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Sammendrag

Verdiskapingsfondet tildelte 800.000 kr til de regionale prosjektene innenfor Velg Skog.
Bakgrunn for prosjektene var at søkningen til skogfagene til var kritisk lav på NMBU og de
regionale høyskolene. Skognæringen og forvaltningen var redd for at dette kunne resultere i
mangel på kompetent arbeidskraft i skogbruket i nær fremtid. Næringen ønsket med dette å å
samordne et aktiv og målrettet rekrutteringsarbeid.
Målsetningen har vært å bidra til tilgang på fremtidsrettet kompetanse for en samfunnsmessig
optimal forvaltning av skogressursene. Dette gjennom å rekruttere flere riktige studenter til
skogfagsstudier på alle nivåer fra fagutdannelse til universitet, og sørge for at de får et solid faglig
fundament som gjør dem i stand til å løse fremtidens utfordringer. I tillegg har prosjektene hatt som
målsetning å gi skognæringen et godt omdømme.
Det ble etablert regionale prosjekter i regi av skogselskapene i et samarbeid mellom fylkeskommune,
fylkesmann, utdanningsinstitusjoner og næringen. Finansieringen for de regionale prosjektene i de
ulike fylkene er gjennom RLK- midler i fylkeskommunene, BU-midler og rentemidler hos
fylkesmennene, og egeninnsats fra skogselskapene, skolene og skog-og trenæringa lokalt.
Ved å bidra med skolebesøk, hospiteringsdager og utdanningsmesser har man fått direkte kontakt med
de interessert ungdommene. Det har også blitt arrangert turer og skogdager for ulike regioner, der
formålet er at elevene blir bedre kjent med skogbruket og alle dets muligheter. I noen regioner er det
også laget innhold til valgfag på skolen og egne opplegg for praksisdager med skogbruk.
Prosjektene har bidrat til å øke antall søkere til skogutdanningen og samtidig øke omdømmet til
næringen. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene har naturlig nok også gitt et fokus på utvikling
av kompetanse. Prosjektet har bidratt til å bygge et nettverk i forvaltninga og næringa og å skape økt
interesse for skogbruk som næring og karrierevei. Prosjektene har også vist at det fortsatt er
nødvendig å viderføre dette arbeidet får å sikre den fremtidige rektrutteringen av kompetent
arbeidskraft til skogbruklet.
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Innledning
I 2006 var søkningen til masterstudiet på NMBU kritisk lav. Dette var også gjeldene for de andre
skogbruksutdanningene i landet. Dette kunne resulterte i altfor få kompetente søkere til stillinger
innenfor skognæringen i nær fremtid. Tiltak måtte settes i gang. Næringen ønsket å skape en
"paraplyorganisasjon" for å samordne et aktiv og målrettet rekrutteringsarbeid.
Det nasjonale prosjektet Velg Skog startet opp i 2011.
Prosjektleder ble ansatt og ansvarlige organisasjoner er Skoglauget, Skogbrukets Landsforening (NHO
Mat og Drikke) og Landbruks- og matdepartementet. Og det ble opprettet en styringsgruppe.

Målsetning:
Visjonen for prosjektet: Sikre samfunnet tilstrekkelig tilgang på fremtidsrettet kompetanse for en
samfunnsmessig optimal forvaltning av skogressursene.
Dette skal oppnås gjennom å:
1) Rekruttere flere riktige elever/studenter til skogfagsstudier på alle nivåer fra fagutdannelse
til universitet. Antall søkere til hvert trinn bør minst være det dobbelte av antall plasser.
a. Måltall VG 2 Skogbruk, 40
b. Måltall Bachelor, 25 + 25(videre til master)
c. Måltall Master, 25
2)

Bidra til at elever/studentene/lærlinger/yrkesutøvere får et solid faglig fundament som gjør
dem i stand til å løse fremtidens utfordringer.
a) Delta og påvirke på arenaer der innholdet i fagene diskuteres og bestemmes
b) Bidra til god tilbud for etter- og videreutdanning

3) Bidra til å gi skognæringen et godt omdømme.
a) Avdekke hva som påvirker ungdommens holdninger til skognæringen. Målrettet arbeid
for å påvirke disse holdningene. Innenfor dette undersøke holdningene til egen næring
blant dagens yrkesutøvere.
b) Utvikle bransjen til en god arena for livslang læring og som styrker næringens omdømme
som attraktiv arbeidsplass.

