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Forord 
Denne rapporten er en sammenstilling av program, gruppeoppgaver og gruppenes 
besvarelser fra den nasjonale workshopen om rekruttering til skogbruket på 
Sønsterud Gård 22.5.2008. Vi håper rapporten og det gode og konstruktive 
gruppearbeidet vil bli tatt med i rekrutteringsarbeidet framover. Allerede den  
19.-20.8.2008 inviterer Skogbrukets kursinstitutt til videreføring av arbeidet, med 
Honne-seminaret ”Rekruttering og omdømme – skogbrukets hovedutfordringer?” 
Satsing på og arbeid med rekruttering til skogbruket skal og må være i fokus 
framover.  
 
På vegne av Fylkesmannen i Hedmark ønsker jeg spesielt å takke Trefylket ved 
daglig leder Ola Rostad, Skogbrukets kursinstitutt ved Bjørn Helge Bjørnstad og Eva 
Skagestad Størdal, Maskinentreprenørenes Forbund ved Einar Østhassel, Norges 
Skogeierforbund ved Gudbrand Kvaal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Kjersti 
Kinderås og Solør vgs Sønsterud ved Helge Strætkvern for verdifull diskusjon og 
samarbeid i planleggingen av workshopen. Prosjektet ble finansiert av 
Fylkesmannen i Hedmark, Tretorget og Skogbrukets Landsforening. 
 
Jeg håper både skogbrukets rekruttering og omdømme vil være tuftet på 
begeistring for skog! 
 
 
 
Hamar, 1.7.2008 
 
Torfinn Kringlebotn 
Fylkesskogmester og prosjektansvarlig 
 
 
 
 
 
 
 

Innhold 
Rekruttering til skogbruket .............................................................................3 
Program ......................................................................................................4 
Gruppeoppgaver ...........................................................................................5 
Besvarelse gruppe 1......................................................................................6 
Besvarelse gruppe 2......................................................................................8 
Besvarelse gruppe 3.................................................................................... 12 
Besvarelse gruppe 4.................................................................................... 14 
Besvarelse gruppe 5.................................................................................... 16 
Deltakerliste............................................................................................... 18 
Vedlegg om rekruttering i skogstrategier........................................................ 21 
 



 3

Rekruttering til skogbruket 
Workshop på Sønsterud Gård i Åsnes, torsdag 22.5.2008 
 
Fylkesmannen i Hedmark inviterte sentrale aktører i og rundt skogbruket til 
workshop om å ta et tak for en sterkere rekruttering til det profesjonelle 
skogbruket. Denne foregikk på Sønsterud Gård i Åsnes, Hedmark, samtidig med 
første konkurransedag under EM i skogbruksferdigheter - European Student 
Championship in Forestry Skills 2008. 
 
Bakgrunn 
Det er lagt ned et stort arbeid i regionale skogstrategier, både for Kystskogbruket og 
Innlandsskogbruket. Rekruttering er et viktig tema, men hvordan kan vi gi det innhold? 
Hvordan få ungdommer til å satse på og fullføre en skogbruksutdanning, men også å bli i 
skognæringa? 
 
I tidsrommet 20.-25.5.08 ble EM i skogbruksferdigheter på Solør vgs – avd. 
Sønsterud arrangert. Noe av målsettingen var å øke skogbrukets og 
skogbruksutdanningens anseelse, og dermed bidra til økt interesse for og 
rekruttering til skogbruket. Samtidig pågikk også European Student 
Workshops in Land Use and Agriculture Development spredt på 5-7 skoler i 
hele landet (se http://em.hedmark.org). 
 
Fylkesmannen i Hedmark fikk positiv respons på ideen om å arrangere en workshop om 
rekruttering for nasjonale og regionale aktører i skogbruket.  
 
Målsettingen med en workshop om rekruttering 
Det skal arbeides aktivt, langsiktig og målrettet for å rekruttere, utvikle og ta vare på 
kompetent arbeidskraft innen skog- og trenæringene. For å begrense spekteret av temaer 
ble det fokusert på rekruttering til det profesjonelle skogbruket. 
Målene for workshopen var å: 

- Sette temaet på dagsorden, bevisstgjøring og erfaringsutveksling  
- Skape dialog mellom tilbyderne av utdanning på ulike nivåer og mellom 

utdanningsinstitusjonene og næringa 
- Gi innspill til nasjonale/regionale handlingsplaner for rekruttering til det profesjonelle 

skogbruket. 
 
Målgrupper 
Det var nær 50 deltakere på workshopen fra: 
- Nasjonale og regionale aktører fra skogbruksutdanning på vgs-, bachelor- og masternivå 
- Nasjonale og regionale aktører fra det profesjonelle skogbruket 
- Nasjonale og regionale aktører fra offentlig skogbruksmyndigheter 
- Sentrale politiske og faglige aktører med tangering mot skogbruket 
 
 
Workshopen ble finansiert av: 
 
 

FYLKESMANNEN I HEDMARK Skogbrukets Landsforening 
Landbruksavdelingen 
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Program workshop 22.5.2008 
 
  
 En hyggelig oppstart på dagen 
0820 Kaffe og litt å spise på Sønsterud Gård 
 
 Vi vandrer over til EM-arenaen 
0900 Delta på høytidelig åpning av EM i skogbruksferdigheter og litt action 
 
 Innledende runder - Blikkheving og mulige suksessfaktorer? 
1020 Velkommen til workshop / landbruksdirektør Anne Kathrine Fossum 

Rekruttering til skogbruket / landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen 
Forest education in Austria / forestry teacher Evald Gill 
- litt om samhandling og suksessfaktorer i Østerrike 
Den nye trealderen og erfaringer fra rekrutteringsprosjektet Begeistring for tre  
/ Helene Oudenstad, Skogselskapet i Hedmark 
Tenkepause i 10 min. 

