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Maria tar doktorgrad
Fra Evenstad til NMBU
Johannes er lærer som lærling
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Ønsker du spennende jobb i en fremtidsrettet næring - velg skogutdanning!
NATURBRUKSSKOLENE MED VG2 SKOGBRUK:
INNLANDET

3

7

SOLØR VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling Sønsterud
2280 Gjesåsen
Telefon: 62 95 56 70
www.soloer.vgs.no
Skogutdanning:
Skogen er framtiden! Den har en
sentral rolle som klimaregulator,
kilde til alt som kan produseres av
tre, hjem for et rikt plante- og dyreliv
og ikke minst viktig for friluftslivet og
som treningsarena. Utdanning innen
skogfag gir deg kunnskapen til å
forvalte skogressursene. Det er skog
i alle landsdeler med jobbmuligheter
i nærheten av der du ønsker å bo.

TRØNDELAG

VESTFOLD OG TELEMARK

9

NOME VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling Søve
3830 Ulefoss
Telefon: 35 91 87 00
www.nome.vgs.no

MÆRE LANDBRUKSSKOLE
7710 Sparbu
Telefon: 74 17 54 00
www.maere.no

AGDER

TRØNDELAG
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Skogbruk på videregående skole:
› Her finner du oversikt over de yrkesfaglige naturbruksskolene som tilbyr skogbruksfag. Du kan
bli skogsoperatør (skogsmaskinfører) med fagbrev eller ta studiespesialisering for videre studier på
høgskole og universitet. Ordinær søknadsfrist til Naturbruk vgs er 1. mars 2022.

UNIVERSITET OG HØGSKOLE:
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LENA-VALLE VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling Valle
2850 Lena
Telefon: 61 14 32 80
www.lena-valle.vgs.no

KVS - BYGLAND NATUR OG
FRILUFTSSKOLE
4745 Bygland
Telefon: 37 93 51 18
www.kvs-bygland.no

GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE
7870 Grong
Telefon: 74 17 44 44
www.grong.vgs.no

VIKEN
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KONGSBERG
VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling SAGGRENDA
3614 Kongsberg
Telefon: 32 86 7600
www.kongsberg.vgs.no

MOSJØEN VGS

11
GRONG VGS
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MÆRE VGS
NMBU – NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE
UNIVERSITET
64 studieprogram. 5200 studenter. NMBU tilbyr spennende og
varierte studier innen skog, natur og miljø. Campus Ås huser
landets største fagmiljø innen alle områder innen skogfag. Det
gir deg stor faglig frihet og er en garanti for at din utdanning er
basert på den aller nyeste forskningen.
NMBU TILBYR:
› Bachelor-, master- og doktorgradsutdanning innen skogfag.
› Mange fag og spesialiseringer å velge imellom.
› Ett av landets beste studentmiljø – bekreftet gjennom
nasjonale undersøkelser år etter år.
› Oversiktlig campus og små avstander. Gang- og
sykkelavstand til alt.
Søknadsfrist: 15. april 2022.
www.nmbu.no

HØGSKOLEN I INNLANDET, STUDIESTED EVENSTAD
Evenstad ligger i landets største skogfylke, og er stedet for deg som
ønsker å kombinere teori med praksis gjennom øvinger utendørs. Med 220
studenter får du tett kontakt med studenter og ansatte, og studiet byr på
ekskursjoner, gjesteforelesninger, bedriftsbesøk, relevante problemstillinger
og tett samarbeid med fremtidige arbeidsgivere i skognæringen.
EVENSTAD TILBYR:
› Bachelor i skogbruk.
› Master i anvendt økologi med skogfaglig profil.
› Doktorgradsutdanning.
› Hybler på campus med mulighet for hundehold.
› Fantastiske jakt-, fiske- og friluftsmuligheter i nærområdet.
Søknadsfrist: 15. april 2022.
Kontakt evenstad@inn.no Telefon: 62 43 08 80 / 62 43 08 78
www.inn.no/evenstad
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KVS BYGLAND 8
NMBU
LENA-VALLE VGS

KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE
1940 Bjørkelangen
Telefon: 63 86 28 00
www.kjelle.vgs.no

HØGSKOLEN
INNLANDET

MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling Marka
8656 Mosjøen
Telefon: 75 65 40 00
www.mosjoen.vgs.no

UTDANNING

Friheten og mange fine
naturopplevelser er det
beste ved utdannelsen.
Sander Sturén

Sander (18)
bak spakene
Sander Surén stortrives som
lærling. Frihet og varierte dager
er nøkkelord for hvorfor et liv i
en skogsmaskin er godt.
Tekst og foto: Marius Lippestad