Gjennomføring:
I Velg Skog nasjonalt sitt mandat var et av målene å få på plass regionale prosjekter.
Det ble i perioden 2011-2014 etablert 7 regionale etablerte prosjekter. Det er VELG SKOG Øst
(Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, Østfold), VELG SKOG Trøndelag (nord og sør), VELG Naturbruk
Buskerud, VELG SKOG Vest (Rogal./Hordal.) VELG SKOG Nordvest(MR/SFj), Velg Naturbruk Agder og
VELG SKOG Nordland (under etablering) hvor vi er en del av et helhetlig nasjonal satsning på skog og
rekruttering.
I regionene er prosjektene et samarbeid mellom fylkeskommune, fylkesmann,
utdanningsinstitusjoner og næringen. Finansieringen for de regionale prosjektene i de ulike fylkene
er gjennom RLK- midler i fylkeskommunene, BU-midler og rentemidler hos fylkesmennene, og
egeninnsats fra skogselskapene, skolene og skog-og trenæringa lokalt.
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Som et ledd i Velg Skog er det etablert en stipendordning for skogfagstudenter på bachelor og
masternivå. Den totale stipendpotten er om lag kr 500.000,- pr år og er finansiert av skognæringa.
Denne ordningen fortsetter ut 2017.
I hver region ble det ansatt en prosjektleder. Alle prosjektlederne er ansatt i skogselskapene. Det var
naturlig å innlemme denne jobben hos skogselskapene da disse jobber daglig mot barn og unge og er
i et nettverk med øvrig skogbruksnæring og utdanningsinstitusjoner.
Hver region har sin styringsgruppe.
I de fylkene det er naturbruksskoler har det blitt spesielt jobbet opp mot disse. Samtidig jobber alle
regionene med rekruttering til høyskole og universitet.
Det nasjonale prosjektet Velg Skog har hatt ansvaret for rekruttering, kompetanse og omdømme. De
regionale har hovedfokus på rekruttering.
Resultatene av prosjektene er likevel et resultat av et samarbeid og et samspill mellom det nasjonale
og de regionale prosjektene. Nasjonal prosjektleder har stått for koordinering av fellestiltak og
bistand.

Erfaringer og resultater:
Rekruttering: Velg Skog, både regionalt og nasjonalt har synliggjort skogbruket gjennom skolebesøk,
hospiteringsdager, utdanningsmesser, deltagelse på ulike arrangement, informasjon til rådgivere og
generell positiv omtale av skogbruket i ulike sammenhenger og medier.
Søkertallene til alle nivåer, videregående, høyskole og universitet varierer noe fra skole til skole men
helhetsbildet er positivt. Enkelte skoler har hatt en ganske markant økning.
Målrettet rekrutteringsarbeid har skognæringen holdt på med siden 2008 da Skoglauget ble etablert.
Prosjektet Velg Skog startet 2011. Søkertallene i prosjektperioden (2011-2014) har for høyskole og
universitet har hatt en positiv økning. Dette kan henge sammen med målrettet rekrutteringsarbeid.
Dette kan også si noe om at rekruttering er et langsiktig og kontinuerlig arbeidet, og ikke noe en gjør
for en viss periode. Søkertallene for naturbruksskolen holder seg forholdsvis stabilt. Men vi ser en
tendens til økning i søkertallene til naturbruksskolene i de fylkene det er et regionalt Velg Skog
prosjekt.

