
Skognæringa i Indre Namdal 

PROSJEKTMEDARBEIDER/ 

AKTIVITETSPÅDRIVER 

 
Skognettverket i Indre Namdal søker etter aktivitetspådriver til 2-årig pådriverprosjekt for økt 

aktivitet innen skogkultur og skogsvegbygging i Indre Namdal (Snåsa, Lierne, Røyrvik, 

Namsskogan,Høylandet, Grong) for snarlig tiltredelse. 

 

Stillingen organiseres med kontorbase på IN-bygget i Grong, underlagt prosjektleder for 

hovedprosjektet ”Skognæringa i Indre Namdal” som eies av Indre Namdal Regionråd med 

egen styringsgruppe. Denne satsingen har forankring i ”Melding om kystskogbruket” og 

arbeidet til forumet ”Skognæringa i Trøndelag.” 

Pådriverprosjektet er et underprosjekt og skal følge opp satsingsområdene framtidsskogen og 

skogsvegnettet som er vesentlige tiltak for å nå hovedprosjektets mål om økt verdiskaping i 

skognæringa, og derved også øke næringas betydning for klima og miljø. 

Målsettingen med pådriverprosjektet er en aktivitetsøkning på opp mot 50 % i oppsøkte 

områder. 

 

Arbeidet vil i hovedsak omfatte: I samarbeide med skognettverket oppsøke områder og 

skogeiere med behov for utførelse avskogkulturarbeider, samt opprusting og nyanlegg av 

skogsveger. Bistå i prosesser fram til vegbygging og veganlegg, og videre foreta feltmessige 

registreringer og sikre utførelse av skogkulturarbeider gjennom gode rutiner og kobling 

mellom skogeierne og aktører som kan påta seg slike oppgaver. 

 

Vi søker en selvstendig og initiativrik person med gode kommunikasjons- og 

samarbeidsevner. Det kreves skogbruksfaglig utdanning og kunnskap og erfaring med 

skogsveger. Relevant praksis kan kompensere for utdanningsnivå. Kunnskap om 

skogfondsordninga og kjennskap til GIS er viktig. 

 

Lønn etter avtale. For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår. Søkeren må 

disponere egen bil i tjenesten. 

 

Det søkes i utgangspunktet etter prosjektmedarbeider i 80 % stilling, men stillingen kan 

reduseres noe hvis dette skulle være hensiktsmessig i forhold til søkere og finansiering. 

 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder Knut Sklett, 

 tlf. 74 31 28 08. 

 

Søknad med CV sendes Indre Namdal Regionråd v/Knut Sklett, Grong videregående skole, 

7870 Grong, eller e-post: knut.sklett@ntfk.no innen 1. november 2011. Merkes 

«Pådriverprosjekt». For mer informasjon: www.indre-namdal.no 

 

        

http://www.indre-namdal.no/