Dypt inne i skogen på Løten jobber et tynningslag
for fullt. Det er Johansen Skogdrift som er i sving.
Gradestokken viser 15 blå, men inne i lastbæreren er
det godt og varmt. 18 år gamle Sander Surén manøvrer
den digre maskinen elegant over skogbunnen. Her,
langt fra allfarvei, er han fri og for seg selv. Timene bak
spakene blir mange, men han trives alene i skogen. Litt
over et halvt år ut i lærlingperioden har han ikke angret
på valget. For selv om dagene kan bli lange og ansvaret
er stort, er det å jobbe i hogstlaget givende.
– Jeg var lenge usikker på hva jeg ville bli. Jeg stod
med flere valg. Faren min er gravemaskinfører, så jeg
var lenge inne på tanken om bygg og anlegg. Bestefar
kjørte skogsmaskin og anbefalte meg yrket, så jeg endte
med det. Jeg kommer fra en familie hvor alle har kjørt
maskiner, smiler 18-åringen.
STOR FRIHET
Videregående skole tok han på Sønsterud. Da han og
medelevene i fjor skulle søke lærlingplasser, ble det
naturlig å søke hos Johansen Skogsdrift. Sander har
nemlig hatt både praksis, sommerjobb og en god del
helgejobbing for firmaet. 18-åringen gliser og svarer
enkelt ja på påstanden om at han er glad i å jobbe. For
Sander trives godt med arbeidsoppgavene han har
fått i selskapet. På spørsmål om hva som er det beste
med utdannelsen for å bli maskinfører, kommer svaret
kontant:
– Friheten, og mange fine naturopplevelser. Særlig
soloppgang og solnedgang er fint. Det hender jeg ser
noen dyr, men maskinen bråker såpass at den skremmer
bort de fleste.
– Så lenge man jobber de timene man skal, står man
fritt til å komme klokken 05.00 om morgenen eller ett
par timer senere. Nå for tiden kjører jeg lastbærer for
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Johannes Øverleir trives godt i rollen som lærer i lærlingtiden.
På sikt ønsker han å studere pedagogikk. FOTO: PRIVAT

Sander trives godt i skogen. Frie
arbeidsdager og rikelig med frisk luft er
to av fordelene med jobben i lastbæreren.

Det blir mange timer i den splitter nye lastbæreren for Sander. Skolegangen
gjorde han rustet for arbeidet, men læringskurven har vært bratt også etter at
han begynte sin lærlingtid.

dette tynningslaget. Det hender det blir
lange dager, for jeg må jo holde følge
med han som kjører hogstmaskinen.
Vi kan ikke bli hengende for langt etter,
forklarer Surén.
At man blir lønnet gjennom løpet
som lærling er nok heller ikke å forakte
for den trivelige maskinføreren.

gående fikk øve seg mye i simulator,
og fikk god teoretisk forståelse for
jobben. Likevel har han erfart at virkeligheten, av og til kan være mer utfordrende enn eksemplene fra skolebøkene
– Det er ikke alltid at det vi lærte på
skolen kommer til nytte i de aktuelle
problemstillingene. Skolen har gitt meg
et godt grunnlag, men noen ganger
er jeg i situasjoner som gjør at jeg må
tenke selv. Selv om jeg raskt ble kastet
ut i en skogsmaskin alene, har jeg alltids
noen jeg kan ringe til. Bestefar er også
en god støttespiller som kommer med
mange gode tips, forklarer gutten fra
Sørskogbygda.
Det er mye ansvar i jobben. Selv om
han er lærling, blir han sendt til skogs
med ansvar for kostbare maskiner.
– Denne er halvannen måned
gammel, sier Surén og kaster et blikk på
den gule lastbæreren.
– Det er et ansvar, men det er veldig

STADIG NYE UTFORDRINGER
Mange tror nok at arbeidet i skogen er
monotont og ensformig. Deler av den
myten kan 18-åringen avkrefte.
– Ingen dag er lik. Det dukker stadig
opp nye utfordringer. Særlig er det
å ta seg frem i skogen med maskinene det som skaper mest hodebry.
Læringskurven er bratt, og man skaffer
seg stadig mer erfaring. Men det kan bli
litt ensomt iblant, så det blir en del telefonsamtaler, smiler han.
GODT GRUNNLAG
Sander forteller om at han på videre14