Oversikt søkertall/elever/studenter.
Videregående skoler- naturbruksskoler.
Antall
VG
Årstall
VG2 Skogbruk
skoler
1 Naturbruk
2008
275
63
6 skoler
2009
305
50
6 skoler
2010
308
62
6 skoler
2011
301
74
6 skoler
2012
359
94
8 skoler
341
105
8 skoler
2013
2014
353
90
8 skoler
Tabell 1: Det er 5 skoler som har økt søkning fra 2013 til 2014, to skoler likt og en gått ned.
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Tabell 2: Tabellene viser søkertall på VG 1naturbruk og Vg 2 skogbruk på landsdekkende
naturbruksskoler i perioden 2008-2014.

Høyskole og universitet.
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Tabell 3. Utvikling i antall studenter på NMBU 1985-2009.
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Bachelor og masterutdanningen.
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Figur 4. Antall søkere til HIHe og NMBU. Samlede tall for bachelor.
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Figur 5 Antall søkere til masterutdanningen på NMBU.

Omdømme
Velg Skog har gjennom en egen hjemmeside www.velgskog.no og egen facebookside lagt ut
informasjon om hvilke muligheter det finnes innenfor skogbruket. Både innfor utdannelse og jobb.
Facebook brukes aktivt der det arrangeres konkurranser, legges ut positive hendelser som skjer i
Skogs-Norge og der ungdommen selv kan komme med innspill. Nett og sosiale medier er naturlige
foraer som ungdom bruker i søk etter muligheter innen jobb og utdanning. Velg Skog har også laget
rekrutteringsfilmer som ligger på nett. Disse blir aktivt brukt ved utdanningsmesser, møte med
rådgivere, foreldre og ungdom.
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Positive saker i skogbruket har blitt formidlet til media. Målet har vært å skape positiv
oppmerksomhet om skogbruket som samfunnsaktør og arbeidsplass. Godt omdømme gir
rekrutering.
VELGSKOG prosjektet har lykkes med å samle utdanningsstedene som har skogutdanning og næringa
under en paraply. Vi har markedsført videregående, høgskole og universitetsutdanningen under
samme profil og har fremstått som en felles merkevare. VELGSKOG har blitt skogbrukets egen
merkevare. Det å åpne skottene mellom næring, skole og det offentlige har vært viktig for
skogbrukets anseelse utad, og vi fremstår som en samlet, profesjonell aktør. Merkevaren har gitt
flere i skogbruket grunnlag for å få inn i rollen som selger av budskapet. Et godt omdømme gir
rekruttering.
En t-skjorte som brukes i de regionale og den nasjonale prosjektet.

Foto: Velg Skog.
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Velg Skog genser som brukes av flere.

Øverst: Sylvi Listhaug. Foto Åsmund Lang, Skog. Nederst: Alexander Ryback. Foto: Skogselskapet i
Hedmark

Kompetanse
2012 gjennomførte Velg Skog en kartleggingsundersøkelse blant aktørene i skognæringen for å finne
ut om innholdet i læreplaner/studieplaner samsvarer med næringens behov. Dette resulterte i et økt
samarbeid mellom næring og høyskoler og universitet i at studiene blir tilpasset for å imøtekomme
næringens ønsker i den grad at det er mulig innenfor studieplanen.
Det kom også frem av undersøkelsen at læreplanen for VG 3skogsoperatør burde revideres og ha
større fokus på spisskompetanse og innenfor skogmaskinføreryrket. Blant annet også en oppdatering
som er mer i takt med tiden i forhold til nye digitale verktøy og økte karv til skogbehandling. Dette
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resulterte i opprettelse av arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å revidere læreplanen. Dette arbeidet er
ferdig vår 2015.
Det har også medført økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringen på andre områder
enn studieplanen. Utdanningsinstitusjonene har også fått en større legitimitet i sitt
rekrutteringsarbeid da de har næringen i" ryggen". Det at næringen aktivt er tilsted i
rekrutteringsarbeidet gir også en attraktivitet for nye elever og studenter.

