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Sats på furu
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I verdenseliten
med motorsag
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Trond Fjørtoft i
Kortreist ved har
et ambisiøst mål
om å gjøre det enklere å kjøpe norsk
ved der du bor.
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Det EU stempler som godkjent,
vil ha avgjørende betydning for hvor
de store pengene havner fremover.

Bli
med på
nettkurs!

EU vet at skogen vår er bærekraftig, vi må bare hjelpe dem
med dokumentasjonen

Skogeierskole på nett
Skogeierskolen på nett består av fire moduler. Hver modul
er på ca. 20–30 minutter og inneholder oppgaver.

MODUL 1
KOMMER
SNART:

MODUL 2
MODUL 3
MODUL 4

SKOGENS STAMMESPRÅK
Målet gjennom modulene er å gi deg en økt bevissthet rundt
skogeierrollen og de viktigste begrepene. Etter endt kurs står du
igjen som en stolt skogeier som gleder seg til å komme i gang.
Du vil lære å produsere god skog som gir god avkastning.

Kurset finner du på: viken.skog.no/nettkurs

PÅ TIMEPLANEN:

– midt i blinken for deg som skal overta skog
eller nylig har overtatt skogeiendom

Du trenger
ingen
forkunnskap
er
– her kan
du stille
helt blank!
» Titler i skogbruket
» Begrep i skogen
» Drift i skogen
» Bærekraftig skogbruk
» Skogkultur

Våre nettbaserte
kurs skal legge til rette
for at du som skogeier
kan få kompetanse
om hvordan drive et
lønnsomt og langsiktig
skogbruk.

EU-kommisjonen utarbeider akkurat nå retningslinjer for hva som regnes som bærekraftig finansiering, også kalt «Taxonomy».
Hva de kommer fram til, vil få direkte konsekvenser for deg som skogeier, og for om vi vil
lykkes med å bygge ny trebasert industri her i
landet.
Det er nemlig slik at store investorer som pensjonsfond, finansinstitusjoner og investeringsfond over hele Europa blir tvunget til å investere
i mer bærekraftige prosjekter og industri. Problemet er at ordet «bærekraft» må defineres på
en presis og formålstjenlig måte, og her spiller
EU-kommisjonen en avgjørende rolle. Det de
stempler som godkjent, vil ha avgjørende betydning for hvor de store pengene havner fremover.
Siden Norge i stor grad påvirkes av EU, vil de
krav og regler de etablerer få direkte konsekvens
for norske skogeiere og Norges muligheter til
å utvikle en langsiktig og fremtidsrettet industri basert på den store og viktige ressursen som
norsk tømmer representerer. Vi har forpliktet
oss til å følge EU på mange områder som f.eks
når det gjelder klimamål med reduksjon av utslipp innen 2030 og 2050. Selv om EU og Norge
ikke har noen felles skogpolitikk, påvirker de likevel de reglene vi må forholde oss til.
Vi i Skogeierforbundet har egne eksperter
på internasjonale rammebetingelser, og både
alene og sammen med våre skandinaviske samarbeidspartnere bruker vi betydelige ressurser
på å følge opp saker som vi vet får avgjørende

betydning for din og skognæringens økonomi
fremover.
Vi foreslår løsninger som fungerer for skogeiere
flest. Derfor må vi unngå regler som gjør det
vanskelig å drive ut de verdifulle ressursene av
skogene, og videreforedle dem selv i eget land.
For trenden er klar. Sterke krefter ønsker at
skogeierne heller skal levere økosystemtjenester enn fornybart, grønt råstoff som kan erstatte
olje, kull og gass. Økosystemtjenester er slikt
som turområder, biodiversitet, vannkvalitet
osv. Skogeierforbundet mener dette blir for enkelt. Vi må klare både å bruke skogen aktivt, og
samtidig klare å ivareta biomangfold og andre
felleskapsbehov. Uten hogst i skogen vil vi heller ikke klare å nå klimamålene. Det forutsetter
god lønnsomhet i uttak og salg av trevirke til økt
bruk i bygninger, som biodrivstoff, biokull og
emballasje.
Det er et klart politisk mål at vi skal hogge
og foredle mer for å få til det grønne skiftet,
men da må vi unngå at EU-regelverket stikker kjepper i hjula for et aktivt og bærekraftig nordisk skogbruk.

Olav Veum
Styreleder
Norges Skogeierforbund
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NOTISER

Sponplater av
rivningsvirke
Noen stjal Snorres
motorsag. Så ga folk
penger til ny
Sentrale personer i AT Stodio. Fra v. markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra, skogsjef Knut Nesland, adm.dir.
Anders R. Øynes og styreleder Olav A. Veum. Foto: Stine Benedicte Solbakken

AT Skog etablerer AT Studio
Årets begrensning i fysiske møter,
kombinert med de fantastiske
mulighetene som finnes i digital
kommunikasjon, gjorde at AT Skog
har benyttet de siste månedene
til å etablere et eget studio. - Med
over 9000 medlemmer i Telemark,
Agder, Rogaland og Vestland, er
behovet for en effektiv en-til-enkommunikasjon stort.
- På hovedkontoret i Skien har
vi derfor gjort om et rom til studio
med godt teknisk utstyr for bilde

og lys, men også viktige grep med
hensyn til god lyd. Et studio gir en
helt annen stemning og kvalitet
enn å sende fra et møterom. Med
AT Studio er det egentlig ingen
begrensning i hva vi kan bruke det
til, fra temasendinger, foredrag og
skogkvelder til nyhetsoppdateringer. Vi er veldig fornøyd med deltakelsen på de tre sendingene vi
har publisert på YouTube hittil, sier
kommunikasjonssjef Stine Benedicte Solbakken i AT Skog.

Nytt samarbeid i elementlaft
Gråkjær Landbruk AS og Østerdal Tre AS har inngått samarbeid om leveranse av løsninger for elementlaft.
Østerdal Tre i Nord-Østerdal utfører alt fra innkjøp av tømmer til saging,
tørking og høvling av virke, til produksjon og montering av lafteelementer.
Siden 2009 har de levert lafteelementer til bortimot 100 bygg, og de innehar betydelig kompetanse innen treteknikk og tradisjonelle byggeskikker.
Gråkjær Landbruk har lang historie innen bygging med tre, inkludert
massivtre og elementlaft. Gjennom samarbeid med Østerdal Tre vil Gråkjær kunne levere løsninger for elementlaft i 142 mm (6’’) eller 94 mm (4’’).

Snorre Nordhøy er skoleelev og må ha motorsag
for å gjøre det han skal på landbruksskolen. Før
jul stjal noen saga til 11 000 kroner fra ungdomsbedriftens bod på Julebyen Mosjøen.
Laila Hoff opprettet spleis, og under et døgn
senere hadde det kommet inn mer enn nok til
splitter ny sag. Ifølge avisen Helgelendingen fikk
Snorre også mange uventede henvendelser. Et
trøndelagfirma tilbød splitter ny sag av samme
type, og Antons Timber sendte oppover en proff
hjelm fra Sandefjord.
Via avisen takker Snorre Nordhøy alle som bidro.
- Det er helt fantastisk og artig at så mange bidrar litt. Jeg må bare si tusen takk. Dette setter
jeg stor pris på.