gøy. På skolen øvde vi oss med eldre
maskiner, prinsippene er likevel de
samme. Å jobbe med tynning synes
jeg er spennende. Man må hele tiden
bruke hodet og tenke løsninger. For
når man skal inn å tynne må man
prøve å gjøre minst mulig skade på
trærne omkring.
HÅPER PÅ ANSETTELSE
Håpet er å bli ansatt i selskapet når
lærlingperioden er over. Surén beskriver
lærlingperioden som en lang audition.
I løpet av to år ønsker han å overbevise selskapet om at han er verd å bli
satset på, samtidig som en selv skal få
fagbrevet sitt.
– Jeg tror nok ikke at dette er en jobb
for alle. Man skal trives i eget selskap.
Samtidig tror jeg man er nødt til å ha
en grunnleggende interesse, både for
skog, men også maskiner. Jeg er veldig
fornøyd med mitt valg, konstaterer
Sander Surén.

Øverleir er en ivrig lærling. På slutten av fjoråret mottok han pris
som årets lærling. FOTO: PRIVAT.

Johannes bruker
lærlingtiden på å lære bort
Lærlingen Johannes har en annen
arbeidshverdag enn lærlinger flest.
Tekst: Marius Lippestad

Johannes Øverleir holder til på Helgelandskysten. Han
kommer fra Korgen i Hemnes kommune. Fra tidlig alder
var han med faren ut i skogen. Nå følger Johannes i pappas
fotspor, han er på andre året som skogsoperatørlærling.
– For tiden er jeg lærling på skogfaglinjen på Mosjøen videregående skole. Det er et kompetansesenter for skogbruk hvor
man driver med utdanning av nye skogarbeidere. Som en del
av min lærlingtid underviser jeg VG2-elevene. Det synes de
er veldig greit. Vi lærer av hverandre. En fin måte å tilegne seg
kunnskap, konstaterer Øverleir.
19-åringen forteller om store forskjeller for skogbruket i
nord kontra i sør. Særlig sortimentet er annerledes, det går
mest i gran og sitka i nord.
– Vi holder på i mange kalkrike områder, terrenget er også
utfordrende. Jeg har vel ennå ikke vært en plass hvor det er
helt flatt, sier han med et smil.
Det var faglederne og lærerne som gjorde at Johannes også
kunne tenke seg en mer pedagogisk retning.
– Det så ut til å være en fantastisk jobb. De innehar mye
kunnskap, er i kontakt med entreprenører og selgere, samt

deltar på ulike stevner. Når lærlingtiden min er over, tenker
jeg å studere pedagogikk. Nå er jeg blitt kollega med det som
var lærerne mine, det synes jeg er veldig artig. Man blir kjent
på en helt annen måte.
– Skoleåret på VG2 er delt opp slik at det første halvåret
lærer elevene skogskjøtsel, bruk av motorsag og den type
ting. Fra etter jul og til sommeren lærer elevene å kjøre skogsmaskiner. Det er da jeg er involvert. Det første halvåret står vi
fritt til å arbeide i skogen. Dette er et yrke med mye frihet og
varierte arbeidsdager konstaterer Øverleir.
ÅRETS LÆRLING
Han ble på slutten av 2021 kåret til årets lærling under
samlingen for skogopperatørlærlinger på Honne.
– Det kom overraskende på. Jeg visste ikke før jeg først var
der at det skulle deles ut en slik pris. Det var veldig moro, sier
han.
– GÅR ALDRI TOM FOR ARBEID
Og til alle de som sitter hjemme og lurer på om skogfag kan
være noe for dem, så er oppfordringen fra Øverleir klar:
– Skogbruket kommer bare til å bli større i fremtiden. Det
er et bærekraftig yrke. Man går aldri tom for arbeid, sier han.
– Og dersom man ombestemmer seg er utdanningen nyttig.
For man blir selvstendig når man jobber i skogbruket, det er
en egenskap arbeidsgivere ser etter, sier Johannes Øverleir
15
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– Det høres
skumlere ut
enn det er
Maria Åsnes Moan er i full gang
med doktorgraden. Veien til
skogutdannelse var imidlertid
litt utenom det vanlige.
Tekst og foto: Marius Lippestad