 Behov og utvikling framover i utdanningsinstitusjonene – vgs/høgskole/universitet 
- Nye videregående læreplaner for skogsoperatører / Ivar K. Hoff, MEF 
- Rekrutteringsbehov for skogfunksjonærer på bachelor- og masternivå  
   og litt om Skoglauget / Finn Roar Bruun, Naturviterne 

 
 Påfyll og inspirasjon 
1230 Dugurds - spesialforing fra kjøkkenet på Sønsterud Gård 
 EM i skogbruksferdigheter  

- Vandring for å se på actionfylte motorsagøvelser og oppleve EM-stemninga 
 
 Hard jobbing 
1400 Diskusjoner/workshops i grupper og plenum 

Hvordan rekruttere og utvikle til beste for skogbruket? 
Hva gjør skogbruket attraktivt? 
Hva er flaskehalsene ift rekruttering – kan kjerneproblemet identifiseres? 
Karriereplanlegging i skogbruket, hva er viktig? 
Utdanningstilbudet kontra næringslivets rekrutteringsbehov – kvalitet og kvantitet? 
Hva satser vi på – og hvem gjør hva best? 

 
1700 Oppsummering og avslutning 
 
 Frivillig fritid 
1730 Middag er reservert på Sønsterud Gård for de sultne  

(si fra ved påmelding om du ønsker middag!) 
 
 

 
 
Ordstyrer:  Ola Rostad, Trefylket 
Programkoordinator: Torfinn Kringlebotn, FM Hedmark 
Arrangør:   Fylkesmannen i Hedmark 
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Rekruttering til skogbruket   
Workshop på Sønsterud Gård i Åsnes, torsdag 22.5.2008 
 
 
Bakgrunn 
Det er lagt ned et stort arbeid i regionale skogstrategier, både for Kystskogbruket og 
Innlandsskogbruket. Rekruttering er et viktig tema, men hvordan kan vi gi det innhold? 
Hvordan få ungdommer til å satse på og fullføre en skogbruksutdanning, men også å bli i 
skognæringa? 
 
Oppgave 1 
 
Hvorfor skal vi jobbe med rekruttering? Hva er problemet? 
 
1.1 Hvilke grupper har problemer med rekruttering og det å beholde kompetent 

arbeidskraft? I så fall hvorfor eller hvorfor ikke?  
a) Skogeiere, sesongarbeidere, skogsmaskinførere eller funksjonærer 
b) Det offentlige, skogeierandelslagene, andre private bedrifter eller skogeiere. 

 
1.2  Er det behov for å øke rekrutteringen? I så fall hvorfor eller hvorfor ikke? 

Er det ulike årsaker for de ulike gruppene (se oppgave 1.1)? 
 

1.3 Er skogbruket attraktivt nok for å rekruttere unge? I så fall hvorfor eller 
hvorfor ikke? Kan ett eller flere kjerneproblem identifiseres? 
Er det ulike årsaker for de ulike gruppene (se oppgave 1.1)? 

 
1.4  Hva er flaskehalsene i forhold til det å beholde kompetent arbeidskraft? Kan 

ett eller flere kjerneproblem identifiseres? 
Er det ulike årsaker for de ulike gruppene (se oppgave 1.1)? 

 
1.5 Er utdanningstilbudet tilpasset (kvalitet og kvantitet) næringens 

rekrutteringsbehov? 
 Er det ulike årsaker for de ulike gruppene (se oppgave 1.1)?  

 
Oppgave 2 
 
Hva gjør vi? Hva satser vi på – og hvem gjør hva best? 
  

Vi ber om konkrete forslag til rekrutteringstiltak mot de aktuelle målgruppene med 
forslag til organisering (hvem er ansvarlig) og finansiering. 

 Vær tydelig på hvilket problem tiltaket skal løse. 
 
Workshopen er finansiert av: 
 
 

FYLKESMANNEN I HEDMARK Skogbrukets Landsforening 
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Workshop rekruttering – besvarelse gruppe 1 
 
GRUPPE 1    
Tomb Olsen Astrid Langmoen  
Gjermundnes vgs Teig Harald  
AT Skog BA Kristoffersen Terje  
SB Skog  Langsethagen Kenneth  
Johansen Skogsdrift  Johansen Trond  
Fylkemannen i Oppland Helland Hallvard  
Skogbrukets Landsforening / NHO Mat og bio Tangnes Bjørn  
Skogbrukets kursinstitutt   Bjørnstad Bjørn Helge sekretær 

 

 
 
Generelt 
Omdømme og framtidsvisjoner mangler. Behov for å spre ett positivt bilde. Vi driver 
en distriktsnæring som ikke appellerer til alle. Lønnsnivå må endres sammen med 
omdømme bygging. Omdømmebygging gjennom skoleprosjekter som gir 
nærkontakt mellom ungdommen, skolen og næringslivet. Fra nedbemanning og 
omstilling til nyrekruttering …… 
 
Skogeiere 
Boplikt kan være ett problem, dermed er lønnsinntekt er nødvendig ved siden av. 
Beliggenhet er derfor viktig til annet næringsliv for at det skal være interessant for 
de fleste. Mulighet for familiesysselsetting i nærheten. 
 
Sesongarbeidere 
Kompetanse og stabilitet er en utfordring ved innleie av utenlandsk arbeidskraft. 
Dårlig betalingsvilje for å leie inn manuell arbeidskraft. Bruk av utenlandsk 
arbeidskraft kan være med å senke omdømme å svekke rekrutteringen. 
 
Skogsmaskinførere 
Viktig å satse på fagbrev for å sikre kompetanse. Arbeidskraft fra nærområdet er 
viktig for entreprenørene. Arbeidsvilkår må være konkurranse dyktige med andre 
næringer.  Aldersfordeling hos dagens arbeidsstokk er veldig skjev. 
 
Offentlige funksjonærer 
Trenger økt fokus på status hos offentlige funksjonærer/lønn. Missnøye med 
endrede arbeidsforhold i mange kommuner svekker omdømmet til denne 
utdanningsgruppa. 
 
Andelslagene 
Færre ansatte med større arbeidspress. Lav status. 
 

Oppgave 1 
Hvorfor skal vi jobbe med rekruttering? Hva er problemet? 
 
