
for skogeiere og skogsentrepenører samlet.
Magasinet Skog er Norges desidert største fagtidsskrift 

Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)
Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data:
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)
Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data:
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Formater 
(bredde x høyde i mm):

Oppslag (2/1):  
Satsflate 422 x 267  
(utfallende nettomål 450 x 297) 
(brutto 460 x 307)

Helside (1/1): 
Satsflate 197 x 267  
(utfallende nettomål 225 x 297) 
(brutto 235 x 307)

Halvside (1/2):  
Breddeannonse: 197 x 132 
(utfallende 225 x 148)  
(brutto 235 x 158)

Høydeannonse: 97 x 267 
(utfallende 111 x 297) 
(brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 
97 x 132 eller 197 x 64

Åttendels side (1/8):  
97 x 64

Småannonser:  
50 mm på én spalte

Tekniske data:
Trykkmetode: Rotasjon.  
Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr 
(omslag)+ 90 gr. Artic silk.  
Ferdiggjøring: Limfrest

Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data:
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Leserne har stor 
interesse for bygg, 
maskiner og utstyr
knyttet til skogbruk 
og vedproduksjon

Mange av leserne 
er ivrige jegere og 
friluftsmennesker 
– og har høy utdan-
nelse og kjøpekraft

Rundt 1/3 av 
leserne jobber 
heltid/deltid innen 
skogbruks- eller 
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3 gode grunner 
til å annonsere i Skog:

1 2 3

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser også at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold

DU TREFFER nær 30.000 skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge,  
samt entreprenører og ansatte i bransjen når du annonserer i Skog. 
Bladet leses også av fagpersoner innenfor forvaltning, forskning og utdanning. 

TEMAER som går igjen er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon,  
familieskogbruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

FORMÅLET med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og reportasjer å holde alle  
skoginteresserte oppdatert om hva som rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

Sjekk også vår aktive nettside www.skog.no. 
Det er et godt sted å gjøre din bedrift synlig.  

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere og skogsentreprenører. 

Skog har et godkjent opplag 
på 32.179, og når over 

77.000 
lesere 

(pr. 2017).

Skog  
kommer ut 

8 ganger 
i året 

Skog  
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Utgivelser 2020:
Utgave:
1
2
3
4
5
6
7
8

Baksiden
Side 2-3
Side 4
Side 6

29 000
46 000
26 000
26 000

Matr. frist anno:
17.01.20
06.03.20
23.04.20
18.05.20
11.08.20
16.09.20
16.10.20
13.11.20

Utgivelse:
10.02.20
30.03.20
18.05.20
15.06.20
02.09.20
08.10.20
09.11.20
07.12.20
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9

3
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SKOGEN DIN Lever av drivved

Først med røntgen 

La koia bli helårshytte

Skogstudier med drone

Bygg som produserer energi

Digital skogbruksplan:

✔ Bedre oversikt

✔  Enklere planlegging

✔ Mer lønnsomt +

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

02/19

+
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+
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Bygda som bygger i treTa med skolen til skogs
Stjeler halve overskuddet

Proff med tømmerhenger
Ungskogpleie, viktigst av alt

i  tilvekst og tømmervolum

Målingene viser 
STERK ØKNING
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Skipet i BergenSlik planter du RennebubjelkenFuglene i skogenSmak bever confit 

Slik skjøtter du skogen din 
i tråd med markedets krav til:

✔ miljø  ✔ friluftsliv  
✔ produksjon Spesialplasseringer:

Abonnementspris 2020: 490,- kroner. Send bestilling til post@skog.no.

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 908 27 397
Epost: post@skog.no

Annonsesalg:
A2 Media as
Ronny Grenberg
ronny@a2media.no
Tlf.: +47 90 76 39 84

Utgivelser 2022:

Utgave  Materiellfrist  Utgivelse
1  12. januar 9. februar
2  4. mars 28. mars
3  8. april 12. mai
4  16. mai 13. juni
5  8. august 31. august
6  14. september 6. oktober
7  14. oktober 7. november
8  11. november 5. desember

Annonsepriser
Format   Pris
Oppslag, to helsider  Kr 45 500,-
Helside     Kr 26 000,-
Halvside   Kr 16 000,-
Kvartside   Kr 9 000,-
Åttendedels side  Kr 5 300,-

Alle priser er oppgitt uten mva. og forutsetter ferdig 
materiell.