Smuglersprit
blir biogass
I 2019 beslagla det svenske Tullverket 300 000 liter (!) alkohol.
Tidligere ble den helt rett ut
etter beslag av tollbetjentene
som måtte gjøre dette for hånd.
Fra nå blir beslagene håndtert
av en gjenvinningsstasjon som
kildesorterer emballasjen og
sender spriten til produksjon
av biogass, melder nettstedet
biogassbransjen.no

Forestria på Braskereidfoss har kapasitet til å produsere
300 000 kvadratmeter sponplater i året. Per i dag er sagflis
og andre biprodukt fra sagbruk i Norge og Sverige råvarene de henter til produksjonen. Nå søker de Staten om 80
millioner kroner i støtte til å utvikle en mulighet for å kunne
rense og bruke inntil 40 prosent av landets rivningsvirke i
sponplateproduksjonen. Til avisen Nationen sier daglig leder
i Forestria, Terje Sagbakken at det finnes en million tonn rivningsvirke, altså planker og rester fra trehus som blir revet,
så tilfanget er stort. Dette avfallet går i dag til forbrenning.
Forestria er eid av Byggma AS, og konsernet ønsker å investere 250 millioner kroner for å sikre tilgangen til råstoff,
og dermed gjøre skogvirket mer bærekraftig.

25 000 kroner i gebyr

Ut å hogg furu

En næringsdrivende i Larvik kommune
må betale et saftig gebyr for å ha hogd
to store hule eiketrær.
Kommunens folk kom på tilsyn og slo
fast at grunneier hadde hogd trærne. I
følge lokalavisen Østlands-Posten beklaget den næringsdrivende hendelsen
umiddelbart, men forklarte at «Grunnen
til at Skagerak ikke felte den hule eika,
var at de ikke hadde med seg lift de
dagene de felte trær. Arbeidet ble utført
av en underentreprenør fra Drangedal i
Telemark. Holms har sin egen lift, og det
ble uttalt at vi kunne felle dette treet.
Naboen utførte imidlertid denne fellingen uten lift etter at Skagerak sine folk
hadde avsluttet sitt arbeid, og vi tenkte
ikke mer på saken».
Kommunen har konkludert, og ifølge
lokalavisen aksepterte de i stor grad den
næringsdrivendes forklaring, men de er
fortsatt klare på at hogging av den ene
hule eika er en klar overtredelse av både

Skogbruksleder Ola Løseth Bakken oppfordrer skogeierne i Trøndelag til å komme seg ut i skogen for
å hogge furu av god kvalitet.
- I fjor holdt folk seg hjemme og snekret plattinger som aldri før. Da ga et kraftig hopp i prisen
på furutømmer, sier han både til Aura Avis og til
Magasinet Skog.
I slutten av januar er kubikkprisen på sagtømmer av furu på 450 kroner. Det er 80 kroner over
desemberprisen.
- Jeg vet om lokale sagbruk som importerer
plank fra Sverige og impregnerer det, og de forteller at salget er høyere enn hva de klarer å skaffe
råvarer til Derfor må skogeierne benytte anledningen, hevder han.
Det er stas å snekre selv, særlig når det er på
norsk tømmer.
Selv om forholdene i Trøndelagskogen er flotte
og skogsentreprenørene har fulle dager, så mener
Løseth Bakken at de alltids skal få hogd det du ønsker å få en god pris for også. Nå er pristilbudet
tidsavgrenset, men han regner med at prisen vil
holde seg høy en stund til.

Det koster MYE å hogge fredede
trær. Illustrasjonsbilde.
nasjonale og lokale regler. Kommunen
skriver; «Det vil i alle fall ta svært lang tid
å gjenopprette situasjonen, da det som
hovedregel ikke vil være hensiktsmessig
å plante trær av den størrelsen som ble
felt.
Det er derfor etter vår vurdering
svært viktig at brudd på plantevernebestemmelser sanksjoneres innenfor
de rammene som lovverket oppstiller.
Særlig overfor aktører i næring».

Tredobling av Svanemerkede byggevarer
Visste du at ...?
Hvis du lar det stå igjen 150 – 250 trær per dekar (utgangstetthet) etter avstandsreguleringen, vil du oppnå minst 90 prosent av
maksimal verdiproduksjon i vanlige bestand. Det er ikke grunnlag for å anbefale en sterkere nedregulering enn til 150 trær per dekar.
Kilde: Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.
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I dag er mer enn 7 000 byggevarer i det norske
markedet sertifisert med Svanemerket eller
EU Ecolabel, det offisielle europeiske miljømerket. Ifølge direktør for Miljømerking
Norge, Jarle Skeisvoll, er det mer enn en
tredobling på bare fire år. Ifølge nettstedet
svanemerke.no etterspør både profesjonelle

og private kunder miljømerkede byggevarer. Byggenæringen står for 40 prosent
av det totale CO2-utslippet, og 11 prosent
kommer fra materialene alene.
Svanemerke.no skriver at tall fra 2017
viser at det brukes stoffer i byggematerial
ene våre som er klassifisert som skadelige

i Norge og EU. Dette betyr at mange
materialer ikke kan gjenbrukes og resirkuleres i fremtiden.
For skogbrukets del, viser den økte miljøbevisstheten blant kundene hvor viktig
det er at også trelasten i Norge er PEFCsertifisert.
9
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Med sag
som fag
Superlette sager, sponset tøy og nerver i høyspenn.
For Pia Schøyen og Trude Sletten betyr motorsag
moro, samhold og konkurranse.
Tekst og foto: Gina Aakre

– Før trente jeg alltid ute, men nå har vi rigget oss til
inne. Vi stiller stadig strengere krav til komfort, sier
Pia Schøyen mens hun ler og viser oss inn i stallen
som er gjort om til midlertidig treningsrom for henne og venninnen Trude Sletten.
Digre tømmerstokker, et lite arsenal med motorsager og ulikt vernetøy fyller rommet. Pia er Norges
kanskje mest kjente kvinnelige motorsagutøver. Med
flere NM-titler, samt nordisk og europamesterskap
blant bragdene, har hun høstet oppmerksomhet både
i presse og i motorsagmiljøet i Norge og utlandet.
Fjoråret ble likevel spesielt også i motorsagmiljøet
med avlyste stevner og arrangement. For Pia er det
viktig å holde på motorsaggleden og ferdighetene.
– Vi forsøker å trene selv om konkurransene uteblir. Når man konkurrerer med motorsag er man avhengig av at forholdene spiller på lag, men rutine og
terping er også viktig samt mengdetrening, sier Pia.

Pia er skogbruksleder hos Viken Skog og en
av Norges beste i motorsagtevlinger.
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TRENER FØR KONKURRANSE
Sammen med makker Trude Sletten har hun rigget et
eget treningsopplegg slik at ferdighetene kan holdes
ved like året igjennom. De to er likevel enige om at
når du har nådd et visst nivå i motorsagferdigheter,
så plukker du stort sett opp igjen der du slapp når du
starter på igjen, selv om det går en stund mellom øktene. De to terper gjerne på kappegrenen, der det er
om å gjøre å kappe presist på tid.
– Det blir for liten tid til trening, som oftest trener
vi mest i forkant av konkurranse, derfor er det viktig at vi motiverer hverandre. Dessuten gir det veldig
større treningsutbytte å få tips og rettledning av en

treningskamerat enn holde på alene. Jeg er veldig
takknemlig for at Pia stiller med plass her på gården,
sier Trude som vanligvis jobber i sikkerhetskontrollen på Gardermoen.
Det er lite som blir overlatt til tilfeldighetene når
det skal konkurreres i toppen i motorsagsport. Ulike
sager og sagblad er tilpasset grenene. I tillegg krever
sporten godkjent vernetøy og sikkerhetsbekledning.
Pia har sponsoravtale med svenske Husqvarna, mens
Trude har fått til en ordning med rabattert tøy fra
konkurrenten Stihl gjennom interesserorganisasjonen Norhogg som hun er aktiv i.
– Når det gjelder merke på tøy og utstyr er det
gjerne slik at man holder seg trofast til en leverandør,
forklarer de to motorsagtevlerne.
BEGYNTE MED SKOLE NM
Pia er et kjent navn for mange innen motorsagmiljøet.
Hun vant NM i motorsag sist i 2019 og har tidligere
også vunnet både NM, nordisk mesterskap og
europamesterskap i motorsag i 2017. Interessen fikk
hun da hun gikk på videregående skole og deltok på
skole-NM. Da oppdaget hun at hun hadde et talent
for konkurransen som går ut på å håndtere motorsaga
med hurtighet, presisjon og styrke. Grenene det
konkurreres i på de fleste tevlingene er felling,
kapping, kvisting og kjedebytte.
– Pia presterte fantastisk godt i den aller første
store konkurransen hun var med i, og vant dameklassen i europamesterskapet 2017. Jeg var med
som heiagjeng den gangen, og det gav virkelig mersmak å være med å følge et så stort mesterskap, sier
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Er man to blir det mer motiverende å trene, mener
motorsagvenninnene Pia Schøyen og Trude Sletten.