Skogbruket trenger flere folk med utdannelse. Det er
mangelvare på alle nivåer, inkludert et behov for flere
forskere. Maria Åsnes Moan (25) startet i høst på sin
doktorgrad (PhD.) på NMBU. Trønderen hadde aldri
satt sin fot i Ås før hun begynte på universitet. Valget
om å flytte til Østlandet har hun ikke angret på.
– Da jeg gikk på folkehøgskole, reiste vi til regnskogen i Peru. Jeg ble fasinert av trærne. På skolen
hadde vi en lærer som var utdannet innenfor landbruk,
og han vekket interessen min ytterligere. Jeg synes
skogen ble spennende særlig med tanke på det grønne
skifte, og hvilken rolle den spiller i den prosessen,
forklarer Moan.
BONITERING MED LASERMÅLING
Byjenta fra Trondheim bestemte seg altså for at skogen
var det hun ville jobbe med. Hun tok en femårig master
før hun nå har satt i gang med doktorgraden.
– Jeg skrev mastergraden min om skogskjøtsel.
Da de utlyste PhD.-stillinger ga jeg uttrykk for at jeg
ønsket å jobbe med noe tilknyttet skogskjøtsel. Det
var da muligheten for å arbeide med bonitering dukket
opp, sier hun.
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Maria Åsnes Moan
(25) trives god på Ås.
Som "forskerlærling"
bruker hun store
deler av tiden sin
på å forske på
bonitering med laser.
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SKOGSKJETTING OG SKOGSBELTER

TYPEGODKJENT!

Stort utvalg til alle typer underlag og
kjøretøy.

Igland 280, 380 og 480 tømmervogner
er godkjent for kjøring på vei!

Hos din nærmeste forhandler!
Nøsted & AS - tlf 38 27 25 50 - post@nosted.com

www.nosted.com

Maria Åsnes Moan peker på at man i større grad er ansvarlig for egen lærling i doktorgradløpet. Samtidig har man friere dager.

– Doktorgraden går ut på å forbedre dagens metode
for bonitering med lasermålinger fra fly. Med slike laserdata kan man måle høyden på skogen, og har man laserdata fra to ulike tidspunkter kan man også måle høydeveksten mellom måletidspunktene. Dermed kan boniteten
beregnes. Metoden gjør det også mulig å bonitere på langt
mindre arealer enn bare for hele bestand, som tidligere har
vært vanlig. Dette åpner for en mer presis skogskjøtsel, for
eksempel i valget mellom planting og naturlig foryngelse.
Metoden har også for hele bestand vist seg å være mer presis
enn tidligere metoder, noe som vil være nyttig for skogeieren med tanke på å bestemme det hogsttidspunktet som
gir best økonomisk resultat Målingen av bonitet kan være
nyttig for skogeierne. Det kan blant annet gi svar på når man
bør hogge, forklarer Moan.
FRIERE HVERDAG
Når man tar doktorgrad, er man en «forskerlærling». De
neste tre årene er hun ansatt av NMBU. Om andre skulle
være i tvil om de skal sette i gang med doktorgrad, kan Moan
berolige.
– Det høres skumlere ut enn det er. Jeg var litt skeptisk før
jeg satte i gang , men jeg trives veldig godt, slår hun fast et
halvt år ut i doktorgraden.
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Ta riktige valg og bygg
ressurser for framtida!

– Når man arbeider med doktorgrad er hverdagen friere
enn som student. Samtidig er man selv nødt til å ta ansvar
for egen læring det er en fin måte å gå dypere i det man er
interessert i. Det er en god måte å lære seg å jobbe selvstendig. Man må planlegge godt, man blir flink til å skrive
og løse problemer. Det er en stor merverdi i tillegg til det
faglige. Man får også god hjelp av veiledere og blir evaluert
underveis. Så jeg føler jeg er i trygge hender, påpeker hun.
JOBBGARANTI
Jørn Lileng i Velg Skog forteller til Magasinet Skog at det
er svært viktig at flere unge velger å utdanne seg til arbeid i
skogbruket.
– Innenfor alle nivåer i skogbruket er det behov for flere
folk. Næringen ønsker flere søkere som fullfører studiene,
og kommer seg ut i arbeidsmarkedet. Både i det private og
det offentlige er det stor rift om folk med skogutdannelse.
Det trengs også flere forskere. Det er rett og slett manko på
folk over hele fjøla sier Lileng.
– De siste to-tre årene har alle som har fullført skogutdannelse fått jobb innen et halvår etter endt skolegang. Det
å velge skog er en jobbgaranti. Mange får jobb allerede før
studiene er fullført. Det viser nettopp at det er et underskudd på folk, fortsetter han.

Uten et godt digitalt forvaltningsverktøy med
oppdaterte data er det vanskelig å prioritere riktig.
Derfor henter over 3000 skogeiere opplysninger fra
ALLMA før de skal investere og hogge i egen skog.