Foto: Velg Skog
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Resultater og erfaringer fra de regionale prosjektene.
De ulike regionale prosjektene startet på forskjellige tidspunkt i perioden 2011-2014.
Rapportering, budsjett og regnskap for de aktuelle periodene ses da under beskrivelsene for
hvert enkelt prosjekt.
Felles for de regionale prosjektene er å øke antall søkere til skogutdanningen og samtidig øke
omdømmet til næringen. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene har naturlig nok også gitt et
fokus på utvikling av kompetanse.
Oversikt over tilsagn, tildeling og utbetaling pr august 2018.
Velg Skog - tilsagn og tildeling til sentrale prosjekt
Tilsagn Verdiskapingsfondet
Sum
Tildelt regionene
Velg Skog Øst
Velg Skog Vest
Velg Skog Trøndelag
Velg Skog Sør
Velg Skog Nordland
Sum
Utbetalt fra Verdiskapingsfondet
Gjenstående beløp

800 000
270 000
80 000
200 000
75 000
40 000
665 000
400 000
265 000

Velg Skog Øst:
Prosjektets hovedmål har vært å skaffe flere søkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for
skognæringene, og å bedre omdømmet for skogbruk i målgruppen. Målgruppen for prosjektet har i
hovedsak vært elever og lærere i ungdomsskole og i videregående opplæring.
I Velg Skog Øst er det tre naturbruksskoler, en høyskole og et universitet.
Søkertallene har hatt en positiv utvikling i prosjektperioden. Ved Sønsterud vgs var det 30 søkere til
VG 1 i 2014 mot 9 søkere i 2009.
Målsetning er ikke oppnådd ved alle skolene men noen skoler har oppnådd venteliste for å komme
inn på skolen.

Prosjektregnskap Velg Skog Øst 2011-2014
Inntekter
Fylkesmannen i Hedmark
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
Fylkesmannen i Akershus

397 792
382 280
170 482
340 964
87 000
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Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Velg Skog sentralt
Sum
Egeninnsats
Skogselskapene i Oslo og Akershus, Østfold og
Hedmark
Sum
Utgifter
Lønn og pers. kostnader
Kontor og utstyr
Reise
Innleid tjeneste
Øvrige kostnader
Sum
Resultat

295 452
227 310
270 000
2 171 280

533 126
533 126

1 494 984
93 708
125 551
6 846
190 312
1 911 401
259 879

Velg Skog Vest.
Vel Skog Vest starta våren 2013 og har konsentrert seg om å nå ut til så mange som mulig i
målgruppa og å få prosjektet kjent. Prosjektet har bygd seg opp et solid nettverk i forvaltninga og
næringa og er på vei mot målet om å skape økt interesse om skogbruk som næring og karrierevei for
målgruppene. Samtidig ser vi at det er en lang vei igjen å gå. Målgruppa må bli minnet på prosjektet
sitt budskap flere ganger for at det skal ha en effekt. I tillegg er det behov for å sørge for at det er
mange nok kvalitetssikra lærlingeplasser.
Hvordan har prosjektet gått?
Prosjektmålene var:
-

Rekruttera fleire søkere frå Hordaland og Rogaland til skogfaglig utdanning for å sikre
skogbruket tilgang på relevant og framtidsretta kompetanse.

-

Kartlegge og definere det faktiske kompetansebehovet i de to fylkene.

-

Skape økt interesse og kunnskap om skogbruk som næring (omdømmebygging) og
karrierevei for målgruppene.