Her trener Pia på å felle så nøyaktig som mulig. Denne sporten krever nemlig stor
presisjon i alle detaljer.

– Det er vel ingen hemmelighet at det er
flest gutter i miljøet. Vi er tre jenter som stort
sett krangler om toppen. I tillegg til Pia og
meg er Anne-Helene Sommerstad Bruserud
med på de fleste stevene, forteller Trude.
Som flyplassansatt gav fjoråret mange
HÅPER PÅ STEVNER I 2021
Venninnene har et midlertidig treningsom- muligheter for å trene med motorsaga. Da
råde inne i stallen. Her skal Pia og samboe- tok hun like gjerne turen innom skogbrukslinjen Saggrenda ved Kongsberg videreren etter hvert starte med vedproduksjon.
gående for å bistå elevene der med
Enn så lenge er det motorsager, måtrening. For de fleste er skole-NM
leinstrumenter og svære stokker som
veien inn i motorsagtevlinfyller plassen. Pia har nylig
gen. Hvert år arrangeres et
flyttet til gården som ligger
NM der bare skoleelever får
litt utenfor Vestby sentrum.
Det er viktig for
delta.
Da Skog stikker innom er
rekrutteringen
Går alt etter planen håper
det travle dager på grunn av
av jenter til
venninnene å kunne delta
flytting og omorganisering
på flere stevner i 2021. Treav hus. Som forholdsvis fersk
sporten at vi har
ning er gøy, men jentene er
skogbruksleder i Viken Skog
vår egen klasse
klare for å konkurrere igjen.
er det også hektisk, men
Forhåpentligvis også med
trening med motorsagen
dameklasse i de internasjomå hun få til. Og aller helst
sammen med Trude. De to har trent aktivt nale tevlingene.
– Det er viktig for rekrutteringen av jenter
sammen i snart tre år, og begge peker på at
et treningsfellesskap er viktig, og spesielt til sporten at vi har vår egen klasse. Vi skal i
hvert fall gjøre vårt for å fremme motorsagkanskje nå.
som
en
– Nå håper vi det blir mulig med stevner tevlingene
i 2021, Sier Trude som definerer motorsag- interesse som passer for begge kjønn, og vise
miljøet som et lite, men godt miljø, som ska- at også damer kan hevde seg i verdenstopper positive opplevelser for alle slags men- pen, sier de to før hørselverna settes på igjen,
og de fortsetter treningen.
nesker.
Trude som bruker mye av fritiden på å fremme motorsagsporten.
Selv ble hun nordisk mester i 2019 og har
også en andreplass fra NM.
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Fakta:
Det er Norges
Bygdeungdomslag som
arrangerer stevnene der
det tevles med motorsag.
Norgesmesterskapet
foregår vanligvis på
høsten.
Annethvert år deles
det ut kongepokal
til vinneren av
Norgesmesterskapet i
Motorsag.
Det arrangeres vanligvis
Stil-cup og lagtevling i
motorsag.
Norhogg, en
interesseorganisasjon for
motorsaginteresserte,
samarbeider med NBU
om arrangementene.
Norhogg og Norges
Bygdeungdomslag
samarbeider blant annet
om uttak til rekruttlag
og landslag i motorsag.

UTDANNING

Du må ha litt konkurranseinstinkt.
Hvis du klarer fem lass i dag, hvordan
kan du klare seks i morgen?
Gunnar Filtvedt, skogsentreprenør
med mange lærlinger.

Det er i skogen hun skal
Juliane Storfjell er helt sikker.

jobbe.

Trivelig jobb
og god utsikt
Juliane (20) er lærling i hogstmaskinen.
Den robuste jenta trivdes på skoleinternatet,
men også alene i skogen med ansvar og
verdens fineste utsikt fra «kontoret».

Selv om ikke alle oppdragene har denne
utsikten, så gir en jobb i skogen en god
følelse av frihet og å få ting gjort.

Tekst og foto: Roar Ree Kirkevold

Juliane Storfjell vokste opp i kyst- og
som-merbyen Sandefjord. Allerede som
liten satt hun på med en lastbærer i
skogen. Fordi hun er oppvokst i friluft
med jakt og fiske er skogen et flott sted
for henne.
FØLG HJERTET
I Sandefjord var hun venn med
mange gutter. Derfor begynte hun på
«mek-ken», men ganske snart forsto
hun at det var i skogen hun ville jobbe.
Veien gikk til Innlandet med
videregående utdanning på skogskole
og helgejobb for en fyr hun ikke kjente,
men som alle snakket om. Det var
Gunnar Filtvedt. Han kom til Rena for 30
år siden, og har nå elleve hogstlag og 28
ansatte. Han har lært opp mange
lærlinger,
og sier at
noentil
avdet.
hans beste
Vi kommer
tilbake
folk har
vært
i
firmaet
siden
de selv var til å
– Jeg vil råde andre ungdommer
lærlinger.
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følge hjertet sitt mer enn venneflokken,
sier Juliane. Det var en overgang å flytte fra
Sandefjord, men mamma støttet henne i
valget.
– De som virkelig er venner, forblir det
selv om du bor et stykke unna. De som
forsvinner, er kanskje ikke så gode venner
likevel, sier hun og ser utover den fantastiske utsikten mot fjellene.
– Det er vel ikke mange lærlinger som
har en finere utsikt fra «kontoret» sitt enn
meg, spør hun smilende.
SOSIAL, MEN SELVSTENDIG
Skal du lykkes som proff tømmerhogger
må du være robust. – De lærlingene jeg
velger må ha både selvstendighet og det
jeg kaller gode holdninger. Det holder ikke
at de ønsker å prøve store maskiner. Vi er
ute etter dem som syklet flere kilometer
som små for å oppleve en hogstmaskin i

arbeid.
For det finnes noen virkelig talentfulle
stjerner der ute, og det er dem vi jakter på.
De er utrolig mye verd for oss, sier Gunnar
Filtvedt. Han vet hva han snakker om, for
det er ikke få lærlinger som har tatt fagprøven i hans store firma, GM Skogsdrift.
– Så må lærlingene kunne kommunisere. Vi er ikke ute etter cowboyene som
tror de skal jobbe hundretimers uker til
de dør.
– Hos meg er det nå 25 mil fra lærlingen i nord til lærlingen i sør. Da sier det seg
selv at jeg ikke rekker daglig oppfølging.
Derfor setter jeg dem på hogstlag med
de virkelig erfarne som selv har vært lærlinger før de tok fagprøven. Det er disse
som kommer til å bety mest for lærlingene,
ikke meg, sier Gunnar.
Juliane er enig. Selv om de fineste årene
i livet hennes, var når hun bodde på sko-