ENDA IKKE ABO NNE NT?
Kontakt kund eko ns ulent :
Øystein Nerby | 950 82 464
allma@glommen-mjosen.no
For mer informasjon og
demonstrasjon se:

allma.no

FULL OVERSIKT OVER EGEN SKOG

En del av tilbudet fra:
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Sara Aarskog (25) leverte en
bacheloroppgave så god at hun mottok
pris og stipend. Nå er hun i full gang med
mastergraden på NMBU. FOTO: PRIVAT

Det er mange muligheter. Jeg tenker at det
kanskje kan være fint å bli skogbruksleder.
Sara Aarskog

Hardt arbeid
gir resultater
Sara Aarskog imponerte med sin bacheloroppgave. Nå er hun i gang med neste trinn
på utdanningen.
Tekst og foto: Roar Ree Kirkevold

25 år gamle Sara Aarskog fullførte i fjor høst sin bachelorgrad på
Evenstad. Skolegangen ble avsluttet
med en bacheloroppgave så god at
hun fikk utdelt Velg Skog-stipendet
av Landbruks- og matminister Sandra
Borch (Sp). I sin bacheloroppgave så
Aarskog nærmere på ulike behandlingsmetoder mot gransnutebiller.
– I samarbeid med NIBIO reiste vi til
Voss for å se nærmere på hvilke behandlingsformer som ga best effekt. Studiet
viste at det viktigste tiltaket for god
diametervekst, var god markberedning
kombinert med bruk av voks, opplyser
Aarskog.
– Vi så på fire faktorer: Med og uten
markberedning, samt bruk av voks eller
kjemisk behandling (Imprid Skog) på
granplantene. Videre så jeg på om plantenes tilvekst ble påvirket av skader
eller behandling. Markberedning fikk
gode resultater mot gransnutebillegnag. Markberedning i kombinasjon
med voks ga større diamtertilvekst
enn planter behandlet med kun voks.
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For plantene med livstruende skader
fra gransnutebillegnag ble diametertilveksten dårligere enn for planter med
mindre gnagskader.
FIKK GJEV UTMERKELSE
For bacheloroppgaven mottok Aarskog
Velg Skog-stipendet.
– Det var veldig moro og overraskende å vinne stipendet. Det var mange
gode oppgaver. Jeg fikk litt dårlig tid på
slutten, men heldigvis hadde vi flinke
lærere som kom med god hjelp, sier hun
med en latter.
Nå har Aarskog fortsatt skolegangen
på NMBU i Ås. Skolehverdagen er en
anelse tøffere, men hun sier det er moro
å få til det vanskelige.
– Jeg valgte å ta master fordi det kan
gi meg bedre muligheter i arbeidslivet.
Jeg tenker at det bare er to år – og da
får jeg stå på så godt jeg kan de to årene
for å komme gjennom. Det er litt mer
utfordrende på masterstudiet. Likevel
har vi i tillegg til de obligatoriske fagene,
diverse valgfag å velge mellom.

– Det første halvåret har jeg hatt
«Flerbruk i skog» og «Driftsteknikk
og logistikk» som skogfag. I sistnevnte
fag får vi realistiske oppgaver som det
er morsomt å bryne seg på. Flerbruk i
skog tenker jeg er lurt å ha, for det er jo
ikke bare hogst som foregår i skogen,
sier hun.
GODT STUDIEMILJØ
At Sara skulle utdanne seg innenfor
skogbruk var ikke gitt, men hun har ikke
angret på valget hun tok for over tre år
siden.
– At det ble skogfag på meg er litt
tilfeldig. Min søsters kjæreste gikk på
Evenstad og anbefalte studiene. Gode
muligheter for å få jobb etter endt
studier, samt utsikter til å være mye ute
var noen av faktorene som gjorde at jeg
gikk for skog, forklarer Aarskog som er
en ivrig jeger og har drevet med konkurranseskyting i en årrekke.
Hun skryter av studiemiljøet på
Evenstad og i Ås. Hun forteller at det er
flere jenter i klassen, og et trivelig miljø
å være i. I Ås bor hun med en venninne
hun kjenner fra tidligere. Hva hun skal
bli er hun imidlertid ennå litt usikker på.
– Det er mange muligheter. Jeg tenker
at det kanskje kan være fint å bli skogbruksleder. Det virker som en lærerik
jobb med bratt læringskurve, avslutter
25-åringer fra Brandval utenfor
Kongsvinger.
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Aldri mer bomtur!
- Problemfri passering hver gang

Elevene ved den nystartede skogbrukslinjen på Kjelle videregående skole kan glede seg over at de har tre simulatorer de kan øve seg på i skoletiden.

