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Se skogen for bare trær 
Skogfag kombinerer biologi, forvaltning,  teknikk 
og økonomi. Hva skal vernes, hva skal brukes, 
og hvordan? Vi trenger kunnskap om dette for å 
balansere økologiske og økonomiske interesser i skog. 

Skogbruk  og skogindustri er viktige næringer i 
Norge, og skogen er vår største produsent av 
bioenergi. For å stille fremtidens energibehov på en 
mest mulig miljøvennlig måte, trenger vi kunnskap 
om skog og produksjon. 

 
 

Hva lærer du 
Du lærer om hvordan  skogen kan forvaltes bærekraf- 
tig, både for å skape materielle verdier og miljøkva- 
liteter. Du får kunnskap om hvordan  man forvalter 
skogen for å sikre det biologiske mangfoldet, frilufts- 
liv og kulturverdier i skog. 

 
 

Undervisning inne og ute 
Studiet  starter  med en innføring i skogforvaltning. 
(Se bilder på youtube, søk på SKOG100). Deretter 
blir det en blanding av skogfag og andre  emner. En 
del fag er obligatoriske, mens  andre  velger du selv. 
Om du vil, kan du gjerne ta et semester i utlandet. Vi 
har avtaler med mange  læresteder. Studiet  avsluttes 

 
 

Opptakskrav 
 

Opptakskravet er generell studiekompetanse. 
 

Søknadsfrist:  Søknadsfrist er 15. april, og du søker gjennom  
Samordna opptak. 

 
På feltkurs. Hva lønner det seg å hogge her? Foto: L. H. Frivold. 

 

 
Befaring i biologisk viktig område. Foto: L. H. Frivold. 

 
Om NMBU 
 
·    Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ligger i Ås, tre 

mil sørøst for Oslo. 
·    NMBU er en sentral  aktør innen undervisning og forskning på blant 

annet biologi, miljø, areal- og naturressursforvaltning. 
·    NMBU har et aktivt studentmiljø, med Samfunnet og UKA i Ås. 
·    Som 1. årsstudent på bachelor er du garantert plass på studenthybel 

 

 

med et fire ukers feltkurs  der du skal kombinere 
kunnskaper fra ulike fagområder du har vært innom 
i løpet av studiet. 

Vi legger vekt på variert undervisning med 
forelesninger, lab og prosjektoppgaver. Deler av 
undervisningen foregår ute i skogen eller i kontakt 
med bedrifter  og skogforvaltning. 
 
 
Fagområder 

·   Skogbehandling og skogteknikk 
·   Ressurskartlegging og økonomi 
·   Skogindustri og trevirkets  egenskaper og 

muligheter. 
 
 
Veien videre 

Som bachelor i skogfag kan du blant annet  bli 
skogbruksplanlegger eller skogbestyrer. Går du 
videre med et masterstudium, får du enda flere 
muligheter. Bachelorgraden i skogfag er et godt 
utgangspunkt for masterstudiene i skogfag og 
naturbasert reiseliv. 
 
 
 
Mer om studietilbudet finner du på 
www.nmbu.no/ina 
 
Mer informasjon 
 
Institutt for naturforvaltning, NMBU 
Tlf: 64 96 58 00 
E-post: Studieveileder-ina@nmbu.no 

 
Informasjon om opptak, boliger mm.: 
Studentenes informasjonsTorg (SiT),  tlf: 64 96 61 00, 
E-post: opptak@nmbu.no, nettside: www.nmbu.no/sit 
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