leinternatet, trives hun alene ute i skogen
også. I hørselsvernet finnes all verdens
podkaster og radiokanaler, pluss alle vennene som hun kan snakke med mens trærne suser gjennom hogstaggregatet.
LASTBÆREREN VIKTIG
Nedi lia kjører Anders lastbæreren. Han
er svensk og meget erfaren. Juliane vet at
hun må legge fra seg tømmeret riktig for at
Anders skal få fart i utkjøringen. Er sjåførene på lastbærerne misfornøyde, så sier de
i fra. Det er en viktig del av læringen.
– Jeg liker nok hogstmaskinen aller best,
innrømmer Juliane.
70 prosent av Gunnar Filtvedts ansatte
er spesialister. Det vil si at de kjører enten
hogstmaskin eller lastbærer. Men nesten
alle har erfaring fra begge maskinene, så de
vet hva de snakker om.
– De fleste tror at hoggeren er høyest på

rangstigen, men jeg vil si at lastbærer-sjåførene er vel så viktige. Det hjelper ikke at
en stokk er kappet riktig hvis den ender i
feil haug ved veien, sier han.
– Dessuten følger allmenheten nøye
med på hvordan vi gjør jobben vår. Det
skal være sporløs utkjøring, og turstier og
miljøhensyn er viktigere enn noen gang.
Å få tak i en god lastbærersjåfør er faktisk
vanskeligere enn en god hogger, hevder
Gunnar.
TYNNING
Hogstmaskinen som Juliane kjører, er en
kombimaskin som både går på tynning og
slutthogst. Gunnar har kjøpt den spesielt
for lærlingene.
– Tynning er morsomst. Da må du virkelig tenke. Det du setter igjen skal vokse opp
og bli store verdier. Fremtidsskog, sier hun.
Derfor må hvert eneste tre vurderes ekstra.

Alle kommer til å gjøre feil. Juliane også.
Uansett trening på skolens simulatorer,
er det her ute i virkeligheten at de får den
nødvendige mengdetreningen. Den som
avgjør om du blir middels eller virkelig
god. Det handler om presisjon og effektivitet.
– Altså igjen om holdninger, sier Gunnar.
– Du må ha litt konkurranseinstinkt. Hvis
du klarer fem lass i dag, hvordan kan du
klare seks i morgen? Vi sender aldri faktura før tømmeret ligger klart ved bilveien,
så alle ledd er avgjørende. Skogeierne vil
ikke høre at lærlingen har gjort feil. Det er
firmaets rykte slikt går ut over.
Derfor er Juliane og de andre lærlingene
så fryktelig viktige.
– Jeg kommer nok til å bli her i skogen.
Jeg visste at hogstyrket var moro, men jeg
ante ikke at det var så moro som det faktisk
er, smiler Juliane.
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OPPGRADER TIL

550 XP®G MARK II
FOR EN BEDRE
ARBEIDSDAG
Skogsentreperenør Gunnar Filtvedt sender lærlingene ut i skogsmaskiner til mange millioner kroner. Da må han være overbevist om at de har de
riktige holdningene.

INNBYTTEKAMPANJE!

Kostbart og nødvendig
Lærlinger er kostbart for
skogsentreprenørene, men
også en fantastisk måte å
rekruttere de beste medarbeiderne på.
Skogsentreprenør Gunnar Filtvedt driver
stort. Elleve hogstlag og 28 medarbeidere
skal prestere hver eneste time. Alt avhenger av volumet de får ut, og at de beholder
et godt rykte i området.
PENGER
– En hogstmaskin må kjøre inn 1 500 kroner
i timen, og en lastbærer må over 1 150.
Grovt regnet betyr det 20 kubikkmeter
tømmer hver time så lenge maskinene går.
Lærlingene har ikke mulighet til dette når
de kommer fra skolene, sier Gunnar Filtvedt. Derfor koster det temmelig mye å
ha dem med seg. Utgifter som blir ekstra

tydelige for de små skogsentreprenørene.
– I oppgangstider, snakker alle om at
dette er en nødvendig dugnad som alle
skal ta sin del av. Men så fort det blir motbakke som nå i 2021, så stilner mange
røster, sier han, og innrømmer at han tar
en stor sjanse for hver lærling han tar inn.
Selv om han er god menneskekjenner, kan
han investere i folk som slutter, eller viser
seg å være mer opptatt av telefonen enn å
få tømmeret ut.
– Når vi slipper lærlinger ut i maskiner til
mange millioner, så må vi ha vurdert dem
til å ha i seg grunnleggende holdninger.
De må ha følelse for faget. Både for motor,
sikkerhet og ikke minst skogfag. Tømmeryrket er krevende, men utrolig interessant
for de som både er selvstendige og som har
lett for å kommunisere og finne løsninger
hele tiden.
REKRUTTERING
Gunnar Filtvedt er selv 59 år, og er klar på
at han må rekruttere ungdom slik at det

I oppgangstider, snakker alle om at dette er en nødvendig
dugnad som alle skal ta sin del av. Men så fort det blir
motbakke som nå i 2021, så stilner mange røster.
Gunnar Filtvedt, skogsentreprenør.
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blir spredning i alder og ferdigheter.
– Lærlingene er våre viktige investeringer.
Konkurransen om de beste er stor, og jeg
er stolt av at flere av våre dyktigste medarbeidere har vært her siden de selv tok fagprøven. Stabilitet er nøkkelordet for dem
og for firmaet. Særlig i nedgangstider med
korona og et Europa som akkurat nå flyter
over av tømmer.
OPPFØLGING
Med 28 ansatte og over 50 millioner i omsetning, er det en utfordring å følge opp
lærlingene. Gunnar bruker sine dyktige
og erfarne medarbeidere til det meste av
opplæringen. Likevel er rådet til skogeiersamvirket og andre større tømmerkjøpere
at de bidrar med en økonomisk støtteordning til de bedriftene som tar inn lærlinger.
Selv med små marginer, kan han ikke
forstå annet enn at det er en god investering. Da kunne også lærlingene fått en
større innsikt i hele verdikjeden.
Gunnar Filtvedt vet at 2021 blir utfordrende, men han investerer fortsatt etter
planen og tar inn lærlinger han har tro på.
– Vi jakter på stjernene, alle sammen.
De som «har det i fingra», sier han og gjør
hermetegn i luften.
Jo raskere de produserer, jo bedre butikk.
Uten at det går utover kvalitet eller
sikkerhet, selvsagt.

#wearetheverybestworkday
LEVER INN DIN GAMLE
FUNGERENDE MOTORSAG OG FÅ

1.500,- RABATT

PÅ HUSQVARNA 550 XP®G MARK II
Les mer på husqvarna.com/no

BYGG I TRE
UTDANNING

Eivind Handegard foran en MiS-figur
i skogen i nærheten av Vestby. Han
har undersøkt mange slike i figurer i
forbindelse med oppgaven sin.

