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Ønsker du spennende jobb i en fremtids rettet næring - velg skogutdanning!

Skogutdanning:
Skogen vil spille en viktig rolle i det
grønne skiftet. Alt som produseres
av kull og olje, kan produseres av
trevirke. Dette krever kompetanse
og innovasjon. Utdanning innen
skogbruk gir deg kunnskap til å
forvalte skogressursene. Det er skog
i alle landsdeler med jobbmuligheter
i nærheten av der du ønsker å bo.

Skogbruk på videregående skole:
› Her finner du oversikt over naturbruksskolene som tilbyr skogbruk. Her kan du velge
å bli skogsmaskinfører (operatør) og skogsarbeider med fagbrev eller studiespesialisering som
grunnlag for videre studier på høgskole og universitet
Som SKOGSMASKINFØRER lærer du å bruke avanserte data- og styringssystemer for å
optimalisere planlegging, hogst og utkjøring av skogsvirke. Du lærer også hvordan skogen forynges
og forvaltes, og om viktige miljøhensyn. Samtidig med en spennende og utfordrende jobb, bidrar du
til at skogen forblir en bærekraftig ressurs i fremtidens bioøkonomi og bruk av trevirke.
Velger du STUDIESPESIALISERING etterfulgt av høgskole eller universitet, har du varierte og
spennende jobbmuligheter innen privat og offentlig skogforvaltning, forskning eller i eget firma.

NATURBRUKSSKOLENE MED VG2 SKOGBRUK:
INNLANDET
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VESTFOLD OG TELEMARK
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SOLØR VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling Sønsterud
2280 Gjesåsen
Telefon: 62 95 56 70
www.soloer.vgs.no

8

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

NOME VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling Søve
3830 Ulefoss
Telefon: 35 91 87 00
www.nome.vgs.no
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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
MOSJØEN VGS
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NMBU – NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
64 studieprogram. 6000 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 2021.
www.nmbu.no

HØGSKOLEN I INNLANDET, STUDIESTED EVENSTAD
Evenstad ligger i landets største skogfylke. Med 220 studenter
får du tett kontakt med studenter og ansatte. Studiet fokuserer
på relevant kunnskap for fremtidige jobber. Studiet kombinerer
teori og praktiske øvinger, som gjennomføres i nærliggende
skogområder. Som student blir du kjent med ulike aktører i
skognæringen og din fremtid i skogbruket.
EVENSTAD TILBYR:
› Bachelor i skogbruk.
› Master i anvendt økologi med skogfaglig profil.
› Doktorgradsutdanning.
› Hybler på campus med mulighet for hundehold.
› Gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter i nærområdet.
Søknadsfrist: 15. april 2021.
Kontakt evenstad@inn.no Telefon: 62 43 08 80 / 62 43 08 78
www.inn.no/evenstad
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KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling SAGGRENDA
3614 Kongsberg
Telefon: 32 86 7600
www.kongsberg.vgs.no
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MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE
avdeling Marka
8656 Mosjøen
Telefon: 75 65 40 00
www.mosjoen.vgs.no
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