1.1 Hvilke grupper har problemer med rekruttering og det å beholde 

kompetent arbeidskraft? I så fall hvorfor eller hvorfor ikke?  
a) Skogeiere, sesongarbeidere, skogsmaskinførere eller funksjonærer 
b) Det offentlige, skogeierandelslagene, andre private bedrifter eller skogeiere. 
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Andre private 
Press på økonomien og færre bein å stå på. Sårbart for omstillinger 
 
 

 
 
Generelt 
Dyrking av omdømme og mulighetsdiskusjoner. Opplæring av rådgivere i 
ungdomsskolen. Etablere prosjekter som gir elevene mulighet til å møte næringa. 
Spesielt fokus i områder i nærhet til aktuelle videregående skole. Behov for å se på 
geografiske forskjeller. Må se at vi i dag har behov for rekruttering i særlig grad, 
men at vi trenger å starte nå for å løse rekruttering framover. 
 
Intern medisin – hvordan få skognæringa til å se positivt på seg selv.  
 
Skogeiere 
Feller omdømmebygging innen landbruksnæring. Hva ønsker dagens skogeiere? 
Dagens skogeiere trenger ikke å avvirke….. tjener nok ellers.  Industrien trenger 
tømmer, Eiendomsomsetning? Hvordan tilrettelegge for interesserte skogeiere. 
 
Sesongarbeidere 
 
Skogsmaskinførere 
Behov for nærhet til utdanningsinstitusjon eller system som kan dekke alle deler av 
landet.  
 
Funksjonærer 
 

Oppgave 2 
Hva gjør vi? Hva satser vi på – og hvem gjør hva best? 
  

Vi ber om konkrete forslag til rekrutteringstiltak mot de aktuelle målgruppene med 
forslag til organisering (hvem er ansvarlig) og finansiering. 

 Vær tydelig på hvilket problem tiltaket skal løse. 
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Workshop rekruttering – besvarelse gruppe 2 
 
GRUPPE 2    
Tomb Østmo Einar  
Høgskolen i Hedmark – avd. Evenstad  Økseter Petter  
UMB, Institutt for naturforvaltning  Frank Jon  
Skogbrukets Landsforening / NHO Mat og bio Lynghaug Espen  
Mjøsen Skog BA  Korsvold Geir  
Norges Skogeierforbund  Kvaal Gudbrand leder 
Fylkemannen i Oppland / Skog- og trestrategi H & O Sørum Bjørn  
Stange og Romedal allmenninger Nermo Jørgen  
Skogbrukets kursinstitutt   Størdal Eva Skagestad sekretær 
 
 
Gruppa valgte å svare på denne oppgave 1.1 først, for å kunne gi gode svar på 
oppgave 1.2. 

 
 
Andelslag (Mjøsen)  
Problem med å beholde arbeidskraft innen planlegging. (3. – 5. Datakompetanse. 
Stor ”turn-over” for ansatte. 4 har sluttet av 15 personer til nå i 08. Går over til 
andre næringer.  
Fortsatt søkere på jobber, men nedgang i ant. Søkere, dvs ikke mange å velge 
mellom. 
 
Skogbrukets Kursinstitutt 
Ansatte:  
Bra søkning til stillinger som lyses ut.  
 
Kursdeltakere 
Utfordring å rekruttere skogeiere til kurs; -rekruttere eiere til kompetanseheving for 
å være aktive forvaltere.  
 
VG-skole for opplæring for den yrkesaktive gårdbruker:  
Rekruttering av lærere: Greit til nå.  
 
Rekruttering av elever 

• Elevene er lite bevisst på valg av retning e. ungdomsskolen. Mange som 
rekrutteres til Naturbruk er jenter med kjæledyr som hobby…  

• Andelen som er interessert i en yrkesløpebane er veldig lav. De ønsker seg en 
allmenn studiekompetanse for videre studier.  

 

Oppgave 1 
Hvorfor skal vi jobbe med rekruttering? Hva er problemet? 
 
1.1 Hvilke grupper har problemer med rekruttering og det å beholde 

kompetent arbeidskraft? I så fall hvorfor eller hvorfor ikke?  
a) Skogeiere, sesongarbeidere, skogsmaskinførere eller funksjonærer 
b) Det offentlige, skogeierandelslagene, andre private bedrifter eller skogeiere. 
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FMLA Oppland 
Kommunene 
Alle kommunene i Oppland har skogfaglig kompetanse, stabil arbeidsstokk. 
Tillegges andre oppgaver dvs. får lite tid til skogbruk (10-15%).  
Arbeidsmarkedet for antall kandidater har vært forholdsvis stabilt i fylket. 
Konklusjon: Får de kandidatene vi ønsker, blir værende. 

FMLA  
Stor utskifting. Lavere antall søkere på stillinger her enn i kommunene. Høgere 
lønninger i kommunen. Liten rekruttering fra kommunene. Rekrutteringen skjer 
heller motsatt vei. 
 
UMB: 
Ansatte:  
Kompetente søkere til stillingene på Instituttet. 
 
Studenter til Skogfag 
Få søkere på Bachelor-nivå. Noe av ”problemet” er at det kreves 
realfagskompetanse for å komme inn. Stor konkurranse om realfagselevene.  
Få elever på Bachelor gir få studenter på Master. 
 
Bachelor i fornybar energi – Stor interesse, -viser at ”miljøfag” er in.  
 
Evenstad: 
Ansatte:  
Ansatt mange siste år. Ikke problem med ansettelse av professorer eller 1. 
amanuensis (Dr. grad). 
Positivt med noe utskifting.   
 
Studenter:  
Trenger flere studenter. En klasse: skog og utmark. Ettårig skogstudie sammen 
med VK2 skog, VK3: samarbeid med Rena. Nytt studie i Bioenergi. 9 søkere.  
Åpent studium dvs, en del ”dårlige” studenter som kommer på tampen.  
 
SL – Betraktninger ”utenfra” 
Uvant med en næring der grunnutdanning og høyere utdanning sees i 
sammenheng. Andre bransjer snakker om fagarbeider for seg, høgere utdanning for 
seg.  
 
Inntrykk av at bransjen trenger å snakke sammen og samhandle mer enn i dag. 
Stor ”konkurranse”. 3 trinn i rekrutteringsprosessen:  
- Få tak i folk 
- Lære opp 
- Holde på folk 
 
Allmenning – Romedal  
Har ikke rekruttering av ansatte. Overtallighet.  
Bruker ikke-skandinaviske sesongarbeidere til skogkulturarbeid. Ingen norske 
ungdommer ønsker slike jobber. 
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NSF 
NSF har problemer med å få tak i folk pga Oslo- nivå på lønn. Problem med å få tak 
i kvalifisert, erfaren arbeidskraft som kan jobbe med næringspolitikk i kombinasjon 
med skogfag. 
 