– JO ELDRE DE BLIR,
JO RARERE BLIR DE
Eivind Handegard fikk prisen for beste masteroppgave
etter 300 timer i felt for å sjekke om alderen på gran og
furu kan anslås med det blotte øyet.
Tekst og foto: Gina Aakre

Nå jobber han videre med å undersøke gamle trær
som rådgiver ved forskningsinstituttet NIBIO.
– Det har vært en glidende overgang fra studietiden til arbeidslivet for min del, forteller
bergenseren som er lidenskapelig opptatt av
gamle trær, og da spesielt bartrær.
Som skogfagsstudent ved NMBU (Norges
Miljø- og biovitenskapelige universitet)
på Ås har Eivind Handegard jobbet frem
en prisvinnende masteroppgave med tema
identifisering av gamle furu- og grantrær ved
visuell inspeksjon. Han har sett spesielt på
barken på bartrærne samt vridning av grener.
I tillegg har han undersøkt hvor rake
stammene er på trærne. For masteroppgaven
ble han hedret med Velg Skogs stipend for Årets
beste masteroppgave som ble delt ut rett før jul.
– Dette har vært en veldig morsom oppgave
å jobbe med. Jeg har studert mange gamle og
særegne trær, og har faktisk over 400 trær med
i studien, forteller Eivind som kunne dra flere
konklusjoner ut av undersøkelsene sine.
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KROKETE OG VRIDD
Eivind har vært opptatt av å fotografere og samle
omfattende data av samtlige trær som han undersøkte. Det har gjort at han har kunnet slå fast at
svært mye kan sies om alderen på trærne rett og
slett bare ved det visuelle. Et kjennetegn på gamle
trær kan være runde topper.
– Jo yngre trærne er, jo spissere topp. Trærne når
etter hvert en makshøyde og da begynner gjerne
en vridd vekst og trærne blir rundere i toppen.
Trærne i studien min bekreftet dette, forteller han.
En trend for trær med høyere alder er at de blir
mer høyrevridd i veksten. Og Eivind forteller at
undersøkelsene hans også viste at furu blir mer
visuelt endret med alder enn gran.
– Ved furu går det an å forklare i overkant
av halvparten av aldersvariasjonene bare ved
å se på treet. Eksempler er hvordan barken ser
ut, med store tette plater, svært vridd vekst
og nedovervendte grener. Man kan nesten si
at jo rarere de ser ut, jo eldre er de, forteller
Eivind.
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OMFATTENDE
FELTARBEID
Nå er Eivind Handegard ansatt som
rådgiver ved NIBIO, der han viderefører forskningen på gamle trær.
Det blir mange timer bak datamaskinen for å gå igjennom innsamlet materiale og å skrive om
forskningen han har gjennomført
så langt. Målet er å få publisert
en vitenskapelig artikkel om masteroppgaven sin. De siste årene har
likevel vært preget av mange dager og
netter ute i felt.
– Jeg har to gode feltsesonger bak meg
der jeg samlet inn informasjon om trærne,
sier Eivind som valgte ut fire kommuner
på sørøstlandet, for å få informasjon fra et
representativt utvalg av skogen i sentrale
skogbruksområder.
– I samarbeid med veilederen min valgte vi ut skogområder i Sør-Aurdal, Nore
og Uvdal, Midt-Telemark og AurskogHøland. Da fikk vi et godt utvalg med ulik
topografi og klima, sier Eivind som brukte
elektrisk sykkel for å komme seg frem til
flere av områdene.
Det ble litt livsstil i perioden han samlet
informasjon fra felt. Med overnatting ute i
telt, og noe bistand av gode studiekamerater.
– Det ble et omfattende feltarbeid for
hvert eneste tre, forklarer Eivind som
blant annet samlet inn data om størrelse
på treet, farge på bark, barkstruktur og
vekstforhold med mer. Alt ble sirlig plottet
inn i feltskjema.
– MIS ER TREFFSIKKER
Ved å gjøre sammenligninger mellom trær
i MiS-figurer og i områder med hogstmoden skog kunne Eivind også bruke studien
sin til å si noe om hvor treffsikker MiS-metodikken som brukes i skogbruket er. En
MiS-figur er en avgrensning av et område
som har egenskaper som er viktige for biologisk mangfold i skogen. Et stort antall sli-

Jeg ønsker å finne ut
mer om hva de gamle
trærne hva de betyr
for det biologiske
mangfoldet.
ke områder er satt av som nøkkelbiotoper
og skal ikke hogges. MiS-kartleggingen,
som gjøres i forbindelse med skogbruksplanlegging, baserer seg på omfattende
forskning på hvilke naturtyper og strukturer som er viktige for rødlisteartene.
Praktiseringen av metodikken har
fått kritikk det siste året av naturverninteresser, blant annet i forbindelse med
kartlegging i Notoddenområdet. Eivind
Handegard sier at hans undersøkelser viser at metodikken treffer ganske godt når
det gjelder å lokalisere gamle trær.
I alle kommunene han undersøkte valgte Handegard ut 10 MiS-figurer. Disse feltene sammenlignet han med områder med
hogstmoden skog i nærheten.
– MiS-figurene av typen Gamle trær
hadde betydelig flere gamle trær enn til-

Selge skogeindom?

svarende areal med hogstmoden skog i
nærheten. Sammenlignet med hogstmoden skog viste mine feltundersøkelser at de eldste trærne i snitt var
43 år eldre i MiS-figurene. Med
det kan man si at metodikken i
sum treffer ganske godt, og at metodikken er en god og kostnadseffektiv måte å fange opp gamle trær
på, sier Eivind som understreker at
han ikke ønsker å være en politisk
stemme i debatten rundt MiS-metodikken.
– Det som er viktig for meg er at vi
har et best mulig faktagrunnlag med oss
for å ta avgjørelser. Både når det gjelder skogbruk og økologiske hensyn, sier
Eivind som ønsker å fortsette å bidra til å
gi beslutningstagerne når det gjelder natur og skogbruk et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Har du en skogeiendom du vurderer å selge?
Som Norges ledende landbruksmegler har vi spesialkompetanse på omsetning av skog- og landbrukseiendommer.
Landkreditt er et finanskonsern som er rettet mot
landbruket. Vi tilbyr bank-, fonds-, forsikrings- og
eiendomsmeglingstjenester, samlet i ett konsern.
Med vår spesialkompetanse hjelper vi deg med en
sikker, ordnet og effektiv omsetning av din eiendom,
til en konkurransedyktige på pris!
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på
Landkreditt.no eller 950 19 348.

VIL UNDERSØKE LIVSLØPSTRÆR
På sikt håper han å kunne undersøke mer
rundt valg av livsløpstrær.
– Jeg ønsker å finne ut mer om de gamle trærne hva de betyr for det biologiske
mangfoldet. Da kan vi si mer om de valgene vi gjør da vi setter igjen gamle trær.
Og vil kunne gjøre beregninger knyttet til
kostnader og nytte.
Selv om det er et politisk valg hva so skal
settes igjen og hvor mye, synes Eivind det
er viktig å bidra til at kunnskapsgrunnlaget er på plass.
– Min interesse ligger i skogbruk og
økologi. Jeg synes det er så mye spennende som ligger i dette skjæringspunktet
som vi trenger mer kunnskap om. Svært
mange av beslutningene ligger i dag hos
skognæringen, og da er det viktig å bidra
til fakta. Å kunne få forske videre på gamle
trær og gjerne livsløpstrær hadde vært
utrolig spennende. Målet mitt på sikt er å
ta en doktorgrad, men dette er langt frem i
tid.

Koppang landbruksmegling

Ta riktige valg og bygg
ressurser for framtida!
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.

– Oppgaven gir grunnlag for å utvikle MiS-metodikken videre
– Jeg tror både kvaliteten og relevansen har vært viktig for
Velg Skog sin vurdering av oppgaven som den beste blant
årets masteroppgaver, sier Ivar Gjerde som er seniorforsker
Divisjon skog og utmark ved Nibio. Han har vært en av
veilederne for masteroppgaven til Eivind Handegard.
Gjerde understreker at nettopp det å få testet kartlegging
og forvaltningsmetoder er veldig viktig.
– I tillegg gir oppgaven også grunnlag for å kunne utvikle
metodikken videre, sier Gjerde som selv ledet forskningsar20

beidet bak utviklingen av MiS-metodikken i sin tid.
– Var det noe du som veileder syntes var overraskende med Eivind Handegard sine funn? – Det var nok bedre treffsikkerhet på de gamle trærne enn jeg hadde trodd,
men det er jo ofte slik at oppfatningene våre farges av det
at meldinger om dårlige resultater gjerne får mer medieoppmerksomhet enn gode resultater, sier Gjerde og viser
til de mange oppslagene de siste årene i forbindelse med
kartlegging av skog.

