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VELG
SKOGBRUK!
Skogbruket er artig, du får mye ny erfaringer uansett om du har vært borti
det fra før av eller ikke. Dette er en linje som passer for alle som liker å prøve
noe nytt, søker utfordringer og elsker å være ute i skogen!
Er du en person som er glad i fysisk arbeid så får du det her. Her får du
være ute i skogen både sommer og vinter. Sommer så er vi ute og planlegger
hogst, planter ny skog, og holder på med ungskogpleie og et stort pluss er at
du får være ute i naturen på din favoritt
plass.
På vinteren er da vi tar ut skog for å tjene
penger. Da gjør vi klar traktorene til bruk i
skogen. Vi sjekker alt av utstyr vi bruker,
traktor med vinsj, motorsager, lassbærer og
masse annet. Det er en opplevelse av å gå
Skogbruk på Mære. Du har flinke lærere
som kan mye om faget sitt og er interessert i det de underviser i.
Du får lære deg og mekke traktor, kjøre traktor,
bruke motorsag, alt av vedlike hold av traktor,
lassbærer og motorsag. Så får du prøve deg på
moderneteknikk innenfor lassbærer kjøring på
simulator. Du får et supert treningsprogram for å
forbedre dine ferdigheter innen for kjøring av
maskiner på simulatoren vi har på skogsentret.
Førsteåret skog er mere innledende på hvordan
skogen fungerer, du får et dypt innblikk i naturfag som hjelper deg å forstå.
Du er med på grunnleggende praktisk som forbedrer deg på neste år.
På andre året får du mere praktisk knyttet til skog. Du sitter mere og øver
deg på simulator, du er med på å sette på belter på lassbærer og her får du
dypere innblikk i hvordan man driver et skogsbruk.
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Dette er ikke en linje bare for gutter, jenter er også velkommen hit. Du får
prøve deg på akkurat det samme og være med på det samme. Det er ingen
forskjells behandling. Er du en gutt eller ei jente som liker å holde på med
natur men samt litt fysisk arbeid er dette stedet for deg.
Er du en eller ei som elsker naturen er skog en linje for deg. Det er
fantastisk artig å man får lære og se mye nytt. Det er noe du kommer til å ha
med deg foraltid i minne.
Ikke er dette bare minnerikt å lærerikt, med det er sosialt og mye kos ute
rundt bålet. På vinteren etter en økt med jobb i skogen sitter vi samlet rundt
et bål med kaffe og griller oss brødskiver. Man deler opplevelser og blir bedre
kjent med hverandre. Man blir en tettere klasse.
Velkommen til Skog på Mære Landbruksskole!
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