Konklusjon for gruppe 2: 
Rekruttering av funksjonær:  
Ikke problem per i dag. Går mot et generasjonsskifte, noe som vil utløse et problem 
framover. 
 
Skogeiere 
Utfordringer for å gjøre skogeier aktiv gjennom kunnskap om forvaltning har behov. 
 
Sesongarbeidere - skogkultur 
Utenlandsk arbeidskraft – stort behov for arbeidskraft for skogkultur. Fleksibel 
arbeidskraftreserve. Ikke attraktive arbeidsoppgaver for norsk arbeidskraft  

Skogsmaskinførere og transport 
- Prekært behov 
- Næringen er lite konkurransedyktig – kjører heller gravemaskin. Bedre priser 
- Forgubbing. 

 
 

 

Behov for rekruttering?: 
JA! 
Rekruttering for å opprettholde studie. Kritisk masse. 
Rekruttere skogsmaskinførere 
Til nå har rekruttering vært lite aktuelt på grunn av nedbygging. Ikke mer å bygge 
ned nå! Pga generasjonsskiftet vil behovet være økende!! 
 
Utfordring:  

• Jobbe med å heve status til næringen / yrkene.  
• Jobbe mot ungdomsskoleelever. I dag har de ikke noe bevisst forhold til valg 

av yrkesfag. Vanskelig før man er 20.  
• Karrieremuligheter – viktig å synliggjøre hvilke muligheter man har i forhold 

til lønn og ev. karrieremuligheter. 
 

Oppgave 1 
Hvorfor skal vi jobbe med rekruttering? Hva er problemet? 
 
1.2  Er det behov for å øke rekrutteringen? I så fall hvorfor eller hvorfor ikke? 
Er det ulike årsaker for de ulike gruppene (se oppgave 1.1)? 
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Runde rundt bordet: 
 
Jobbe med næringens image – omdømmebygging 

• For mange eksempler på TV- programmer med negativ vinkling. 

• Næringen har behov for aksept i storsamfunnet. Behov  for å slippe å 
forsvare sider som vinkles negativt. Få ut budskap om alt det positive 
skogbruket har bidratt med og gjør. Bør formidles av andre, ikke måtte si det 
selv.  

• Et problem at skogbruket ikke får gjennomslag i store medier. Bare 
”menighetsbladene”. 

• Viktig å være positiv. Problem at skogbruket har blitt en hakkekylling.  

• Viktig å synliggjøre /sette fokus på fornybar ressurs, bioenergi, grønn næring.  

• Rett ”timing” Skal den grønne delen av næringslivet markedsføre seg er det 
nå, med tanke på klimaendringer, CO2, fornybar ressurs, rent luft, rent vann 
og god plass i ”urørt natur”.  

 
Hvem gjør hva? 

• Alle må bidra for å gjøre skogbruk til en ”positiv næring”! 

• NSF har jobbet med en TV-serie. Visning på NRK og TV2. Fabelaktiv har laget 
en Demo. Resultatet var at næringsperspektivet ble borte, mye ”Børli” og 
grønt. Det koster 2,5-3 mill for å lage en tv-produksjon, og tilsvarende for å 
markedsføre / jobbe med ”spin-off”. Fabelaktiv vil ikke endre fokus, -det er 
slik DE ønsker å framstille saken. 

• Skogselskapene og SKI har en rolle i forhold til rekrutteringsprosjekt 
Treladeren. 

 
Konkrete oppgaver fra gruppa 

• Viktig å få med alle deler av næringen på å satse sammen om prosjekt som 
Den nye trealderen.  

• Bruke elever fra videregående skole naturbruk – som en del av studiet 
Ha som oppgave å lage et opplegg for barnehage /skole i området for å 
presentere næringen. Tosidig: Elevene må forberede seg og virkelig lære 
faget for å kunne lage et opplegg for barnehagen. Barnehagebarna får 
kjennskap til skog, skogbruk og næringen.  

• Russen – grønnruss - reise rundt på barneskolene og fortelle hvem de er og 
hvor ”kult” det er å jobbe ”grønt”. 

 
Gjøre personer fra næringen mer proff på håndtering av media. 

Oppgave 2 
Hva gjør vi? Hva satser vi på – og hvem gjør hva best? 
  

Vi ber om konkrete forslag til rekrutteringstiltak mot de aktuelle målgruppene med 
forslag til organisering (hvem er ansvarlig) og finansiering. 

 Vær tydelig på hvilket problem tiltaket skal løse. 
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Workshop rekruttering - besvarelse gruppe 3 
 
GRUPPE 3    
MEF Østhassel Einar  
Kongsberg vgs - avd. Saggrenda Skog Sagvolden Håvard  
Jenter i Skogbruket   Holth Kari  
Høgskolen i Nord-Trøndelag / Mære l.br.skole Kjellsen Asbjørn  
NORSKOG  Nøkleholm Gaute  
Nord-Trøndelag fylkeskommune / Kystskogbruket Sandstad Johannes  
Fylkesmannen i Hedmark / Skog- og trestrategi H & O Sandtrøen Magne  
Landbruks- og matdepartementet  Stokke Espen  
Skogselskapet i Hedmark Fjærtoft Inger Skogheim sekretær 
 

 
 
Hva skal en rekruttere til? 

• Skogbrukere / praktikere 
• Skogeiere 
• Byråkrater 

 
Viktig å få fram at skogbrukere kan brukes til mer enn skogbruk og at de 
representerer attraktiv grønn kompetanse. 
Skogbruket framstår med svingende tømmerpriser og bjellesauer som er ute og 
tuter. 
Konklusjon: 
Vi er ikke attraktive nok. 
 
Saggrenda: 

• Elever som først kommer til skolen blir der. 
• Utfordringen er å få elevene til skolen. 
• Det er stort behov for mer informasjon blant annet om hva en kan bli og 

mulige veier videre. 
• Etterlyser kryssløp for naturbruk. 