E NDA IK K E ABO NNENT?
Kontakt kundeko 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:

UNG I SKOGNÆRINGEN

Jeg lærte mer
på én uke her
enn på to år på
videregående.
Jon Olav Nisi,
skogsmekaniker

Terje Rundberget (t.h.) følger opp skogmekanikerne. Oppdatert kunnskap og teamfølelse er viktig. Jon Olav Nisi trives godt blant store maskiner og mye teknologi.

S K O G E N S

M O D E R N E

De store hogstmaskinene og lastbærerne i Norge er noen av de
mest avanserte i verden. En liten gjeng unge mennesker holder
dem i gang ved hjelp av stor teknisk innsikt, grovskruing og
ofte lange arbeidsdager. De er mekanikere.
Tekst og foto: Roar Ree Kirkevold
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Flere ganger i uken ruller det inn
store skogsmaskiner til mange millioner kroner stykket hos John Deere
Forestry i Kongsvinger. De skal klargjøres for tusenvis av timer i skogene
over hele landet. Alle er topp utstyrt
med elektronikk som skal sikre at
hvert eneste tre utnyttes best mulig og
gir overskudd både til skogeierne og
skogsentreprenørene. Norge er helt
i verdenstoppen når det gjelder utskifting av skogsutstyr. Opptil 70-80
prosent eksporteres etter første leasingavtale er over, og 80 prosent av maskinene i norske skoger er under fem år.

Skogsentreprenørene må kunne
bruke teknologien.
– Det er sjåførenes kunnskap som
er begrensningen, og ikke utstyret i
maskinene. Da elektronikken kom
for fullt på 1980-tallet skulle «alle» i
skognæringen bevise at datamaskinene
ikke var så gode som de garvede tømmerhoggerne til å vurdere hvordan et
tre kunne utnyttes. Resultatet var at de
samme «alle» satte seg grundig inn i
grunnprinsippene. Nå overlater mange
sjåfører for mye av kunnskapen til datamaskinene i hogstmaskinene. Riktig
nok beviste maskinene at de faktisk ut-

nytter treet bedre enn manuelle hoggere, men grunnkunnskapen må alltid sjåførene ha, forteller Terje Rundberget.
Han er ettermarkedsjef hos John Deere
Forestry. Det er Rundberget som sikrer
at de 12-13 mekanikerne får gjort jobben sin rundt om i hele landet.
Selv om det aller meste, opptil 80
prosent, av serviceoppdragene ute i
skogen er justering og tilrettelegging
av det elektroniske utstyret, så skal
mekanikerne også håndtere alt fra
istykkerkjøring og havarier til å vise
skogsentreprenører nyttige tips, eller
få alt til å fungere igjen.
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Skogsmekanikerne går på kurs hver uke. Når de kommer ut i skogen, må de på forhånd vite hva som er galt, og hvordan det kan repareres. Jon Olav Nisi får god
oppfølging, men må også være selvstendig og ta ansvar.

– Vi har en teamkultur hos oss nå, for
ingen klarer alt alene. Våre mekanikere har
onlinekontakt med spisskompetansen når
de jobber ute i skogen, og vi bruker mye
tid på å oppdatere de som møter brukerne
ute i den virkelige verden, sier han.
En skogmekaniker går på kurs hver
eneste uke. Vegg i vegg med verkstedet på
Kongsvinger ligger undervisningsrommet
med simulator og alt tenkelig utstyr koplet
opp mot konsernets eget globale universitet.
– Våre mekanikere er svært viktige for
oss. Vi slipper ingen ut for å «prøve og
feile» for muligens å reparere noe. Når vi
reiser ut, vet vi hvordan vi skal få maskinen
i gang igjen på raskeste måte.
– Jeg lærte mer på én uke her enn to år
på mekanikerlinja på videregående, forteller Jon Olav Nisi. 20-åringen er fra Notodden, men bor på hybel i Kongsvinger mens
han er lærling hos John Deere Forestry.
Helt fra han var liten har han fiklet med
det som lukter drivstoff og som bråker
når det fungerer. I motsetning til flere av
kameratene, havnet i skogbruket og ikke i
anleggsbransjen. Årsaken var trolig at han
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så ofte var med faren som både kjørte og
reparerte skogsmaskiner.
– Dette er en selvstendig jobb, hvor du
må trives i eget selskap, men jeg vet at jeg
alltid får tak i den hjelpen jeg behøver for
å løse oppgavene, sier Jon Olav. Inne på
verkstedet finnes alle hjelpemidlene og
arbeidsdagen er mer regulert. Uteoppdragene er mer utfordrende, for ofte er reiseveien mange timer ut til en frustrert skogsentreprenør som vil i gang med arbeidet
igjen.
– Derfor konkurrerer vi med anleggsbransjen om de beste folkene. Mulig
at de kan betale bedre, men hos oss
møter mekanikerne både mer teknologi
og betydelig mer allsidighet. De fleste
skogsentreprenørene har noen få
maskiner, og derfor treffer vi oftest eierne
personlig, og det finnes knapt maskiner
med mer teknologi enn i skogbruket. Det
blir lite samlebånd-følelse hos oss. Hvert
oppdrag skal løses med kunnskap og
forståelse, forteller Rundberget.
Jon Olav Nisi håndterer skjærebrenneren effektivt. I tillegg til teknologien, så
liker han også grovskruingen. Det er noe

eget med å få en bolt til å gå eller noe stort
til å fungere.
En dag skal han kanskje kjøre skogsmaskiner hjemme i Notodden som faren, men
erfaringen som mekaniker gir han helt
klart et annet bein å stå på. Kombinasjonen av forståelse for mekanikk, elektronikk og hvordan et tre kan nyttes, blir viktigere og viktigere i den fremtidsnæringen
som skogen er, og kommer til å bli.

De fleste skogs-entreprenørene
har noen få maskiner, og
derfor treffer vi oftest eierne
personlig, og det finnes knapt
maskiner med mer teknologi
enn i skogbruket.
Terje Rundberget, ettermarkedsjef.

Sveriges mest solgte tømmerhenger.
Kvalitetsmerkene Mowi og Moheda er utviklet og produseres i Sverige.
Bygd for skogbruket av skogsfolk. Se alle våre modeller på www.ftgforest.com

+47 69 80 82 20 • www.vreten.no
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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

TRØNDELAG

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

AGDER
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UNIVERSITET OG HØGSKOLE:
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2

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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VIKEN

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

NORDLAND
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2
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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NOTISER

UTDANNING

God dag, mann.
Økseskaft

Fyller på med skogkompetanse på skolen

Det flotte med å gi ut Magasinet Skog er at vi har
75 000 engasjerte lesere. I utgave 7 (side 47) spurte vi om noen kunne lære Lier bygdetun å bruke
en gammel dreiebenk for økseskaft.
- Jeg har fått virkelig mange henvendelser fra
folk som kjenner maskinen eller som har erfaring,
sier kontaktperson Helge Nybakken. Skaftene må
grovskjæres til på forhånd, og maskinen må ha
høy hastighet og skarpe kniver. Nybakken takker
dere skogeiere for hjelpen. Nå skal de teste maskinen i praksis på det levende bygdetunet.

Fakta
SKOG SOM HØYERE
UTDANNING

Det er to studiesteder som
tilbyr skogfaglig høyskole- og
universitetsutdanning: Norges
miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) i Ås, og
Høgskolen i Innlandet (INN) –
avdeling for anvendt økologi
og landbruksfag (Campus
Evenstad).

BACHELORGRAD

Både NMBU og Høgskolen
i Innlandet tilbyr en
bachelorutdanning i skogfag.