NY SKOGLINJE PÅ KJELLE
Etter flere år uten skoglinje, plukker Kjelle videregående
skole opp (arbeids-) hansken igjen.
Tekst og foto: Marius Lippestad

– Dette skoleåret har vært et prøveprosjekt. Fra neste år henvender vi oss til
elever fra hele fylket. Vi har fått godkjent
å øke dagens antall fra fire elever til en halv
klasse.
Det sier Sten Otto Heyerdahl, lærer på
naturbrukslinja på Kjelle videregående
skole i Aurskog-Høland. Sammen med
kollegaene Roald Skibenes og Kjetil Arne
Bergquist tar de imot Magasinet Skog i
skolens nye klasserom. Der står tre simulatorer som elevene kan øve seg på for å å
manøvrereskogsmaskiner.
– På VG2 naturbruk kan man velge
to løp. Den ene er mer teoretisk, og gir
elevene studiekompetanse. Den andre
gjør deg klar for lærlingplass, og etter hvert
fagbrev som skogsmaskinfører, forklarer
Roald Skibenes.
I 2007 la Kjelle ned skog-linja, men fra
sommeren 2022 er den oppe og går for
fullt igjen.
– Rundt oss på alle kanter er det skogsmaskinbedrifter. Det har vært et ønske
fra næringen å kunne utdanne flere lokale
elever. Det gir flere fordeler for bedriftene.
Lokalkunnskap er viktig, samtidig ser man
24

at de lærlingene som kommer langveisfra
ofte ikke blir mer enn et par år før de reiser
hjem igjen, forklarer Skibenes.
Nå håper skolen at særlig elever fra
Akershus og Østfold skal søke seg til linjen.
Det er også åpnet for internatplasser for de
som kommer langveisfra. Skolen ønsker
ikke å ta opp kampen med de større
skolene, men heller være et supplement.
For det er mange unge som ikke ønsker å
flytte hjemmefra.
VIKTIG MED NÆRHET TIL
HJEMMET
For Jonas Holmbro (18), Sigrid Hoel (17)
og Karoline Løkeberg (21) var nærhet til
hjemmet viktig.
– Både Jonas og jeg var veldig innstilt
på å gå skoglinje andre året. Derfor var vi
veldig på i fjor for å høre om det ble noe,
forklarer Hoel.
– Da jeg fikk muligheten til å gå her og
slippe å flytte hjemmefra, var valget veldig
enkelt, sier Holmbro.
De to har tenkt seg i hver sin retning det
tredje året. Sigrid vil bli landskapsarkitekt
og velger den teoretiske retningen videre.

Jonas vil bli skogsmaskinfører, og har et
ønske om å komme seg ut i lære.
– Jeg er litt eldre enn de andre og har
studiekompetanse. Derfor har jeg bare de
praktiske fagene.
Jeg har lyst til å bli skogsmaskinfører, så
denne ordningen med ett år på skole før jeg
skal ut i lære føler jeg var det beste for meg.
Alternativet ville vært å ta en bachelor på
Evenstad, sier Løkeberg.
De er alle godt fornøyd med opplegget
dette prøveåret. I og med at det er første
året, har det vært noen ting som ikke alltid
har gått helt på skinner.
– Fordelen med det er at vi har vært
mer med å forme undervisningen, smiler
Løkeberg.
– Vi er en liten klasse, og det ser
jeg på som en stor fordel. Det gjør at
man blir godt kjent med både medelever og lærere. Det er alltid mulighet
til å få hjelp, hvis man trenger det, sier
Holmbro.
I lærerstaben er også Kjell Arne
Bergquist. Han har godt over 20 års erfaring som skogsmaskinfører. Han lyser opp
når han snakker om simulatorene elevene
får øve seg på.
– De blir langt bedre rustet når de får øve
her inne. Jeg tenker tilbake til da jeg selv
var i læra. Arbeidsgiveren hadde nok spart
mye penger, om jeg hadde fått øve meg på
en sånn her først, sier han med en latter.

Ikke gjør Norges største bomkjøp – Velg PassPay!
PassPay er bygget på 50 års erfaring hos NorTronic.
Flere av de største turistattraksjonene og veier med både liten og
stor trafikk benytter i dag PassPay over hele landet, og flere skal det bli!
Med vårt skiltgjenkjenningssystem er du sikret markedets mest
fremtidsrettede løsning for bomveier.