 
MEF: 

• Ønsker ikke kryssløp. 
• Veiledningstjenesten i skoleverket er for dårlig. 
• Viktig å bygge omdømme, men er dette en oppgave som skogbruket selv har 

forutsetninger for å gjøre. 
• De unge etterlyser forutsigbarhet mht ansettelser og en må ha 

lønnsbetingelser som hindrer avskalling til andre yrker. 
• Suksesskriterier er mulighet til å utvikle seg som fagarbeider (kurs/etter- og 

videreutdanning), karriereplanlegging, variasjon i arbeidet, 

Oppgave 1 
Hvorfor skal vi jobbe med rekruttering? Hva er problemet? 
 
1.3 Er skogbruket attraktivt nok for å rekruttere unge? I så fall hvorfor eller 

hvorfor ikke? Kan ett eller flere kjerneproblem identifiseres? 
Er det ulike årsaker for de ulike gruppene (se oppgave 1.1)? 
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konkurransedyktig lønns- og arbeidsmiljø, stimulere til å være del av et faglig 
nettverk og høyne yrkesstatusen (blant annet hos rådgivere og hos foreldre). 

 
Norskog: 

• Mer fokus på naturbasert NÆRING og mindre ”natursvermeri”. 
• Få fram bredden i næringen. 
• Foreslår 1 ukes betalt kurs i ungskogpleie som en introduksjon til næringen. 

 
FMLA: 

• Det er viktig med tydelige ansikter utad til allmennheten, men det er ikke 
avklart hvem som skal gjøre jobben med å selge inn skogbruket. 

• Foreslår også kurs for ungdom (konf Norskog). 
 
Oppsummering: 

• Viktig å bli bedre arbeidsgivere og tilby et lønnsnivå som gir stabilitet. 
• Forsterke arenaer for opplæring, f eks Sønsterud og da gjerne med 

landslinjer. 
• Bli bedre til bygge bransjens renommé og lære av andre bransjer. 
• PR-stunt på Rådhusplassen for å skape blest. 

 
 

 
 
Stikkord for arbeidet er langsiktighet og forutsigbarhet. 

1. Tilby kurs til ungdom som introduksjon til bransjen. SKI lager kurs. Tilby 
sommerjobb i etterkant. Finansieres av skogeierorganisasjonene. 

2. Etablere www.plant-tre.no fra Nord-Trøndelag som en nasjonal satsing med 
plantedager og plantesertifikat. Finansieres av fylkeskommuner og 
skognæringa. 

3. Inn i skogen – ut i livet? 
4. Omdømmebygging. Behov for ekstern innspill? 
5. Øke markedet og etterspørselen for tre som produkt. 

 
 

Oppgave 2 
Hva gjør vi? Hva satser vi på – og hvem gjør hva best? 
  

Vi ber om konkrete forslag til rekrutteringstiltak mot de aktuelle målgruppene med 
forslag til organisering (hvem er ansvarlig) og finansiering. 

 Vær tydelig på hvilket problem tiltaket skal løse. 
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Workshop rekruttering - besvarelse gruppe 4 
 
GRUPPE 4     
Kongsberg vgs - avd. Saggrenda Skog Garås Halvor  
Gm Skogsdrift  Filtvedt Gunnar  
Viken Skog BA Igelsrud Anne Marit.  
Glommen Skog BA Løken Mikael  
Arbeidstilsynet  Leet Trond  
Fylkesmannen i Rogaland / Kystskogbruket Slåtta Lars  
Naturviterne  Bruun Finn Roar  
Fylkesmannen i Hedmark  Fossum Anne Kathrine sekretær 
 

 
 

• Lønn – skogbruket: dårligst lønn og minst fleksibel 
• Skogbrukets image 
• Kosthold og pauser som prosjekt i et entreprenørfirma. Har ført til mindre 

arbeidstid og høyere produktivitet.  
• Muligheter for etter- og videreutdanning er viktig, utdanningsinstitusjonene 

sammen med næringa må ta ansvar for det. 
• Trivsel og muligheter til videre utvikling er viktig både for å beholde og 

rekruttere.  
• Samarbeid mellom næringsliv og skole/utdanning i forhold til å utvikle de 

rette tilbudene.  
• Det må være så gode betingelser at de gode menneskene kommer.  
• Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet er viktige faktorer, kursing er veldig 

viktig.  
• Spre kunnskap om de gode eksempler. Mangel på de gode eksempler, eller er 

de der bare vi leter. Oppfatningen i gruppa var at de gode eksemplene er der, 
vi må let dem fram.  

• Lite skader, lavt sykefravær i entreprenørbransjen. Er lite opptatt av 
arbeidstid, kosthold, kostnader etc. Liker ikke papirarbeid. Arbeidstilsynet har 
samarbeidet med oppdragsgiverne (Glommen) om møter med 
entreprenørene – dette har vært positivt.  

• Aktuelle kandidater når stillinger blir lyst ut stiller andre krav til lønn og 
arbeidsvilkår enn det som arbeidsgiver i mange sammenhenger er i stand til å 
møte. Ofte de nyeste som har høyest lønn, er demotiverende for de som 
allerede er der.  

• Trivsel og miljø er de faktorene folk er mest opptatt av, lønn kommer på 5.-6. 
plass.  

 

Oppgave 1 
Hvorfor skal vi jobbe med rekruttering? Hva er problemet? 
 
1.4  Hva er flaskehalsene i forhold til det å beholde kompetent arbeidskraft? 

Kan ett eller flere kjerneproblem identifiseres? 
Er det ulike årsaker for de ulike gruppene (se oppgave 1.1)? 
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• Lønn er den viktigste faktoren nå du skal i ny jobb, etter det betyr det ikke så 
mye forutsatt at du har et fornuftig/riktig nivå i utgangspunktet. Da er det 
andre ting som arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter (etterutdanning, 
karriere) som er det viktige.  

• Samarbeid næring og skole er alfa og omega i forhold til å lykkes. Tettere og 
mer forpliktende samarbeid.  

• Skape nye arenaer for å nå nye mål. Kanskje må man lage rene 
kvinnearenaer for å treffe kvinner. Rene kvinnegrupper kan utfordre de 
fastlåste tenkesett i næringa. 

