjóðanna

Starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands

MARKMIÐ 9 að efla vísindarannsóknir

snertir öll 17 sjálfbærnimarkmið Sameinuðu

og nýsköpun til stuðnings ofangreindu.

þjóðanna að engu undanskyldu. Sem dæmi

MARKMIÐ 11 að taka þátt í þróun áætlana

má nefna:

um byggðaþróun á landsvísu.

MARKMIÐ 6 um verndun og endurheimt

MARKMIÐ 12 um sjálfbæra og skilvirka

votlendis og að dregið verði úr mengun og

nýtingu náttúruauðlinda.

endurnýting aukin.

MARKMIÐ 13 um að koma að lausnum

MARKMIÐ 7 um aukið hlutfall

vegna loftslagsbreytinga í landsáætlunum,

endurnýjanlegrar orku, en þar eigum

stefnumótun og skipulagi.

við gríðarleg tækifæri til dæmis með því
að auka beina nýtingu jarðvarmans til

MARKMIÐ 15 sem kemur inn á vistkerfi á

matvælaframleiðslu ekki einungis á Íslandi

landi, sjálfbærni og líffræðilega fjölbreytni.

heldur víða um heim.
MARKMIÐ 8 um að stuðla að aukinni
framleiðni með nýsköpun og tækninýjungum
og bættri nýtingu auðlinda.

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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„Ísland á að vera leiðandi í
framleiðslu á heilnæmum
landbúnaðarafurðum. Lögð verður
áhersla á nýsköpun og vöruþróun
til að stuðla að byggðafestu, auka
verðmætasköpun og nýta tækifæri
sem byggjast á áhuga á
matarmenningu með sjálfbærni
og gæði að leiðarljósi.“
Sáttmáli ríkisstjórnarinnar

„Vel menntað fólk leggur grunninn að
nútímalegu þekkingarsamfélagi þar
sem rannsóknir og þekkingarstarfsemi
verði grundvöllur verðmætasköpunar
og fjölbreytts atvinnulífs. Með sterku
háskólastigi verða íbúar færir um að
takast á við flóknar samfélagslegar
áskoranir og hagnýta öra tækniþróun

Markmið ríkisstjórnarinnar
Ríkisstjórnin hyggst ráðast í aðgerðir til að þróa
lífhagkerfið enn frekar, styðja við grænar lausnir
og aðferðir til að draga úr umhverfisáhrifum
matvælaframleiðslu með hvötum og stuðningi
sem miði meðal annars að kolefnisjöfnun
greinarinnar og að efla sérstaklega lífrænan
landbúnað. Landbúnaður á Íslandi á að vera
sjálfbær og leiðandi í framleiðslu á heilnæmum
afurðum þar sem lögð er áhersla á nýsköpun og

samfélaginu til heilla.“

vöruþróun, til að stuðla að byggðafestu og auka
verðmætasköpun. Stefnt er að því að styðja

Fjármálaáætlun 2020-2024

bændur til að byggja upp nýjar verðmætar
búgreinar.
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Hlutverk
LBHÍ SKAPAR OG MIÐLAR ÞEKKINGU
Á SVIÐI SJÁLFBÆRRAR NÝTINGAR
AUÐLINDA, UMHVERFIS, SKIPULAGS
OG MATVÆLAFRAMLEIÐSLU Á
NORÐURSLÓÐUM

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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STEFNA

LBHÍ

2019

7

-

2024

Framtíðarsýn
LBHÍ ER ÞEKKTUR INNANLANDS SEM OG Á ALÞJÓÐAVETTVANGI
FYRIR FRAMSÆKNA KENNSLU, RANNSÓKNIR OG NÝSKÖPUN SEM
STUÐLI AÐ VERÐMÆTASKÖPUN OG FÆÐUÖRYGGI TIL FRAMTÍÐAR
MEÐ SJÁLFBÆRRI NÝTINGU AUÐLINDA

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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SJÁLFBÆRNI
HAGSÆLD
FRAMSÆKNI
Gildi
SJÁLFBÆRNI
LBHÍ vinnur að
sjálfbærri nýtingu
auðlinda og hágæða
matvælaframleiðslu.