Er alt håp
virkelig ute?

Fagene på skogutdannelsen tilføres stadig noe nytt. Teknologi og nye hjelpemidler er viktig. Her er tidligere studenter og ansatte i gang med å teste bruk av drone. Hanne Kathrine Sjølie i midten.

FOTO: JAN OLE BAKKE

Skogstudentene ved Evenstad får glede av stadig mer kunnskap
samlet på studiestedet. Nå er det ansatt tung fagkompetanse på
skog ved høyskolen.
Tekst og foto: Gina Aakre

Mange eiere
skaper mangfold

Magasinet Skog har ivrige lesere. Se på dette
bildet vi fikk tilsendt fra Bergen.
Etter koronaåret 2020, er det ikke vanskelig å
være enig i oppfordringen fra hun eller han som
har hengt opp dette skiltet ved turveien:
«Ikke sitt inne når alt håp er ute.»
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Moderaterna vil selge ca. 20
prosent av Statskogs produktive
skogareal for å øke det folkelige
engasjementet i skogen.
Det svenske nettstedet atl.nu
melder at partiet Moderaterna
vil selge mindre skogsområder
på mellom 250 og 500 dekar til
markedspris. De vil at flere enn
dagens 300 000 enkeltmennesker skal bli skogeiere for å gi
liv og fordeler til landsbygden,
men også for å få til en høy

tømmerproduksjon kombinert
med vern av biologisk mangfold og verdifull natur. Det skal
ikke bli mulig å kjøpe flere enn
ett område per kjøper.
Ifølge Skogsutredningen eier
enkeltpersoner, dødsbo og bedrifter (ikke aksjeselskap) per i
dag 48 prosent av den svenske
skogen. Privateide aksjeselskap
eier 24 prosent og 13 prosent
eies av statseide aksjeselskap
som Sveaskog og andre.

– Vi har fått på plass mye kunnskap som vil komme skogfagstudentene våre til gode, lover Hanne
Kathrine Sjølie, førsteamanuensis skogbruk ved
Høgskolen i Innlandet (HINN).
På Evenstad er det mulig å ta en bachelor i skogfag
og en mastergrad i anvendt økologi. De siste årene
har studiestedet jobbet hardt med å styrke undervisningstilbudet og fagavdelingen på skog. Nå begynner innsatsen å bære frukter. Det er blant ansatt en
ny førsteamanuensis ved skogavdelingen, samt to
nye professorer som deler stillingene sine mellom
HINN og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Et
samarbeid med den svenske utdanningsinstitusjonen vil på sikt kunne gi mange muligheter, håper
Sjølie.
– Vi ser blant annet på muligheten til å utvikle
mastergraden vår til å kunne få et enda større fokus
på skogbruk, og ønsker på sikt at det skal bli mulig
å ta denne på deltid. Det vil åpne opp for at interesserte som allerede er i næringen og jobber med
skog i dag, men som ønsker å bygge på utdannelsen
sin, kan ta en mastergrad samtidig som de er i jobb,
sier Sjølie.
NØKKELKUNNSKAP
I tillegg satser de på flere ulike valgfag og større

I tillegg til bachelor i
skogbruk tilbyr INN også en
nært beslektet bachelorgrad
i utmarksforvaltning.
Dette studiet skal gi
studentene yrkesrettet
kunnskap om forvaltning og
næringsvirksomhet i utmark.
NMBU tilbyr en bachelorgrad
i økologi- og naturforvaltning.

MASTERGRAD

muligheter for utplassering i skogbedrifter for studentene som går på bachelorprogrammet. Et fag
som innebærer utplassering hos Glommen Mjøsen
Skog AS skulle vært i gang i høst, men ble utsatt på
grunn av koronasituasjonen.
Den nye fagkompetansen på selve studiestedet er
imidlertid på plass.
– Vi har ansatt en ny skoglektor og en ny førsteamanuensis som blant annet har fagkompetanse på
skogplanlegging, forteller Sjølie.
De nevnte professorene som har begynt ved
Evenstad har sine fagområder innen skogøkologi
og landskapsøkologi, og skogøkonomi og ressurser.
– Dette er svært aktuelle temaer, og veldig nyttig for oss å få med i faggruppen. At vi får så høy
fagkompetanse på disse områdene vil gi oss enda
bedre muligheter for veiledning med fokus på skog
for masterstudentene. Det vil også styrke bachelorprogrammet vårt ytterligere. Vi vil kunne utvikle
nye kurs og utvide fagtilbudet vårt, sier Sjølie.
Det er godt nytt for de 27 skogfagstudentene
som startet på bachelorprogrammet i fjor høst.
Sjølie forteller at de ser en dobling av studenter på
skogfagsprogrammet sammenlignet med året før,
og hun håper studentene fullfører studieløpet til
tross for en spesiell start på skoleåret.

Det er bare NMBU som tilbyr
en ren mastergrad i skogfag.
Skogfagsstudenter med
bachelorgrad fra enten INN
eller NMBU kan bygge på
denne bacheloren ved å ta
en mastergrad ved NMBU.
Ved fullført skogfaglig
mastergrad, og med en
fagkrets som er særlig
tilpasset skognæringens
behov, kan du da oppnå
tittelen «forstkandidat».
Dette er i dag den høyeste
skogfaglige tittelen i Norge.
INN har ingen ren skogfaglig
mastergrad, men tilbyr en
mastergrad i faget anvendt
økolog som også er lokalisert
til Campus Evenstad. Det
siste året har også dette
masterprogrammet mer
skogfaglig innhold gjennom
faget forestry, som gir
kurs i skogplanlegging,
skogmodellering,
internasjonal skogpolitikk
og økonomi.
29

PORTRETT

XXXXX

Levende
(opptatt av) skog
Svein M. Søgnen har arbeidet i Skogeierforbundet med planlegging og
miljøhensyn for å gjøre skogbruket bærekraftig i et langt perspektiv.
Med ansvar for flere lærebøker om temaet, og besøk i nær alle norske
kommuner, vet de fleste at han aldri går av veien for kunnskap og de
lange linjene.
Tekst og foto: Roar Ree Kirkevold

