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Om kurset 
Gjennom samarbeidsprosjektet LENSA har Midtre Gauldal kommune i samarbeid med 
Midtre Gauldal skogeierlag, Støren ungdomsskole og Aktiv skogbruk gjennomført et prosjekt 
der det ble tilbudt 7 dagers skogbrukskurs for 10. klasse ved Støren ungdomsskole. 
 
Skogbruket har, både lokalt og nasjonalt, et rekrutteringsbehov. Det er derfor viktig at 
skogbruket profilerer seg og viser hvilke muligheter som finnes innenfor fagfeltet.  
Målgruppen for dette prosjektet var 10. klasse, som skulle velge yrkesretning for videre 
utdanning. Det var derfor viktig å kunne vise dem hva skogbruket kan tilby, og hvilke 
muligheter som finnes både innen yrkesrettet utdanning og høyere utdanning. Målsettingen 
med prosjektet var å øke interessen for skogbruk blant avgangselevene ved ungdomsskolen, 
og at dette kan påvirke skole- og fremtidig yrkesvalg.  
 
Kurset startet med en felles skogdag for hele 10. klassen. På denne skogdagen ble elevene 
presentert for ulike elementer innenfor skogbruket. Elevene fikk prøve seg på en 
skogsmaskinsimulator som brukes i utdanningen av skogsmaskinførere ved Mære 
landbruksskole, de fikk demonstrert en taubanemodell fra Kystskogbruket som brukes i 
opplæring av taubanemannskap. Skogselskapet i Trøndelag deltok på dagen og ga elvene god 
innføring i skogen og skogbrukets betydning i klimasammenheng. På slutten av dagen ble 
elevene presentert for utdanningsmulighetene innenfor skogbruket, fra videregående 
utdanning til høyere universitets- og høgskoleutdanning.  
Elevene fikk etter dette muligheten til å søke på 15 kursplasser. Kurset var meget populært, og 
over 30 av ca 80 elever ville delta. Søknaden ble sendt rektor ved ungdomsskolen, som sto for 
utvelgelsen av elevene som fikk delta. 
 
Selve kursopplegget startet på høsten og gikk over vinteren. Kurset ble gjennomført som et 
standard 7-dagers skogbrukskurs gjennom Aktivt Skogbruk. Gjennom dette kurset fikk 
kursdeltakerne innføring i emnene: 
 
- Stell og vedlikehold av motorsag 
- Hogstteknikk 
- Planting  
- Ungskogpleie 
 
Aktivt Skogbruk stilte med 3 instruktører på kurset. Dette var Morten Lien, Ingebrigt 
Landsem og Vidar Ingstadbjørg. Det var de samme instruktørene som deltok på alle emnene i 
kurset. 
 
Ungskogpleien ble gjennomført over to dager. Den første dagen startet inne, der elevene fikk 
innføring i bruk av ryddesag. De lærte hvordan den fungerte og hvordan den skal 
vedlikeholdes. I tillegg ble det gjennomført noe teori om hvordan ungskogpleie skal 
gjennomføres. Siste delen av dagen ble holdt ute, der ryddesaga ble brukt i praksis. 
 
 



 
 
Fra venstre: Filing av ryddesag og bruk av ryddesag i praksis 
 
 
 
 
 
Stell og vedlikehold av motorsag ble avholdt på en dag. Her fikk elevene innføring i hvordan 
motorsaga fungerer, og hvordan den skal vedlikeholdes. 
 
Hogstteknikk ble avholdt over 3 dager. Den første dagen ble holdt inne i klasserom. Her ble 
det terpet på teknikk ved bruk av motorsag til kvisting. Å bruke motorsaga riktig er viktig for 
å unngå skader fra motorsagkjedet. Elevene fikk lære hvor på sverdet de farlige og trygge 
sonene ligger. I tillegg er det viktig å bruke riktig teknikk for å unngå skade i rygg og skuldre. 
Kvisteteknikken ble terpet på et plastrør der ”kvister” var festet med borrelås. 
De to siste dagene ble avholdt ute der elevene ble delt inn i tre grupper der hver av gruppene 
hadde sin instruktør. Det ble her gjennomgått felleteknikk og kvisteteknikk i praksis.  
Det ble terpet på sikkerhet gjennom felling og hvordan en skal styre treet dit en vil at det skal 
falle. Dagene ble avsluttet med en konkurranse gruppene imellom i presisjonsfelling. Her var 
det om å gjøre å treffe nærmest en påle som ble slått opp 10 meter fra treet. Det var en 
imponerende treffsikkerhet blant elevene etter bare to dager med motorsaga. 



 
Instruktør Ingebrigt Landsem instruerer i sikker retningsfelling av gran. 
 
 
 
Planting ble gjennomført i en dag. Hele denne dagen foregikk ute. 
 