HAGSÆLD
LBHÍ vinnur að hagsæld
fyrir framleiðendur,
neytendur, samfélag
og umhverfi.
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FRAMSÆKNI
LBHÍ leggur ríka áherslu
á nýsköpun og rannsóknir
á alþjóðamælikvarða
og fléttar þá vinnu
inn í kennslu með það
að markmiði að auka
samkeppnishæfni
og verðmætasköpun.

Áherslur
í starfi
2019 - 2024

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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SÆKJA FRAM
Á SVIÐI
RANNSÓKNA
& ÞRÓUNAR

Stuðla að
nýsköpun &
verðmætasköpun

TRYGGJA SKILVIRKA
NÝTINGU INNVIÐA

BJÓÐA FRAMSÆKIÐ
& VIRÐISAUKANDI
NÁM

TRYGGJA
TRAUST &
GOTT ORÐSPOR

EFLA MANNAUÐ
& LIÐSHEILD
11

Stuðla að
nýsköpun og
verðmætasköpun
Framtíðarsýn LBHÍ er að skólinn stuðli
að aukinni verðmætasköpun og fæðuöryggi
til framtíðar með sjálfbærri nýtingu auðlinda.
LBHÍ leggur áherslu á nýsköpun í námi
og rannsóknum og að starfsemi skólans
og útskrifaðir nemendur skili verðmætum
til samfélagsins á ábyrgan og sjálfbæran
hátt með framsýni, áræðni og hugviti.

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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ÁHERSLUR

Í

STARFI

AÐGERÐIR

MÆLIKVARÐAR

MARKMIÐ

Leggja áherslu á nýsköpun
í umhverfismálum og sjálfbæra
nýtingu auðlinda

Fjöldi og umfang
samstarfsverkefna með
atvinnulífi / samfélagi

a.m.k. fimm ný samstarfsverkefni Árlega

Styðja sjálfbærni með nýjum
lausnum í skipulagsmálum

Fjöldi og umfang
nemendaverkefna með
atvinnulífi / samfélagi

Styðja við hreina hágæða
matvælaframleiðslu og hagsæld
framleiðenda

Fjöldi útskrifaðra nemenda
sem vinna við fagið

Útskrifa nemendur sem efla
þekkingu og skapa virði í
atvinnugreinum tengdum LbhÍ

Viðhorf atvinnulífs til færni og
þekkingar útskrifaðra nemenda
og samstarfs við LbhÍ

Tryggja gott samstarf við
atvinnulíf og aðra hagaðila

Aukin áhersla á nýsköpun
og sjálfbærni í kennslu og
rannsóknum
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>70% útskrifaðra nemenda
vinni við fagið
Jákvætt viðhorf
atvinnulífs >85%
Námskeið í nýsköpun og
sjálfbærri þróun skylda
á öllum námsbrautum

SÆKJA FRAM Á
SVIÐI RANNSÓKNA
OG ÞRÓUNAR
Rannsóknir og þróun eru grunnurinn
að framsækinni kennslu, nýsköpun og
verðmætasköpun. LBHÍ hyggst stórefla
starfsemi á sviði rannsókna og þróunar.
Sérstakt kapp verður lagt á að sækja
fjármagn í samkeppnissjóði og að efla
hæfni starfsfólks til þeirrar sóknar.

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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ÁHERSLUR

Í

STARFI

AÐGERÐIR

MÆLIKVARÐAR

MARKMIÐ

Efla alþjóðlegt samstarf

Fjöldi umsókna
í samkeppnissjóði

Fjöldi umsókna í samkeppnissjóði
a.m.k. 3 á ári að meðaltali á hvern
akademískan starfsmann

Stórauka sókn í samkeppnissjóði
Fjölga rannsókna-, þróunarog nýsköpunarverkefnum
Fjölga birtingum í ritrýndum
tímaritum
Ráða hæft fólk til
eflingar rannsókna
Auka þjálfun starfsfólks til
rannsókna og þróunarstarfa