• Byene og vestkysten er ikke med, må dit for å lokke folk derfra inn.  
• Må skape et positivt image.  
• Må ut av sektortankegangen. De som studerer trerelaterte fag på NTNU blir 

interessert i skogbruk.  
• Må være mer utadvendt og søkende, har i for stor grad drevet indremisjon.  
• Må ta tak i skolerådgiverne og være på utdanningsmesser.  
• Vi må ta i bruk de utradisjonelle arenaene for å trekke folk, vi klarer ikke 

lenger å trekke dem på de tradisjonelle.  
• 5 minutter på tv er gull verdt i forhold til markedsføring.  
• Videregående skoler er fylkeskommunale, skal det rekrutteres på tvers av 

fylkesgrenser må det betales for gjesteplasser.  
• Dette er ikke rasjonalt å gi tilbud til små grupper og det er heller ikke 

attraktivt å være en del av en liten klasse.  
• Det er ungdommen selv som må være med å utforme budskapet som skal 

lokke ungdommen inn i næringa både på videregående nivå og høyere 
utdanning. Vi ”voksne” må stå bak teppet (i bakgrunnen) som tilrettelegger 
og pådriver. 

• Vi må ikke bare være opptatt av å finne de rette arbeidstakerne, men også 
om vi er de rette arbeidsgiverne.  

• Vi må selge oss selv som interessante.  
• Vi må vesentlig bedre på å selge oss, NTNU er f.eks mye mer profesjonelle 

enn andre utdanningsinstitusjoner.  
 
 

Oppgave 2 
Hva gjør vi? Hva satser vi på – og hvem gjør hva best? 
  

Vi ber om konkrete forslag til rekrutteringstiltak mot de aktuelle målgruppene med 
forslag til organisering (hvem er ansvarlig) og finansiering. 

 Vær tydelig på hvilket problem tiltaket skal løse. 
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Workshop rekruttering - besvarelse gruppe 5 
 
GRUPPE 5    
Solør vgs - avd Sønsterud Strætkvern Helge  
Valle vgs Eid Ola  
MEF, Maskinentreprenørenes Forbund  Hoff Ivar K.  
Valdres Skogavvirkning  Råheim Andreas  
Allskog / Kystskogbruket Bruce Grete  
Privat, tidl. FM Hedmark Strupstad Liv Marit  
Trefylket  Rostad Ola sekretær 
 

 
 
Fungerer samarbeidet skole / næringsliv mht kvantitet?: 

• Balanse tilbud / etterspørsel mht lærerplasser er konjunkturavhengig. 
• Status ved Solør vgs Sønsterud der 8 av 10 har skaffet seg læreplass viser at 

langsiktig samarbeid nytter. 
• Bruk av opplæringskontor, f eks OKAB, gir lærlinger og lærebedrift en 

sikkerhet. 
• Mange små bedrifter er en utfordring. Opplæringsringer er en annen måte å 

organisere læreplassene på. 
• Bedriftene må profilere seg for å få lærlinger. 
• Fra Valdres rapporteres det at lærlingene forsvant med naturbrukslinja. 
• Lokale lærlinger foretrekkes da ”importerte” forsvinner. 
• Næringslivet vil ha de beste, men står arbeidsvilkårene.  
• Vi må utdanne dobbelt så mange som vi har bruk for pga svinn til andre 

yrker. 
• Det er en nasjonal oppgave å drive utdanning og det må etableres 

utdanningssentra som er gode nok – men hvor mange? 
 
Konklusjon: Systemet er på plass, men samarbeidet kunne ha vært tettere. Nærhet 
til utdanning, særlig VG1, er viktig for å sikre rekrutteringen og vi må ha kapasitet 
ut over det faktiske rekrutteringsbehovet pga svinn til andre yrker / utdanninger. 
 
Gir læreplanene ønsket kvalitet?: 

• Er læreplanene blitt for konkrete? Tydelige føringer er bra, men mangler rom 
for blant annet bioenergi. Er kravene i VG3 for strenge og medfører for dyre 
løsninger? 

• Det var ulike syn på balansen produksjonsfag / allmennfag og omfanget av 
praksisundervisning. 

• Entreprenørbedriftene har innstilt seg på at de må være fornøyd med de 
lærlingene de får. Nivået kunne ha vært høyere, men hogstmaskinførerne må 
løftes seinere. 

Oppgave 1 
Hvorfor skal vi jobbe med rekruttering? Hva er problemet? 
 
1.5 Er utdanningstilbudet tilpasset (kvalitet og kvantitet) næringens 

rekrutteringsbehov? 
 Er det ulike årsaker for de ulike gruppene (se oppgave 1.1)?  
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• Andelen elever som får læreplass kan være et slags mål på hvor godt skolene 
treffer mht kunnskap og ferdigheter. 

• Viktig at fag til fordypning brukes for å gjøre overgangen til næringslivet så 
mjuk som mulig. 

• Det må lages andre ”ventiler” ut av VG2 enn studiekompetanse. Overgang til 
blant annet jordbruk og annen grønn utdanning må kunne gjøres. 

• Hvor var næringslivet, og da særlig skogeierorganisasjonene, når læreplanen 
ble utarbeidet? 

 
Konklusjon: Stort sett fornøyd med læreplanene, men justeringer må kunne skje 
enklere og raskere enn hva det legges opp til nå. Systemet må åpnes for at 
korrigeringer er det normale. Det må åpnes for flere overgangsmuligheter for de 
som tar VG2. 
 
Annet: 

• De som har fagbrev og tar videreutdanning til funksjonærer er svært 
attraktive. Førerne er en rekrutteringsbase for funksjonærer. Viktig å 
synliggjøre en karriereveg. 

• Det er plikttjeneste for jagerpiloter. Kan dette også innføres for 
maskinførere? 

• Rasjonaliseringen har skjult mangelen på arbeidskraft som er under 
oppbygging.  

• Utdanningsvirksomhetene og finansieringsordningene er ikke tilpasset 
bransjens behov for etter- og videreutdanning. 