Hva er PassPay?
Skiltgjenkjenningssystem med:
• Automatisk betaling
• Løsning for flere takster
• Betalingspunkt – anonym betaling
• Betal på nett/Vipps
• Fakturering
• Håndtering av utenlandske kjøretøy
• Abonnement og løsninger for faste brukere
Ønsker dere å vite mer om PassPay, markedets beste systemer og betingelser?
Ta kontakt eller besøk vår nettside.
www.passpay.no

post@passpay.no
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KRONIKK

Det er et skrikende behov for
skogfolk både i det private og
offentlige arbeidsmarkedet

Hva kan skogbruket lære
av koronapandemien?
Torsdag 12. mars 2020 sørget et lite virus for at regjeringen innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene siden krigen. Norge ble stengt ned.
Snart to år etter slåss vi fortsatt mot dette viruset.
Ingen er uberørt.
Mange skogbedrifter, organisasjoner og mennesker har merket det på kroppen når koronatiltakene har kommet på løpende bånd. Hva kan vi
lære av dette i ettertid?
Et spørsmål som fort havnet på bordet når landegrensene stengte, var hvem som skulle plante og
pleie skogene våre. Nesten 30 millioner skogplanter sto på lager. Det var en reell frykt for å kaste
millioner av planter uten hender til å sette dem ut.
Skogplanter er ferskvare.

Gjør
skjæreopplevelsen
bedre

Skogbruket erfarte raskt avhengigheten av den
utenlandske arbeidskraften som litt ubemerket
strømmer i inn i landet når plantesesongen starter. Dette vil nok fortsatt være viktig arbeidskraft
i skogbruket fremover. Likevel bør skogbruket
motivere og lære opp norske ungdommer til både
planting og ungskogpleiejobber. Her ligger det
mange vinn-vinn effekter. Ungdommene får en
god slant penger i lomma, og skogeierne en ekstra
forsikring om at skogplantene kommer i jorda når
kriser inntreffer. Kriser vi smertelig har fått erfare
at faktisk kan skje.
Sommer- og helgejobber til norske ungdom er
også et effektivt rekrutteringstiltak inn i skogsek-

Profesjonelle motorsager i verdensklasse
Husqvarnas 500-serie består av et bredt utvalg med profesjonelle
motorsager. De er utviklet for å klare de aller tøffeste utfordringene,
uansett hva slags jobb som skal utføres. Med knivskarpe kjeder og
slitesterke sverd sikrer vi deg den aller beste skjæreopplevelsen.
Les mer om hele sortimentet på husqvarna.com/no
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toren. Prosjektet JOBU (jobb for ungdom) som
skogselskapene har sammen med kommuner og
allmenninger er et eksempel på at dette virker.
Mange søker sommerjobb i skogen, og mange velger skogutdanning etter å ha blitt kjent med skogbruket gjennom praktisk arbeid.
Det er et skrikende behov for skogfolk både i det
private og offentlige arbeidsmarkedet. Og først
må flere ungdommer velge de yrkesfaglige naturbruksskolene og de høyere skogfagutdanningene.
Dette må til for å møte skogsektorens behov for
kompetent arbeidskraft inn i det grønne skriftet vi
står i nå, og som vil komme enda sterkere.

Jørn Lileng
Daglig leder Velg Skog
www.velgskog.no

HUSQVARNA 500-SERIE
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Skog - QUIZ
FOR HELE FAMILIEN

MEDIUM

PROFF

1. Hva heter organisasjonen som jobber med
rekrutering, kompetanse og omdømmebygging for
skognæringen?

1. Hva er en basvei?

1. Hva er lignin?

2. Hva er dendrologi?
3. Hva er GROT?

2. Hvilken tresort er å finne i
Libanons flagg?

4. Hva er Aptering?

3. Hva er et relaskop?

5. Hva er rotvelte?

4. Hvilken tresort kalles «oder»
eller «ørder»?

2. Hvilken kjent norsk fjellklatrer og
ekspidisjonsfarer har et skog-relatert navn?
3. I hvilken filmserie møter Bilbo Baggins flere
farer, blant annet en forhekset skog?

5. Tre som har veltet av seg selv, rota står opp
fra skogbunnen som ei skive.
5. Norges Miljø og biovitenskapelige universitet
3. Hobbiten

3. Samlebegrep for grein, rot og topp.
Benyttes noen ganger til biobrensel og
bioenergiprodukter.

3. Det er et måleinstrument, som brukes til
å telle trær.

2. Cecilie Skog

2. Læren om trærne

1. Velg Skog

1. Foretrukket vei i et hogstområde

1. Treets eget limstoff som binder trefibrene
sammen.

4. En hjort

700 motorsagkjeder,
50 sverd og masse tilbehør
for proﬀ og hobby

TRAKTORDELER DU SPARER PENGER PÅ!