Aukning á umfangi
fenginna styrkja
Fjöldi og umfang styrktra
verkefna (innlendra/
norrænna/alþjóðlegra)
Fjöldi birtinga í ritrýnd tímarit
Fjöldi akademískra og annarra
starfsmanna sem koma að
rannsóknum
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Árleg meðaltalsaukning í umfangi
fenginna styrkja a.m.k. 30%
Árleg námskeið í gerð
styrkumsókna
Fjöldi birtinga í ritrýnd tímarit
a.m.k. ein á ári að meðaltali á
hvern akademískan starfsmann
Fjölga akademískum starfsmönnum
um a.m.k. 10% á tímabilinu

BJÓÐA FRAMSÆKIÐ
OG VIRÐISAUKANDI
NÁM
Nám við LBHÍ miðar að því að styrkja
nemendur til virkrar þátttöku í samfélaginu
og að auka þekkingu, nýsköpun og hagsæld
innan atvinnugreina á sviðum skólans.
Aukin áhersla verður lögð á að styrkja þverfaglegt
nám byggt á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar
og samþætta það við nýsköpun og rannsóknir.
Stefnt er að því að fjölga útskrifuðum nemendum
og að þeir séu eftirsóttir í atvinnulífinu.
STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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ÁHERSLUR

Í

STARFI

AÐGERÐIR

MÆLIKVARÐAR

MARKMIÐ

Auka vægi þverfaglegs náms
sem styður við allar stoðir
sjálfbærrar þróunar

Rannsókna- og nýsköpunarvirkni
kennara

>65% fastráðinna kennara virkir í
rannsóknum og/eða nýsköpun

Fjöldi útskrifaðra nemenda

>5% árleg fjölgun nemenda að
meðaltali

Auka samþættingu nýsköpunar,
rannsókna og kennslu
Styðja við og efla verklegan
þátt náms
Efla starfsmenntanám skólans
og tryggja því skýra stoð
í lögum í samráði við menntaog menningarmálaráðuneyti
Efla atvinnugreinar og
verðmætasköpun á sviði
skólans með fjölgun nemenda

Hlutfall nemenda sem ljúka
námi og/eða fara í framhaldsnám
af þeim sem hefja nám

>80% nemenda sem hefja nám ljúki
námi á réttum tíma

Ánægja nemenda og viðhorf
til skólans

>30% nemenda fara í framhaldsnám

Viðhorf hagaðila til námsins
og fagþekkingu útskrifaðra

>90% nemenda ánægðir með námið

Fjöldi kennara sem sækja
endurmenntun og/eða þjálfun
í kennslufræðum

Endurskoða námsframboð
og kennsluaðferðir með tilliti
til ofangreinds
Efla endurmenntun og bjóða fleiri
námskeiðaraðir sem svara kalli
atvinnulífsins hverju sinni
Efla hæfni kennara
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>85% hagsmunaðila telji námið
virðisaukandi og hagnýtt
>90% kennara sæki reglulega
símenntun

TRYGGJA SKILVIRKA
NÝTINGU INNVIÐA
Innviðir skólans eru annars vegar rekstrareiningar
sem styðja við kennslu, fræðslustarfsemi og rannsóknir
og hins vegar stoðþjónusta sem nauðsynleg er allri
starfseminni.
Áhersla verður lögð á að innviðir nýtist starfsemi
skólans sem best, auki sjálfbærni og skili jákvæðri
afkomu. Þá er lögð áhersla á að efla gæðamál
og tryggja skilvirkni stoðþjónustu.

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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ÁHERSLUR

Í

STARFI

AÐGERÐIR

MÆLIKVARÐAR

MARKMIÐ

Tryggja öfluga og skilvirka
stoðþjónustu

Að stoðþjónusta nýtist skólastarfinu á sem bestan hátt

Efla gæðakerfi, skjalavistun
og verkferla

Að rekstrareiningar skili
jákvæðri afkomu

Innviðir á Hvanneyri, Reykjum og
Keldnaholti nýtist sem best til
rannsókna- og fræðslustarfsemi
og skili auknum tekjum til
uppbyggingar á svæðunum

Bæta les- og vinnuaðstöðu
nemenda

Að rekstur verði í auknum
mæli sjálfbær

Samþætta sögu og sérstöðu
Hvanneyrar og Reykja við
skólastarf og efla fræðslustarf
allt árið á ábatasaman hátt

