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Prosjekt Tilvekst

Bakgrunn

• Skognæring i en spennende utvikling

• Fornyelse skaper økt vekst i de tre-baserte
verdikjedene

• Innovasjon, digitalisering, automatisering

• Kunnskap viktig for realisering av 
mulighetene

• Rekruttering, omdømme og 
kompetansebygging står sentralt

• Behov på alle nivå og i hele verdikjeden

• Målgrupper 9-10. klasse, videregående
skole, studenter, rådgivere, lærere, 
foreldre

• 3 årig



Det grønne skiftet er
avhengig av skog og tre

• Behov for fornybare løsninger

• Vind, vann, sol og tre – bærekraft

• Svart karbon – grønt karbon

• Grønt råstoff – grønne arbeidsplasser

• For hvert tonn produsert trevirke, tappes atmosfæren 
for 1.8 tonn CO2. 

• Riktig bruk av skog og tre kan det spare kloden for 
enorme klimagassutslipp

• Aktive og gjennomtenkte valg blant forbrukere, 
næringsliv og politikere

Kilde:
Tenk Tre



Treprodukter gjør
en forskjell

• Byggematerialer, råstoff i energiproduksjon, 
drivstoff, nedbrytbar plast

• Fiberformede produkter, skumformede
fiberprodukter, biokompositter

• Fiske- og dyrefôr

• Biokull

• Granulat (kunstgressbaner)

➢Vi trenger innovasjon, vekst og verdiskapning

➢Vi trenger økt rekruttering og riktig
kompetanse

Kilder: Knoff foto/WoodWorks



Skog og tre i
medvind
• “Det grønne skiftet”

• “Tenk Tre”

• Miljøvennlige løsninger

• Bedre infrastruktur…

• Nye produkter

• FOU – bedre kunnskap

• Digitalisering og automatisering

Trøndelag:

✓ Lokalt råstoff

✓ Lokal verdiskaping

✓ Komplett verdikjede

✓ God tilgang til markedet

Kilder: Tenk Tre og Knoff foto/WoodWorks



Skogen i Trøndelag:
Tilvekst – 3 mill m3

Hogst – 1 mill m3

Forbruk industri – 1,6 mill m3

Ett trehus binder 60 tonn CO2

Kilde: Kystskogbruket



www.woodworkscluster.no

• Mål: 

• Firedoble volum og verdi av 
produkter solgt innen 2030

• Skal bidra til innovasjon og økt 
verdiskaping

• Skal bidra til å løse klimakrisen

• Delprosjekter innen skogressurser, 
bygg og fiber

http://www.woodworkscluster.no/


De mest relevante
utdanningsprogram
for skog- og 
trenæringa

Hva etterspørres?

Kompetansebehov
Vg2 – Treteknikk (industrisnekker, limtreprod., trelast, trevare- og bygginnredning)

Vg2 - Tømrer

Trenger også CNC, automatisering samt høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)

Bygg- og 
anleggsteknikk

Vg2 – Automatiseringsfaget  Elektrofag

Vg2 – Skogbruk (skogsoperatør)

Evt. videre til høyere utdanning etter Vg3 studiekompetanse

Naturbruk

(evt. + Vg3)

Vg2 – Kjemiprosess og laboratoriefag

Vg2 – Industriteknologi (CNC, industrimekanikk, produksjonsteknikk, industrisnekker)

Vg2 – Transport og logistikk

Teknikk og 
industriell 

produksjon

Bachelor skogfag – NMBU eller INN

Master skogfag - NMBU eller Master anvendt økologi (forestry) - INN 

PhD skogfag

Flere relevante ingeniør- eller sivilingeniørstudier - NTNU

Studiespes., påbygg til 
generell studiekomp. 

på Vg3 eller etter 
yrkeskomp.



Behov i Trøndelag
Videregående skole Utdanningsløp fagbrev eller høyere utdanning Kartlagt årlig behov for skognæringa

TRØNDELAG pr. år

Bygg – og anleggsteknikk Tømrer

Treteknikk

Min. 30 lærlinger

• Trelast

• Limtre

• Bygginnredning

• Industrisnekker

• (Industriell 

husproduksjon)
Naturbruk VG2 SKOG Skogsoperatør Min. 7 lærlinger

Elektrofag Automatiserings-fag Min. 15 lærlinger

Teknikk og industriell produksjon Kjemi og prosessfag

Produksjons-teknikkfag

Yrkessjåfør til tømmertransport

Logistikk

Min. 20 lærlinger

Min. 10 lærlinger

Høyere utdanning

INN Evenstad Årsstudium (jakt, fiske naturveileding eller 

naturmangfold). Grunnlag for videre studier 

innen skogfag.