Prosjektet har klart å gjort seg kjent blant mange i målgruppa og spredd informasjon til mange. Med
det håper vi å ha skape økt interesse og kunnskap om skogbruk som næring.
For å klare å nå målet om å rekruttere flere søkere fra Hordaland og Rogaland til skogfaglig
utdanning, må vi først oppnå målet om å skape økt interesse og kunnskap om skogbruk som næring
og karrierevei for målgruppene.
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Vel Skog Vest treffer til sammen 18900 besøkande på messene de deltar på i løpet av et år, altså
omtrent 76 % av ungdommene i målgruppa.
Det har ikke vært en signifikant økning av søkere fra vår region til skogfaglig utdanning. Dette er en
effekt som det trolig vil kreve mer rekrutteringsarbeid over lenger tid for å klare å nå.
Kompetansebehovet i regionen er kartlagt med omtrentlige tall.
Prosjektregnskap Velg Skog Vest
Inntekter
Salgsinntekter
Rogaland Fylkeskommune
Hordaland Fylkeskommune
Rogaland Kystskogmidlar
Hordaland Kystskogmidlar
Rogaland BU midlar
Hordaland BU midlar
Velg Skog sentralt
Skogselskapet Bergen og Hordaland
Sum

48 200
135 000
210 000
86 250
153 750
138 750
63 750
80 000
50 000
965 700

Egeninnsats
Skogselskapet i Rogaland
Styrings- og prosjektgruppe
Næringsaktører
FMRO kontorleige
Velg Skog nasjonalt
Sum

100 000
30 000
10 000
245 000
25 000
410 000

Utgifter
Lønn og sos. Utg.
Kontorhald + utstyr
Reiseutgifter
Møte, marknadsføring
Innleid skogkompetanse
Overhead
Sum
Resultat

836 300
43 600
111 000
111 800
0
75 000
1 177 700
-212 000

Velg Skog Trøndelag.
Prosjektet i Trøndelag nord og sør har vært et rent rekrutteringsprosjekt og målsetningen for
prosjektet har vært:
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Prosjektets hovedmål var å øke antall trønderske førsteprioritetssøkere til skogfaglige
utdanninger.
Prosjektet hadde følgende konkrete:
•

Vg2 Skogbruk ved Mære landbruksskole:

15 førsteprioritetssøkere

•

Bachelorstudiet i skogbruk ved HiHM:

5 førsteprioritetssøkere

•

Bachelorstudiet i skogfag ved UMB:

5 førsteprioritetssøkere

Til sammen 25 ungdom som velger skogutdanning på ulike nivå.
Velg Skog har vært aktiv i Trøndelagsfylkene siden 2011. I perioden før Velg Skog var det i
gjennomsnitt 10 førsteprioritetssøkere til skogutdanning. I Velg Skog perioden har dette økt
til i gjennomsnitt 17. Dette innebærer en økning på 70 %. Målsettingene ble ikke nådd, men
satsingen har økt interessen for skogutdanning betydelig.
I denne regionen er det en lokal naturbruksskole med skogutdanning.
Arbeidet har også ført til:
-økt bevissthet blant fylkets rådgivere
-økt samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjoner.
Prosjektregnskap Velg Skog Trøndelag 2013-2014
Inntekter
Salgsinntekter
Trøndelag Fylkeskommune
Fylkesmannen Trøndelag
Skognæringa i Trøndelag
Velg Skog sentralt
Sum
Utgifter
Lønn og pers. kostnader
Kontor og materiell
Innkjøp varer og tjenester
Reiseutgifter
Møte, markedsføring
Sum
Resultat

17 670
125 000
325 000
100 000
200 000
767 670

780 788
75 264
273 712
107 538
67 851
1 305 153
-537 483

Velg Skog (Naturbruk) Agder
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I tillegg kommer det betydelig egeninnsats fra deltagerne i referansegruppe inkludert
naturbruksskolene.
Måloppnåelse:
•
•

