
 

 

 

 
Til politikere i Trøndelag Fylkesting 

Vedrørende: 

SKOGBRUKSUTDANNINGEN  
PÅ MÆRE LANDBRUKSSKOLE 

 
Stortinget har definert skog- og trenæringen som en «strategisk viktig næring for Norge». 
Norge kan bruke det grønne skiftet til å styrke grunnlaget for fremtidige arbeidsplasser og 
verdiskaping i distriktet, basert på naturressurser. Samtidig har regjeringen og EU sagt at vi 
kan hogge 50 prosent mer skog enn det vi gjør i dag, det er om lag 5 000 000 kubikk på 
nasjonalt plan. Skal vi avvirke mer av treressursene må entreprenørkapasiteten økes 
betydelig. 

Gjennomsnittsalderen på entreprenører i Midt- og Nord-Norge er over 50 år. Det betyr at de 
vi i dag regner som grunnmuren i entreprenørstanden til å ta ut virke fra skogen vil i løpet av 
10-15 år pensjonere seg. Derfor er skognæringen avhengig av at fremtidenes arbeidskraft 
rekrutteres nå. Det utdannes ikke bare for få lærlinger i Trøndelag og i Midt-Norge, men på 
landsbasis. Et økt uttak fra skogen på om lag 50 prosent som regjeringen legger opp til fra 
dagens nivå på rundt 10 millioner kubikk utløser alene et behov for 120 nye lærlinger. 
 
Trøndelag er i dag et underskuddsmarked for tømmer. Industriaktørene som 
papirprodusenten Norske Skog, smelteverksindustrien Elkem og Follafoss, sagbrukene 
Moelven, Kjelstad og Inntre importerer i dag tømmer på grunn av underdekningen. Samtidig 
vet vi at det i løpet av 10 - 15 år vil være mye hogstmoden skog i Trøndelag, som ble plantet 
under gjenreisingen etter andre verdenskrig. 
 
Underdekning av skogsmaskinførere 
I dag har ikke elevene ved Mære tilgang på hogstmaskiner i opplæringen, og de har kun 
tilgang på en lastbærer i tillegg til simulator. Å få tilgang til en hogstmaskin i opplæringen vil 
gjøre utdanningen mer attraktiv for ungdommene, og elevene mer attraktive for bedriftene.  
Det er underdekning av skogsmaskinførere og snittalderen på maskinkjørerne er høy.  
 
ALLSKOG er derfor opptatt av at det satses på utvikling av den maskinelle opplæringen på 
Mære i tråd med de krav som stilles. Å være hogstmaskinfører, eller sjåfør på en lastbærer 
er ikke risikofritt. Det innebærer å flytte og bearbeide store volum på flere tonn, bratt 
terreng og forvaltning av viktige naturverdier ved anleggsarbeid i skogen. Det kreves derfor 
mye trening og terping. 
 
 
 
 



 

 

 

Studietilbudet og skogutdanningen på Mære må derfor sikres. Det er behov for lærlinger 
med riktig kompetanse til kravene på arbeidsplassen. Å drive opplæring på nytt utstyr, i 
tillegg til simulator, sikrer at elevene er bedre forberedt og rustet når de går ut i arbeidslivet.  
 
Det er motiverende, og ikke minst givende for elevene å trene på oppdatert høyteknologisk 
utstyr. Tilgang til skogsmaskiner ved skolen sikrer at elevene får tidsriktig opplæring som er i 
tråd med de nye og mer praksisnære læreplanene, som i større grad vil vektlegge bruk av 
maskinelt utstyr. 
 
Et samarbeid med entreprenørene om leie av maskinelt utstyr 
Vi er kjent med samarbeidet som eksisterer ved Åfjord VGS mellom det skolen og aktørene i 
næringslivet om leie av kompetanse og anleggsmaskiner. Det sikrer elevene et faglig sterkt 
og moderne utdanningstilbud. Vi mener et tilsvarende tilbud bør etableres ved Mære 
landbruksskole for skognæringen. 
 
Dette fordrer at politikerne bidrar med finansiering. For om lag 600.000 – 1 000.000 kroner 
per. år, vil det være mulig å sikre et tilbud med leie av hogstmaskin, fører og lastbærer for 
skolen i en 9-ukers periode på vinterdrift. Eventuell inntjening på noe av tømmeret som tas 
ut under opplæring tilfaller skolen. Alternativet til å leie for en periode er å lease egen 
maskin til skolen med de kostnader dette medfører. 
 
ALLSKOG er allerede i dialog med Mære landbruksskole om å finne riktig 
skogsmaskinentreprenør til å leie ut utstyr og bidra i opplæring skulle dette bli aktuelt. Dette 
gjør vi fordi vi anser det som et kritisk arbeid for å sikre trøndersk industri tilgang på råstoff 
slik at industrien blir værende i Midt-Norge. 
 
Vårt innspill til dere for å sikre tilgang på faglært arbeidskraft i ei fremtidsnæring 
Vi ber om at dere bevilger 600.000 – 1 000.000 kr i forbindelse med fylkestingets behandling 
av årsoppgjøret for 2018. Slik at prosessen med å leie inn maskiner fra en entreprenør til 
vinterdriftsperioden i januar-mars. 2020 kan gjennomføres nå i høst. 
 
Vi oppfordrer dere også til å gjennomføre en forpliktende satsing over fire år på skogbruket i 
kommende budsjettperiode, for 2020-2023. Dette vil samlet koste 3 600.000 - 6 000.000 
kroner til leie av maskinelt utstyr i hele perioden. 
 
Vi oppfordrer dere om å vedta et eget punkt om Mære i utfordringsdokumentet for 
Trøndelag Fylkesting nå i juni.2019. Da vil rådmannen kunne jobbe videre med de praktiske 
konsekvensene for fireårsperioden, 2020-2023. Det er en langsiktighet som skognæringen 
trenger. 
 
Med vennlig hilsen 
ALLSKOG SA 
 
Audun Otterstad,  
Rådgiver for næringspolitikk  