Hydraulikkmotor Dynamo

Calix motorvarmer

DEFA - motorvarmer

STAMMESPRÅKET

2. Libanonseder

Motorsaga.no

Aksel brytebolt

4. Å dele opp stammen i stokker som gjør at
du får mest mulig kroner for den

SVAR:
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SVAR:

4. Gråor

SVAR:

5. Det er en miljøsertifisering for skog og
star for Programme for the Endorsement of
Forest Certification

5. Hva står NMBU for?

Starter

stad
kke Ouden
y
Helene Ba
gkurs og n
o
Sk
d
er ve
.
g
o
Sk
Prosjektled
t
e
sin
ent i Maga
gjesteskrib

5. Hva står forkortelsen PEFC for?

4. Hvilket dyr finner du i logoen til
traktorprodusenten John Deere?

Kvinner i Skogbruket
har lyst ut lederstilling
Britt T. Godtlund har vært to år i jobben som leder av
Kvinner i Skogbruket. I mars begynner hun i jobben
som skogbrukssjef i Sør-Odal kommune, og med det
søker Kvinner i Skogbruket ny daglig leder. Godtlund
forteller om varierte og givende arbeidsoppgaver i
Kvinner i Skogbruket.
– Det er mange ting som er veldig bra med å jobbe
i Kvinner i Skogbruket. Jeg har
fått muligheten til blant
annet å lage podkast, noe
som har vært en drøm.
Det har vært givende å
komme inn på skolene å
møte elever og lærere.
Jeg har hatt gleden av å
være med på å modernisere organisasjonen og vi
har blitt mer synlige, det
er jeg stolt av, sier Godtlund om jobben i Kvinner i
Skogbruket.
Les mer på Skog.no

PROSJEKTLEDER

BUKK OG GEIT

KÆLLVØLI

Prosjektleder skal styre et prosjekt slik at sluttresultatet blir som ønsket innenfor gitte rammebetingelser.
Det ligger også i kortene at du skal bidra med litt
nytegning som gjerne ender opp i noe innovativt.
Det viktigste av alt er å hold styr på økonomien og
fordeler arbeidsoppgavene slik at du ikke blir sittende
igjen med alt arbeidet selv. Hvis du samtidig, i ledige
stunder klarer å klekke ut en ny prosjektidé, som er
skreddersydd for deg og omverden. Ja, da kan vi med
100 prosent sikkerhet si at du er en god prosjektleder.

En tømmerslede i to
deler til bruk ved frakting
av tømmer på vinterføre. En kort fram-slede,
bukken, og en litt lengre
bak-slede, geita. Utstyret
har selvsagt gått ut på
dato, men finns fortsatt
i mange låver rundt
omkring i Norge.

Et uttrykk for temperatur som tidligere
var mye brukt på
Hedmarken. Hvis
det er kællvøli ute er
det omtrent -5 0C.
Da finnes det ingen
unnskyldninger for
ikke å gå ut og nyte
naturen.

ROTVELTE
Et stort tre som
har falt over
ende i uvær.
Rota er revet
opp og ligger
vertikalt. Et stusselig syn for et
stort flott tre!

HESTEKRAFT

TØMMERKOIEFROKOST

Gammel benevnelse for motoreffekt. Thomas Savery (1650-1715)
brukte begrepet først, men det var James Watt (1736-1819) som
definerte uttrykket. Han fant ut at hestene som arbiedet i engelske
gruver var i stand til å heise 75 kg én meter opp på ett sekund.
Begrepet er for lengst erstattet med enheten watt. Likevel snakker
vi fortsatt om hestekreftene i traktoren og hogstmaskina.

Begrepet stammer fra tida da skogen ble hogd manuelt og
skogsarbeiderne bodde i koier når de jobbet langt fra heimen.
Består av speilegg og stekt flesk. Kosten skulle sikre tømmerhoggerne nok protein og fett, slik at de kunne holde ut med det
tunge skogsarbeidet. I dag er det vel ikke så mange som inntar
denne kosten i koiene, men matretten lever heldigvis videre.

Å SKJELVE SOM OSPELAUV

TOMMESTOKK

Tilstanden forteller at du fryser eller er redd. Uttrykket har
sitt opphav i at lauvet på ospa har en lang og flat bladstilk
som gjør at den beveger seg ved minste vindpust.

Et ledd-delt, sammenleggbart måleredskap for lengde. Vanligvis
inndelt i centimeter eller norske tommer. Den er forsøkt omdøpt
til meterstokk, men du vet, gammel vane er vond å vende.

Telefon: 69 10 23 00
okonomi-deler.no
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