•

•

•

•
•

Søkertallet på tre av de fire videregående skolene med naturbruk, og også de med skog har
økt.
Styrket nettverks naturbruksskolene imellom. Prosjektet har bidratt til at de fire
naturbruksskolene på Agder har blitt bedre kjent med hverandres og nå lettere kan dra
veksler på hverandres erfaringer.
Næring: At-skog, Bondelaget, NHO og Norske anleggsgartnere er nå med i en
referansegruppe for prosjektet sammen med de fire naturbruksskolene. Dette er en arena
for å kommunisere aktuelle utfordringer og muligheter for fremtiden.
Barn og unge, lærere og foreldre. Prosjektet har skogfaglig aktiviteter og opplæring hvor vi
møter ungdomsskoleelever og barneskoleelever, både i skolene og på arenaer utenfor. Her
fokuserer vi på å gi ekstra informasjon om grønn utdanning, det grønne skiftet, fremtidig
yrkesmuligheter mm til de som i stor grad påvirke barn fremtidige karrierevalg, lærere og
foreldre. På disse arenaene har ungdom med skogfaglig utdanning bidratt sterkt.
Rekrutering til den enkelte skole. Det er etablert flere faste arrangementer på alle
naturbruksskolene med mål om mer riktig rekrutering. Her kommer hele kull av
ungdomsskoleelever hvor de får en praktisk tilrettelagt opplevelsesdag i møte med vgselever.
Rådgivere/ lærere: Det legges opp til egne informasjonsmøter med rådgivere og lærere for å
gi oppdatert informasjon.
Allmennheten: «Velg Naturbruk» er til stede på stadig nye arenaer hvor vi synliggjør
næringen og utdanningsmuligheter. Aviser og sosiale medier benyttes.

I tillegg har det i 2015 blitt aktiviteter med stor grad av innovasjon og vi valgte gründercamp som
metode. Vi håper å kunne videreføre dette. I faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet vil vi tilby
aktiviteter som smaksprøver på grønn utdanning i tillegg til informasjon til rådgiverne.
Prosjektregnskap Velg Skog Agder 2013-2014
Inntekter
Medlemmskontigenter
Div. salgs- og leieinntekter
Gevinst eiendomsalg
Renter- og finans
Velg Skog sentralt
Innovasjon Norge
Landbruksdirektoratet
Farsund Kommune
Agder fylkeskommune (Aust og Vest)
Fylkesmannen i Agder (Aust og Vest)
Div. tilskudd
Periodisering av driftstilskudd
Sum

163 231
251 314
2 125 910
245 660
75 000
101 500
193 869
72 500
425 278
1 076 750
98 938
-487 670
4 342 280
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Utgifter
Lønn og sos. Utg.
Kontorhald og div.
Reiseutgifter
Møter/messer og markedsføring
Regnskapshonorar
Bygninger og maskinavskr.
Forsikring
Andre kostnader/korrigeringer
Sum

1 208 558
156 172
170 064
508 286
41 609
544 163
42 074
22 066
2 693 074

Resultat (71 106 + 1 578 102)