Ánægja starfsmanna og nemenda
með virkri stoðþjónustu

Búrekstur uppfylli viðmið
um sjálfbærni og standi undir
kostnaði
Tekjur af endurmenntun standi
undir kostnaði
>90% starfsmanna og nemenda séu
ánægð með virkni stoðþjónustu

Tryggja fyrirmyndar búrekstur
sem er leiðandi í sjálfbærni,
umhverfisvernd og tækniþróun
Efla þátttöku nemenda í mótun
og framþróun rekstrareininga
Kappkosta að endurmenntun
á sviðum skólans sé áhugaverð
og arðbær
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EFLA MANNAUÐ
OG LIÐSHEILD
Verðmæti menntastofnunar liggja fyrst og fremst
í mannauðnum. Það er mikilvægt að starfsfólk og
nemendur séu samstíga og tilbúin til að fylkja sér að baki
stefnu og markmiðum skólans.
Lykiláhersla næstu ára verður á eflingu samskipta og
samvinnu þannig að starfsfólk og nemendur upplifi
LBHÍ sem einn skóla, með samþætt markmið, óháð
starfsstöðvum, fræðasviðum og faggreinum.

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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ÁHERSLUR

Í

STARFI

AÐGERÐIR

MÆLIKVARÐAR

MARKMIÐ

Sameinast um að nota heiti
Landbúnaðarháskóla Íslands
í allri umfjöllun um skólann
og starfsemi hans

Meðvitund starfsfólks um
stefnu og gildi og hvernig
þau móta starf hvers og eins

>90% starfsfólks hafi góða
þekkingu á stefnu og gildum

Auka samskipti og samvinnu
starfsmanna og nemenda milli
sviða og starfsstöðva

Ánægja starfsfólks
með starfsumhverfi
Traust starfsfólks
til stjórnenda

Tryggja spennandi og gefandi
starfsumhverfi
Taka upp 7 venjur til árangurs
Hafa reglulega starfsmannafundi
og starfsdaga
Hafa reglulega fundi með
nemendum
Tryggja nægilegan og hæfan
mannafla
Tryggja skilvirka og gagnsæja
stjórnun
Efla virðingu, hlustun, gleði
og gagnkvæmt traust
21

>90% starfsfólks sé ánægt
með starfsumhverfi
>90% starfsfólks beri traust
til stjórnenda

TRYGGJA
TRAUST OG
GOTT ORÐSPOR
LBHÍ er mikilvægur hlekkur í sköpun, varðveislu
og miðlun þekkingar á sviði matvælaframleiðslu,
auðlindanýtingar, umhverfis- og skipulagsmála.
Með áherslu á gæði, umbótastarf og samvinnu
við hagaðila stuðlar skólinn að aukinni hagsæld,
framþróun og sjálfbærni.
Lögð er áhersla á að auka sýnileika skólans hérlendis
sem og erlendis og kynna starfsemi skólans með skýrum
og jákvæðum hætti.

STEFNA

LBHÍ

2019

-

2024
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ÁHERSLUR

Í

STARFI

AÐGERÐIR

MÆLIKVARÐAR

MARKMIÐ

Kynna starfsemi allra
eininga ávallt undir heiti
Landbúnaðarháskóla Íslands

Traust almennings

>80% almennings beri traust
til LbhÍ

Viðhalda góðri gæðavitund
og vinna að stöðugum umbótum
Niðurstöður gæðaúttekta
birtar opinberlega

Traust útskrifaðra nemenda
Traust hagaðila

>90% útskrifaðra nemenda
beri traust til LbhÍ

Fjöldi jákvæðra frétta
af starfsemi skólans

>85% hagaðila beri traust
til LbhÍ
Reglulega jákvæðar fréttir
af starfsemi skólans

Treysta gott samstarf
við hagaðila og efla formlegan
samráðsvettvang
Tryggja miðlun upplýsinga
til hagaðila
Kynna skólann með jákvæðum
fréttum af starfseminni
Leggja aukna áherslu á náttúru-,
umhverfis- og skipulagsmál
í kynningarefni
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