5

INN Evenstad Bachelor skog 5

NMBU Bachelor skog 5

NMBU Master skog 5

NTNU Industrien rekrutterer fra flere 

utdanningsretninger



Treindustri

Er du nøyaktig og flink med hendene, eller
har du kanskje sans for å betjene
datastyrte maskiner? Vil du samtidig være
med på å løse klimakrisa ved å bruke mer
tre? 

Da velger du:

• Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

• Vg2 Treteknikk (nytt i Trøndelag fra 2020) 

To års læretid og fagbrev i fagene Trelast, 
Limtreproduksjon, Industrisnekker eller
Trevare- og bygginnredning.



Industrisnekker 

- bør ha godt håndlag, teknisk innsikt samt 
praktisk og estetisk sans. 

Sentrale arbeidsområder: 

• industriell produksjon av møbler og 
innredninger 

• maskinell framstilling av elementer til møbler 
og innredninger 

• sammenføyning og ferdiggjøring av 
produkter 

• drift og overvåking av produksjonsmaskiner
og utstyr, prøvetaking, feilsøking og 
feilretting 

• førstelinjes reparasjon og vedlikehold av 
maskiner og utstyr 

Fagarbeider innen trelastfaget

- bør være påpasselig og nøyaktig, og kunne 
betjene maskinelt utstyr. 

Sentrale arbeidsoppgaver 

• råvare- og ferdigvarehåndtering 

• materialvurdering 

• bruk av maskiner, verktøy og databaserte 
styringssystemer slik at produktene 
tilfredsstiller nasjonale, internasjonale og 
markedsmessige krav 

• kvalitetskontroll av hele produksjoner 
klargjort for leveranse 



Limtrearbeider

- skal kunne bruke og vedlikeholde både 
håndverktøy og maskinverktøy, og du bør ha 
godt håndlag og være nøyaktig. 

Sentrale arbeidsoppgaver 

• mottak og kontroll av råvarer 

• skjøting, høvling, limpåføring, pressing, 
herding og bearbeiding til ferdige 
konstruksjoner og elementer 

• drift av fingerskjøteanlegg, lamellhøvel, 
limeanlegg, presseutstyr og 
konstruksjonshøvel- eller pusseanlegg 

• kapping og tilskjæring av bjelker og 
sammensatte konstruksjoner 

• fresing, boring og montering av ulike typer 
forbindelser og beslag 

• klargjøring for transport

Trevaresnekkeren 

- produserer vinduer, dører, trapper og/eller 
innredninger av tre

- må kunne lage, lese og forstå 
arbeidstegninger og spesifikasjoner

- kunne velge riktige materialer, verktøy og 
utstyr

- i dag er den maskinelle siden av faget langt 
mer framtredende enn den 
håndverksmessige

- datastyrte maskiner er utbredt, og 
datakunnskaper er viktig 



Vg2 Treteknikk ved 
Gauldal vgs

• Eneste landsdekkende linje 

• Ingen andre nord for Dovre

• Har stort intakt verksted

• Investerer i CNC-maskin

• Tett samarbeid med lokale bedrifter 
(bedriftsbesøk og YFF)

• Bolkbasert teori, praksis kan skje på 
hjemsted

• Lærlingegaranti 





Skal du søke utdanning?
Skog- og trenæringen i Trøndelag trenger deg!

Trøndelag har: 

• Store og økende skogressurser

• Skog som lagrer større mengde CO2 enn Trøndelag slipper 
ut 

• Komplett verdikjede innen skog og tre

• Stor verdiskaping av en viktig fornybar ressurs

• Flere og flere tre-baserte produkter med svært lave 
klimagassutslipp

• Nærhet til enorme marked 

• Stor investeringsvilje i næringen 

Vil du være med å gjøre en forskjell? 

Tenk Tre - Velg Skog!





Tre former framtida


