
Kompetansetilbud fra Skogkurs
Bjørn Helge Bjørnstad

– vi utvikler kompetanse for verdens mest bærekraftige næring
Forskningsbasert           Praksisnær Kreativ            Leveringsdyktig



- medlemmer

Avd. skog

Avd. Evenstad



OFFENTLIG 
FORVALTNING

DET FORMELLE 
UTDANNINGS-

SYSTEMET

UTØVENDE SKOGBRUK

FORSKNING SKOGPOLITIKK



Skogbehandling



Skogeierøkonomi +++Skogeierøkonomi



Vei og infrastruktur



Miljø

Foto: Roar Lierhagen



Viltforvaltning og 
Næringsutvikling i utmark



Aktivt Skogbruk
Landsdekkende kurstilbud





Kurs og fagsamlinger for FMLA 

• Skogsbilvei
planlegging, organisering, bygging og vedlikehold

• Ungskogpleie

• Foryngelse og markberedning

• Skogfond og skatt

• Kurs for prosjektgrupper  -
skogbruksplanprosess

• Kurs NiN i MiS



Innen hvilke temaer ønsker du å heve kompetansen din? - Kommuner

• Tilskuddsforvaltning

• Verdsetting 

• Vegbygging og vedlikehold

• Behov for nettverk



Hva slags type kompetanse mener du det er behov for i kommunene? FMLA

• Tilskuddsforvaltning

• Skogfond

• Foryngelseskontroll

• Vegbygging og vedlikehold 



Ny medarbeider 
-for å bedre tilbud og service!

• Øyvind Juliussen 
tidl. Skogbrukssjef i Nord-Odal 

• Kontaktperson og koordinator 

• Løpende dialog – kartlegge behov

KONTAKT:
Mob: 400 21 266

E-post: oj@skogkurs.no

mailto:oj@skogkurs.no


Skogsveikompetanse på Skogkurs



Offentlig forvaltning, GIS og fjernmåling



Skatt og skogfond



Skogbehandling



Aktivt Skogbruk - skogeieropplæring



Viltforvaltning



e-læring

Ikke noe nytt, 
men på en ny måte!





Moodle
• «Open Source» - kontinuerlig 

utvikling

• 158 000 000 brukere verden over

• 84 språk

• Verdens mest brukte 
læringsplattform

• 90 Moodle Partnere  
E-faktor i Norge



To kurs utvikles parallelt 

Ungskogpleie for profesjonelle Introduksjonskurs for skogeiere

https://www.youtube.com/watch?v=y6EhfW1LLH4&list=PLW6AAEYi2JtUBxBKIW129T8eBlZrZM0c6&index=2&t=0s


Gratis kunnskap på nett
www.Skogkurs.no



Skogkurs på          

https://www.youtube.com/user/skogkurs

https://www.youtube.com/user/skogkurs


Gratis veiledere
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