 
 

 
 
Målgrupper: 

• Forvaltningsaktive skogeiere (viktig å få flere av disse med på VG1) 
• Ungdom i videregående skole 
• Rådgivere i ungdomsskolen 
• Ungdomsskoleelever (9. klasse) 

 
Jobbe med næringens image – omdømmebygging 

• Dette er et kollektivt ansvar. 
• Årlig samarbeid om et tilsvarende arrangement. 
• Bransjen må være synlig på utdanningsmesser mv. 
• Viktig å ha tilgjengelig materiell f eks film som kan brukes til forfilm, TV-

reklame og ellers. 
• Samle interesserte aktører i et rekrutteringsprosjekt blant annet for å avklare 

hvilken kapasitet skolene skal ha. 
• Utvikle utdanningen med bedre overganger til andre utdanninger. 
• Synliggjøre karrierestiger og etter- og videreutdanningsmuligheter. Vurdere 

behov for fagskoletilbud. 

Oppgave 2 
Hva gjør vi? Hva satser vi på – og hvem gjør hva best? 
  

Vi ber om konkrete forslag til rekrutteringstiltak mot de aktuelle målgruppene med 
forslag til organisering (hvem er ansvarlig) og finansiering. 

 Vær tydelig på hvilket problem tiltaket skal løse. 



 

 

Påmeldte deltakere workshop 22.5.2008    

 

   
        
Organisasjon Etternavn Fornavn Stilling e-post Telefon Mobil Workshop M
Naturbruksskoler        

  Tomb Olsen 
Astrid 
Langmoen Rektor astrid@tomb.no 69283000  Ja 

  Tomb Østmo Einar Lærer einar@tomb.no 69283000  Ja 
  Tomb Freim Lars O Lærer larsfreim@hotmail.com  Ja 
  Kongsberg vgs - avd. Saggrenda Skog Sagvolden Håvard Fagkoordinator  havard.sagvolden@skole.bfk.no 32865100 97097545 Ja 
  Kongsberg vgs - avd. Saggrenda Skog Garås Halvor Lærer kovs@skole.bfk.no   Ja 
  Gjermundnes vgs Teig Harald Skogbrukslærar hateig@yahoo.no   Ja 
  Solør vgs - avd Sønsterud Strætkvern Helge Ass. rektor helge.straetkvern@hedmark.org   Ja 
  Valle vgs Eid Ola Lærer ola.eid@ansatt.opplandvgs.no  90942461 Ja 
Høgskolen i Hedmark – avd. Evenstad  Økseter Petter Høgskolelektor petter.okseter@sue.hihm.no 62430871 47408040 Ja 

Høgskolen i Nord-Trøndelag / Mære l.br.skole Kjellsen Asbjørn 
Førstelektor i 
skogbruk asbjorn.kjellsen@hint.no 74112137 48295975 Ja 

UMB, Institutt for naturforvaltning  Frank Jon Førsteamanuensis jon.frank@umb.no 64965785  Ja 
Skogbrukets kursinstitutt   Bjørnstad Bjørn Helge Fagsjef bhb@skogkurs.no 61148142  Ja 
Skogbrukets kursinstitutt   Størdal Eva Skagestad Fagsjef ess@skogkurs.no 61148167  Ja 

Skogbrukets Landsforening / NHO Mat og bio Lynghaug Espen 
Fagsjef Kompetanse 
og FoU espen.Lynghaug@kiff.no 23088679 97586495 Ja 

Skogbrukets Landsforening / NHO Mat og bio Tangnes Bjørn Forhandlingssjef bjorn.tangnes@kiff.no  91568240 Ja 
MEF, Maskinentreprenørenes Forbund Østhassel Einar Seksjonssjef Einar.osthassel@mef.no  90866302 Ja 
MEF, Maskinentreprenørenes Forbund  Hoff Ivar K. Entreprenør hofam@east.no  90688048 Ja 
Naturviterne / Skoglauget Bruun Finn Roar Leder frb@naturviterne.no 22033403 92257185 Ja 
Norges Skogeierforbund  Kvaal Gudbrand Adm.dir. gudbrand.kvaal@skog.no 23000751 90927649 Ja 
NORSKOG  Nøkleholm Gaute Næringspolitisk sjef gaute.nokleholm@norskog.no  41442992 Ja 

SB Skog  Langsethagen Kenneth Avdelingsleder kgl@sbskog.no  99247231 Ja 
Mjøsen Skog BA  Korsvold Geir Avdelingsleder gk@mjosen.no  48140116 Ja 
Glommen Skog BA  Løken Mikael Styreleder m-loken@frisurf.no  91166648 Ja 

Viken Skog BA Igelsrud Anne Marit. 
Næringspolitisk 
konsulent ami@viken.skog.no 32103055 90553855 Ja 

Allskog / Kystskogbruket Bruce Grete Styremedlem gkbruce@online.no  90849053 Ja 
AT Skog BA Kristoffersen Terje Skogsjef terje.kristoffersen@at.skog.no  91757732 Ja 
Valdres Skogavvirkning  Råheim Andreas  andreas@valdres-skog.no  99287000 Ja 
Gm Skogsdrift  Filtvedt Gunnar  gm.skogsdrift@c2i.net  99516817 Ja 



 

 

Johansen Skogsdrift  Johansen Trond  trond@johansenskog.no 62400130 99527327 Ja 
Trefylket  Rostad Ola Daglig leder ola@tretorget.no  91153636 Ja 
Skogselskapet i Hedmark Oudenstad Helene Skogkonsulent hou@fmhe.no  47357342 Ja* 
Skogselskapet i Hedmark Fjærtoft Inger Skogheim Skogkonsulent inger-s.fjartoft@fmhe.no 62427662  Ja 
Jenter i Skogbruket   Holth Kari Hovedstyremedlem  62964206  Ja 
Fylkesmannen i Rogaland / Kystskogbruket Slåtta Lars Fylkesskogsjef lars.slatta@fmro.no  51568970 41567572 Ja 
Nord-Trøndelag fylkeskommune / 
Kystskogbruket Sandstad Johannes Fylkesråd for miljø johannes.sandstad@ntfk.no 74111250 95023298 Ja 
Arbeidstilsynet  Leet Trond  Trond.Leet@atil.no   Ja 
Hedmark fylkeskommune  Gjestvang Aasa Fylkesråd aasa.gjestvang@hedmark.org   Ja 
Fylkemannen i Oppland / Skog- og  
trestrategi H & O Sørum Bjørn Overing. bjs@fmop.no 61266162 47272400 Ja 
Fylkemannen i Oppland Helland Hallvard Prosjektleder hhe@fmop.no 61266142  Ja 
Fylkesmannen i Hedmark / Skog- og 
trestrategi H & O Sandtrøen Magne Fylkesskogmester msa@fmhe.no   Ja 
Fylkesmannen i Hedmark  Kringlebotn Torfinn Fylkesskogmester tkr@fmhe.no 62551221 90983308 Ja 
Fylkesmannen i Hedmark  Fossum Anne Kathrine Landbruksdirektør akf@fmhe.no  90118816 Ja 
Privat, tidl. Fylkesmannen i Hedmark  Strupstad Liv Marit  lima-s@online.no 95031364 Ja 
Landbruks- og matdepartementet  Stokke Espen Rådgiver espen.stokke@lmd.dep.no 22249240 91888827 Ja 
Landbruks- og matdepartementet  Solli Pål Vidar Ekspedisjonssjef pal-vidar.sollie@lmd.dep.no 22249360  Ja 