Hver eneste vår gledet lærersønnen Svein M. Søgnen seg
til sommerferie i Hurdal. Fotball var greit, men skogturer
med bestefar viste gutten inn i skogens underfulle
verden. Bestefar var skogsarbeider og kunne plante- og
dyrenavnene på rams. Han lærte den lysluggede pjokken
om sammenhengene i naturen og hvor viktig det er å se
dynamikken, ikke bare detaljene.
Da Svein M. Søgnen som guttunge fikk kusma og måtte
holde seg inne i noen uker, kom faren med en tjukk bok
om alle våre fuglearter. Det kunne fort slått feil ut, men
Svein bladde og lærte seg hva som får fuglene til å velge sine
livsmiljøer eller hekkeplasser. Ornitologi ble etter hvert en
fin hobby.
TIL SKOGS
Den smarte gutten hadde dysleksi. Den gang visste ikke
folk hva dysleksi var. Derfor kalte de ham lat. Han hadde
glimrende karakterer i alt unntatt lesing og skriving.
Først på folkehøyskolen fikk han tro på at han faktisk
kunne skrive og lese. Hukommelsen hadde blitt nær
fotografisk, og han lyttet alltid intenst, for å få med seg
pensum.
Så fikk han skogutdannelse og spennende arbeid både i
staten og i organisasjonene.
Alltid minnet han seg på at det er kunnskap og
diskusjoner som gir utvikling og nye tanker. Men han forsto
også raskt at «skogbruk hovedsakelig foregår utendørs»,
slik professor Ivar Samset ofte blir sitert på.
– Jeg har hatt det som plomma i egget, sier Svein og sjekker
blenderåpningen på det flunkende nye Nikonkameraet.
Om kort tid blir han skikkelig pensjonist og da bringer
nettopp fotograferingen han ut på daglige turer.
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KUNNSKAP, IKKE FØLELSER
Skogbruk er langsiktig. Derfor er det ekstra viktig at både
forskning og praktisk skogsarbeid foregår «etter boka».
Det betyr at skogeierne må ta ansvar og drive skogen på
en måte som gir langsiktig gevinst, og som tar vare på alle
artene som lever der.
– Det er viktig at vi har en skogforvaltning som inkluderer
alle artene, men vi må ikke kreve at skogeierne skal ta vare
på alle eksemplarene. Jeg ser så ofte at man skriker opp når
man finner noe sjeldent, men få snakker om selve motorene
i skogøkosystemene. «Rødlista» som revideres hvert sjette
år, lister opp artenes status. Den er en god rettesnor, men er
ingen fasit. Brukt på feil måte, blir det populistisk retorikk
og ikke fag.
Svein ønsker at vi mediafolk skal bli flinkere til å bringe
kunnskap og bakgrunnsinformasjon som det er enighet
om, heller enn enkeltfunn og skandaler.
– Jeg er kunnskapsnerd. Det innrømmer jeg, sier han.
BLÅBÆR ER IKKE «BARE»
Han minner om at skogen er dynamisk. Det betyr at
den endrer seg, og folk som skal forvalte den bør følge
utviklingen, slik Landsskogtakseringen har gjort for oss i
vel hundre år.
– De har skaffet oss verdens beste verktøy, påstår Svein
M. Søgnen.
– Det hjelper ikke at blåbærarealet er konstant, hvis
kvaliteten på det endres. Slikt kan være vanskelig å se for
deg og meg, men eksakte målinger over tid viser oss de
viktige svarene.
Akkurat som med «busksjiktet» i skogen. Han liker ikke
skog kun med like gamle trær.

Når kameraet er våpen, er det
jakttid hele året og overalt.
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Slå et slag for de
sårbare skogskolene
og lærebedriftene

– Vi må ta vare på buskene, slik at skogen stedvis blir
to- og fleretasjes. Da beholder dyr og fugler sine boplasser.
Blåbær og busksjikt er to viktige motorer i økosystemene
våre. For motorene, eller driverne, er langt viktigere enn
enkeltfunn av sjeldne arter.
NATURVERNERNE
Svein M. Søgnen har arbeidet med frivillig vern av skog
siden ordningen kom. Frivillig betyr at skogeierne selv
foreslår hvilke områder som staten kan betale for at de skal
verne til evig tid.
– En absolutt konfliktdempende og god ordning.
Svein var selv medlem av Norges Naturvernforbund
til han følte at det ble for opplagt at de ofte søkte selve
konflikten og ikke kompromisser og løsninger.
– De hadde mye bra for seg fram til 1990-tallet. Da
kom de med mange konstruktive forslag til hensyn.
Skogeierne innfridde det meste i tiåret som fulgte, men da
begynte Naturvernforbundet å søke opp det jeg virkelig
mener er helt unødige enkeltsaker bare for å få så mye
presseomtale at de kunne rekruttere flere medlemmer. Det
er et populistisk natursyn som ikke har som mål å skape
løsninger basert på akseptert kunnskap, sier han bestemt,
og legger til at han virkelig ønsker at alle skogeierne skal
følge de miljøstandardene som er utarbeidet. Kantsoner,
nøkkelbiotoper, lukket hogst der det er påkrevd og
livsløpstrær har alle sine funksjoner for å sikre langsiktig
god forvaltning.
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– Respekter miljøkravene, om ikke annet for å unngå
ytterligere restriksjoner fastsatt av folk utenfor skogbruket.
Kan du litt om skogen din, blir den ikke bare en «grønn
vegg», men levende, mer lønnsomt og mer interessant.
FUGLER OG FOTO
Som pensjonist skal han kose seg i skogen. Fotointeressen
er på profesjonelt nivå og får ham ut.
– Fuglene er gode indikatorer på tilstanden i naturen,
sier han. Akkurat nå er han mest bekymret over at meisene
i skogen synes å minke i antall uten at vi har forskning som
viser hvorfor. Selv om mange av disse fuglene kommer på
fuglebrettene så vil man aldri klare å redde dem med fôring.
En variert skog hvor de selv finner insekter og frø er eneste
løsning. Fôring av fugler får være for opplevelsen. Selv
bruker han fem kilo juleribbe som mat for lavskrikene han
har rundt hytta,
– Vi skal være glade for at vi har så mange skogeiere.
Da får vi alle typer av skogstell, som til sammen bidrar til
stor variasjon i skogen og et rikt biologisk mangfold, sier
mannen som sammen med kolleger i skogbruket har skrevet
flere bøker om biologisk mangfold, vegetasjonstyper i skog
og miljøstandardene for norsk skogbruk. I tillegg liker
han å si at han har vært i alle skogkommunene i landet.
Nå mangler han bare åtte på å ha besøkt alle kommunene
i landet. Kanskje det blir en prioritert pensjonistoppgave?
– Jeg har hatt en jobby, smiler han. Jobb og hobby i ett.
Levende opptatt av skog, altså.

Dagens syv skoglinjer ligger i
seks av landets elleve fylker. Det
betyr at ungdommene i fem fylker ikke har rett på studieplass, og
i beste fall havner nederst på søknadslistene. En annen utfordring
er at skogskolene rekrutterer
skogsoperatører til hele landet.
Dermed havner hele belastningen
på budsjettene til kun seks fylkeskommuner.
I tillegg har små skogsmaskinentreprenører ansvar for store
opplæringskostnader. Det koster
fra en halv til en million kroner å
ha en lærling ute i bedrift. Og de
har ingen garanti for å beholde
maskinføreren etter læretiden.
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Svein M. Søgnen mener at ordningen med frivillig vern har vært en god og konfliktdempende ordning.

I dag er det syv yrkesfaglige videregående skoler (Naturbruk)
som har egne skoglinjer, med til
sammen rundt 80 elever. Først
tar elevene VG1 Naturbruk før
de går over til VG2 Skogbruk det
andre året. Til slutt tar de VG3
Skogbruk som lærlinger to år i
bedrift, eller studieforberedende
kurs som kvalifiserer til høyere
utdanning.
Det er på disse skoglinjene den
moderne skogsarbeideren utdannes, nemlig skogsoperatørene
som kjører hogstmaskin og lastbærer. Dette er høyteknologiske
maskiner med avanserte data- og
styringssystemer, som stiller store
krav til opplæring av elevene og
lærernes kompetanse.
En moderne hogstmaskin erstatter kanskje 15-20 skogsarbeidere med motorsag. Denne
effektiviseringen har vært viktig
for skogbruket, men det har gitt
nye utfordringer for skogskolene.
Mekaniseringen krever millioninvesteringer i skolenes maskinpark
for å kunne gi elevene relevant
utdanning for arbeidslivet. Skoglinjene har derfor høye driftskostnader og få elever, noe som
gjør dem sårbare for kutt i skolebudsjettene.

LØSNINGENE FINNES

Landsdekkende skoletilbud gir
ungdommer i hele landet samme
rettigheter til studieplass og en
rettferdig byrde gjennom statlig
finansiering. Dette forutsetter
selvfølgelig at alle skogskolene
inngår i landslinjeordningen.
Når det kommer til operatørlærlingene må en samlet skog- og
entreprenørbransjen
sammen
med staten, finne nye løsninger
som avlaster de små og sårbare
lærebedriftene som tar stor risiko.
Hvem tar utfordringen?

Jørn Lileng,
Daglig leder i Velg Skog
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