1 649 208

Velg Skog Nordland.
Mål med prosjektet.
Skognæringsforum Nordland ønsket en gjennomgang av de tilbud som finnes innen den
videregående opplæringa knytta til skogsmaskinførerfaget i Nordland, og en utredning av tiltak som
kan settes i verk for å øke interessen for skogsmaskinentreprenøryrket og kompetansen hos
lærlingene.
Målet har vært å sette i gang tiltak som kan øke samarbeid mellom skogsentreprenørene,
utdanningsinstitusjonene og skognæringsaktørene, slik at kompetansekrav kan formidles og
erfaringer utveksles. Tanken har vært at vi på denne måten kan bidra til at kompetansebehovet
dekkes bedre i framtida.
Måloppnåelse hoveddmål:
En gjennomgang av utdanningstilbudet er gjennomført. Som et ledd i dette var
Skognæringsforum Nordland på besøk ved Fauske vgs og prosjektleder besøkte Marka vgs våren
2014.
- Arbeidet med kartlegging av kompetansebehov og gjennomgangen av læreplan ble startet
høsten 2014. Jan O Johansen og prosjektleder Torgunn Sollid gjennomgikk læreplanen og
forberedte en planmessig gjennomgang av læreplanen. MEF, opplæringskontoret,
fagprøvenemda og FK ble invitert til et arbeidsmøte for å gjennomføre denne gjennomgangen, se
vedlagte invitasjon.
- Utredning av et samarbeid med Fauske var et av målene i prosjektet. Det var derfor behov for et
besøk ved skolen for å se hvilket tilbud skolen har og diskutere om et samarbeid om sikkerhets
og maskinopplæring kunne være aktuelt. Arbeidsmøtet for gjennomgang av kompetansemåla
ble derfor lagt til Fauske vgs, og møtet ble gjennomført 24. november 2014.
Måloppnåelse delmål:
Møtet ved Fauske vgs ga flere svar:
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Skolen hadde pr dato ikke mulighet for å ta imot elever fra Mosjøen vgs for kursing og opplæring,
men det det kan være mulig å finne løsninger på dette på sikt.
Gjennomgangen av kompetansemål var en tidkrevende øvelse, det var derfor behov for en
oppfølging av arbeidet for å komme i mål.
Det viste seg imidlertid at det pågikk et tilsvarende parallelt arbeid for gjennomgang av
kompetansemåla på VG3 skogfag på nasjonalt nivå, med høringsfrist 2. juni 2015. Forslag til ny
læreplan er vedtatt, og gjort gjeldene fra 1. august 2015, Utdanningsdirektoratet.no.
Etter dialog med Eva Skagestad ved Skogkurs, som satt i den nasjonale arbeidsgruppa, ble
arbeidet i Nordland koblet opp mot det nasjonale arbeidet, og vi forsøkte å få med aktører fra
Nordland på de to gjenværende samlingene for gjennomgang av læreplanmåla som ble
gjennomført 1. halvår 2015. Dessverre fikk ingen av de forespurte aktørene fra skolene,
fagnemnda eller opplæringskontoret til å delta, se vedlagte invitasjon. Dette var en av to
invitasjoner som gikk ut til aktørene i Nordland.
Skognæringsforum Nordland sendte på bakgrunn av arbeidet med gjennomgangen av
kompetansemåla for VG2 og vg3 i Nordland som prosjekteier inn svar på høring til
Utdanningsdirektoratet 2. juni 2014, se vedlegg.
Videre har arbeidet i prosjektet gjort klart at Mosjøen vgs, avd. Marka heller ønsker å vektlegge
en økt satsing på det skogfaglige tilbudet ved skolen enn å se på løsninger som flytter
undervisning bort fra skolen. Skognæringsforum Nordland har tatt dette signalet, og har satt økt
fokus på dette i sin dialog med politiske myndigheter i Nordland.
Det er i prosjektperioden opprettet god dialog med avdeling for utdanning ved Nordland
fylkeskommune. Inga Lill Sundseth, ansvarlig for oppfølging videregående skoler som regional
utviklingsaktør og for kontakt mellom næring og utdanning i Nordland fylkeskommune, har vært
en god støttespiller i arbeidet.
Det er også gjennomført møte med regionråd Arve Knutsen våren 2015 hvor rekruttering og
behovet for økt satsing på Marka videregående skole ble tatt opp som egen sak.
I tillegg er kompetanse og rekrutteringsprosjektet presenter ved alle anledninger hvor
Skognæringsforum Nordland har hatt taletid, i flere av disse anledningene har politiske- og
administrative representanter for Nordland fylkeskommune vært representert.
Behovet for økt satsing på skogbruksutdanninga ved Marka vgs vil også bli tatt opp med
samferdselsråden i desember 2015.

Prosjektregnskap Velg Skog Nordland 2014-2015
Inntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Renteinntekt
Fylkesmannen i Nordland - Velg Skog
Velg Skog sentralt
Sum
Egeninnsats
Skognæringa

1 375 764
8 055 518
4 562
300 000
40 000
9 775 844

250 000
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Sum
Utgifter
Lønn og pers. kostnader - Velg Skog
Innleid tjeneste - Velg Skog
Møter - Velg Skog
Reise - Velg Skog
Finanskostnad
Varekostnad
Lønn - annen
Annen driftskostnad
Sum
Resultat (564 604-471 380)

250 000

262 952
24 127
10 628
34 781
2 557
25 729
3 091 515
6 230 331
9 682 620
93 224
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