Landbruks- og matdepartementet  Riis-Johansen Terje 
Landbruks- og 
matminister    Ja* 

EUROPEA / Østerrike Gill Evald Forestry teacher    Ja* 
       
     Antall deltakere: 48 

 
*kun foredrag 

 
I tillegg deltok en delegasjon fra Hedmark fylkeskommune, ordfører i Åsnes kommune Lars P. Heggelund og rektor Eivind Haar på Solør vgs på de innledende foredrag. 

 
 



 

 

Inviterte deltakere workshop 
*=påmeldt 
Naturbruksskoler (som deltok på NM i skogbruk i Bygland) 
  Tomb* 
  Kongsberg vgs – Saggrenda Skog* 
  Gjermundnes vgs* 
  Valle vgs* 
  Solør vgs Sønsterud* 
  Mære landbruksskole* 
Høgskolen i Nord-Trøndelag* 
Høgskolen i Hedmark – avd. Evenstad*  
UMB, Institutt for naturforvaltning*  
Skogbrukets kursinstitutt*   
 
Skogbrukets Landsforening / NHO mat og bio* 
Fellesforbundet 
LO Hedmark  
NHO Innlandet  
MEF, Maskinentreprenørenes Forbund*  
Naturviterne*  
 
Norges Skogeierforbund* 
NORSKOG*  
SB Skog*  
Mjøsen Skog BA*  
Glommen Skog BA*  
Viken Skog BA* 
Allskog BA* 
AT skog BA* 
Norsk Almenningsforbund  
 
Valdres Skogavvirkning*  
Gm Skogsdrift*  
Johansen Skogsdrift*  
 
Trefylket*  
Skogselskapet* 
Jenter i Skogbruket*   
Skoglauget* 
Prosjekt Kystskogbruket*  
Prosjekt Skog- og trestrategi for Hedmark og Oppland*   
 
Arbeidstilsynet*  
NAV  
KS  
Hedmark fylkeskommune*  
Landbruks- og matdepartementet*  
Fylkesmannen i Oppland* 
Fylkesmannen i Rogaland* 
Fylkesmannen i Hedmark*  
 



 

 

VEDLEGG: Klipp fra to ferske skogstrategier: 
Skog- og trestrategi for Innlandet 
Rekruttering og kompetanse  
Mål:  
Det skal arbeides aktivt, langsiktig og målrettet for å rekruttere, utvikle og ta vare på 
kompetent arbeidskraft innen skog- og trenæringene. For å sikre dette arbeidet skal det 
utarbeides en egen handlingsplan som skal bygge på følgende:  
Strategier:  

 • Barn og ungdom/studenter:  
 o Bidra til at det videreutvikles spennende materiell og tilrettelagte 

undervisningsopplegg  
 o Gjennomføre skogdager  

 Øke søkningen til relevante videregående utdanninger og studier gjennom å  
 o Gi mulighet for positiv arbeidserfaring fra og gode opplevelser i bransjen 

gjennom sommerjobber, utplassering og andre tiltak  
 o Arbeide for at skog- og trebransjen framstår som attraktive for ungdommen, 

og særlig for jenter  
 o Utvikle og styrke fagutdanningene slik at de er relevante for behovet i 

næringene og spennende for ungdommen  
 o Lærlingeordningen må utvikles i samarbeid med bransjen, slik at flere 

bedrifter tar inn lærlinger, og det legges bedre til rette for lærlinger  
 o Utvikle høgskoletilbud og tilby bedriftsstipender for å gjøre studiene mer 

attraktive og bedre kontakten mellom høgskolene og næringene  
 • Voksne:  

 o Utvikle og gi tilbud om etterutdanning og omskolering tilpasset skogeiernes 
og næringenes behov  

 o Rette tiltak mot den utenlandske sesongarbeidskrafta slik at de ønsker å 
komme tilbake  

 o Gi arbeidskraft fra innvandrermiljøer informasjon om de muligheter som 
ligger innen skogbruket og trenæringene  

 o Arbeide for at næringene utvikles til å bli mer attraktive for kvinner  
 o Legge til rette for å bruke eksisterende kompetansehevende tilbud og 

programmer, både generelle og de som rettes spesielt mot kvinner  
 o Motivere næringene til å sette økt fokus på lønns- og arbeidsvilkårene  
 o Stimulere til mer flyt av arbeidskraft og kompetanse  

 
Melding om Kystskogbruket 
Kompetansen i skognæringa må bedres på mange sektorer idet den er en forutsetning for 
utvikling. Utdanningssituasjonen er akutt bekymringsfull. Denne må snues snarest og er en 
forutsetning for kompetansehevingen i næringa. 
 
Strategiområde: Utvikle næringsklyngen 
Tiltak: 
3. Rekrutteringsprosjekter  
Begrunnelse: 
Rekrutteringen til alle nivåer i skognæringa begynner å bli vanskelig. 
Næringa må derfor ta opp ulike ordninger for å bedre dette. Det være seg mentor- og 
trainee-ordninger m.v. 
 
Strategiområde: FoU – kompetanse 
Tiltak: 
1. Utred skogbruksutdanningen 
Begrunnelse: 
Den høgere skogbruksutdanningen er nasjonalt i en krise som myndighetene må ta tak i. 
Kystfylkene må følge opp slik at det nedsettes et nasjonalt utvalg som utreder situasjonen. 
 