Som en avslutning fikk alle elevene på kurset en omvisning på Kjelstad Støren Trelast. 
Omvisningen ble holdt av produksjonssjef Ola Haukdal. En fikk her sett hva som skjer med 
tømmeret etter det har blitt hogget og kjørt til sagbruket. I tillegg fikk elevene en omvisning i 
fjernvarmeanlegget som fyres av sagbruket. Varmen herfra går bl.a. til å varme opp skolen til 
elevene. 
 
Det ble i forbindelse med kurset kjøpt inn verneutstyr til alle elever. Disse klærne vil inngå i 
et klassesett for videre kurs. Undervisningen i ungdomsskolen skal være gratis for elevene 
slik at verneutstyret ble lånt ut. Elevene fikk derimot tilbud om å kjøpe verneutstyret til 
samme pris som prosjektet fikk kjøpt de for. Dette for at de skulle ha tilgang på godkjent 
verneutstyr hvis de ville ta på seg skogsarbeid gjennom sommeren etter kurset. 
 
Erfaringer med kurset. 
De ulike aktørene i kurset hadde ulik inngang når det gjelder målsettingene med kurset. 
Midtre Gauldal kommune ønsket gjennom kurset å sette fokus på skogbruk, og å gi elevene 
ved skolen innføring i skogbruket og dets betydning for kommunen. I tillegg har skogbruket 
et rekrutteringsbehov. Gjennom et slikt kurs vil en kunne gi elever som ønsker det den 
nødvendige innføringen i faget som gjør at de ønsker å gå videre innenfor fagfeltet. 
Støren ungdomsskole ønsket gjennom kurset å kunne tilby noe praktisk til elevene. Mye av 
skoledagen består av teoretiske fag, og det kan derfor være viktig å få bryte opp dagen og uka 
med noe mer praktisk rettet arbeid. 
 
Kommunen er meget godt fornøyd med resultatet av kurset. Det er like etter kurset vanskelig 
å si noe om hvordan målsettingen med å få noen av elevene til å ta skogbruksutdanning blir 



oppfylt da det er ulike tidspunkt dette kan velges. Likevel ser kommunen at dette kurset har 
gjort at flere av deltakerne har praktisert en eller flere av kursdelene gjennom sommeren enten 
i egen eller andres skog. Dette har da i all hovedsak gått på planting og ungskogpleie, men 
også noe motorsagarbeid. Elevene fikk mulighet til å kjøpe verneutstyr. Hele 13 av 15 elever 
valgte å benytte seg av dette. Dette viser også at de har tenkt å praktisere det de lærte på 
kurset. 
Skolen sier at deres erfaring med kurset er at det er en kjærkommen praktiskrettet 
læringsarena, med innslag av naturfag, matematikk, motor- og mekanikklære og friluftsliv. De 
er meget godt fornøyd med det faglige nivået kurset har gjennom faglig dyktige instruktører. 
Tilbakemeldingene fra elevene er at de oppfatter kurset som profesjonelt, trygt og 
inkluderende. Kurset opplevdes av elevene som svært lærerikt. For mange av elevene har 
kurset direkte relevans i forhold til oppgaver de vil møte ved å vokse opp på gård. 
 
Regnskap/Finansiering 
Utgiftene til dette kurset var i all hovedsak kursavgift og verneutstyr. I tillegg ble det kjøpt inn 
verneutstyr til hele klassen.  
Støren ungdomsskole hadde utgifter til lærer, skyss og lignende. 
I tillegg ble det kjøpt inn mat til noen av utedagene. 
 
 
Utgifter 
Kurs         66.750,- 
Verneutstyr komplett       29.490,-   
Utgifter skolen (skyss, lønn o.a.)     30.000,- 
Diverse utlegg (mat, bensin, olje)       2.188,- 
Administrasjon/planlegging      18.750,- 
Sum utgifter                 147.178,- 
 
 
 
 
Finansiering         
Skogsarbeiderstipend (min 5 deltakere over 52 timer)  36.400,- 
Fylkesmannen i Sør Trøndelag      31.050,- 
Sør Trøndelag Fylkeskommune     31.050,- 
Støren ungdomsskole       30.000,- 
Midtre Gauldal kommune      18.750,- 
Sum Finansiering                147.250,- 
 
 
Takk. 
Kursansvarlige aktører vil rette en takk til Fylkesmannen i Sør Trøndelag og Sør Trøndelag 
fylkeskommunen for økonomiske bidrag til kurset.  
Hans Christian Brede fra Skogselskapet i Trøndelag, Hallstein Berre ved Mære 
landbruksskole og Nils Olaf Kyllo ved Skog og landskap for at de stilte opp med ulike 
aktiviteter på oppstarten av kurset.  
Til Sivert Nygård, Ørnulf Rognes og Knut Gunnar Frøset for at de stilte øvingsfelt til 
disposisjon. 
Og til Ola Haukdal, produksjonssjef ved Kjelstad Støren Trelast for omvisning ved sagbruket. 



 
 
 

 