Spesialplasser:
Bakside   Kr 32 000,-
Side 2 og 3 i oppslag  Kr 49 500,-
Side 4 og 6 per stk  Kr 28 500,-
Tømmermarkedet (stående halvside) Kr 16 500,-

Vår store leserundersøkelse (Opinion AS) fra 2020 viser også at:
● Leserne er gjennomgående svært tilfreds med innholdet
● Det redaksjonelle innholdet har høy troverdighet og er relevant
● Magasinet Skog blir også benyttet ved innkjøp og anskaffelser
● Leserne leser praktisk talt alle utgavene i året
● Magasinet Skog leses av flere i husstanden

Magasinet Skog har et  
godkjent opplag på 29 736  

og når ut til 

70 000 lesere 
(per 2020)

Skog  
kommer ut 

8 ganger
i året 

Skog  
er medlem av

Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Formater 
(bredde x høyde i mm):

Oppslag (2/1):  
Satsflate 422 x 267  
(utfallende nettomål 450 x 297) 
(brutto 460 x 307)

Helside (1/1):  
Satsflate 197 x 267  
(utfallende nettomål 225 x 297) 
(brutto 235 x 307)

Halvside (1/2):  
Breddeannonse: 197 x 132  
(utfallende 225 x 148)  
(brutto 235 x 158)

Høydeannonse: 97 x 267  
(utfallende 111 x 297)  
(brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4):  
97 x 132 eller 197 x 64

Åttendels side (1/8):  
97 x 64

Småannonser:  
50 mm på én spalte

Tekniske data:
Trykkmetode: Rotasjon.  
Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr  
(omslag)+ 90 gr. Artic silk.  
Ferdiggjøring: Limfrest

Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Leserne har stor 
interesse for bygg, 
maskiner og utstyr
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og vedproduksjon

Mange av leserne 
er ivrige jegere og 
friluftsmennesker 
– og har høy utdan-
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Rundt 1/3 av 
leserne jobber 
heltid/deltid innen 
skogbruks- eller 
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3 gode grunner 
til å annonsere i Skog:

1 2 3

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser også at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold

DU TREFFER nær 35.000 skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge,  
samt entreprenører og ansatte i bransjen når du annonserer i Skog. 
Bladet leses også av fagpersoner innenfor forvaltning, forskning og utdanning. 

TEMAER som går igjen er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon,  
familieskogbruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

FORMÅLET med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og reportasjer å holde alle  
skoginteresserte oppdatert om hva som rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

Sjekk også vår aktive nettside www.skog.no.  
Det er et godt sted å gjøre din bedrift synlig.  

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere og skogsentreprenører. 

Skog har et godkjent opplag 
på 32.179, og når over 

77.000 
lesere 

(pr. 2017).

Skog  
kommer ut 

8 ganger 
i året 

Skog  
er medlem av 

Utgivelser 2020:
Utgave:
1
2
3
4
5
6
7
8

Baksiden
Side 2-3
Side 4
Side 6

29 000
46 000
26 000
26 000

Matr. frist anno:
17.01.20
06.03.20
23.04.20
18.05.20
11.08.20
16.09.20
16.10.20
13.11.20

Utgivelse:
10.02.20
30.03.20
18.05.20
15.06.20
02.09.20
08.10.20
09.11.20
07.12.20
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TEKNOLOGI:
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måter  å sikre 

videre drift

måter  å tjene 

mer på skogen

FÅ MER  UT AV 

SKOGEN DIN Lever av drivved

Først med røntgen 

La koia bli helårshytte

Skogstudier med drone

Bygg som produserer energi

Digital skogbruksplan:

✔ Bedre oversikt

✔  Enklere planlegging

✔ Mer lønnsomt +
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Bygda som bygger i treTa med skolen til skogs
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Proff med tømmerhenger
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STERK ØKNING
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og tilveksten dette århundret. 
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Skipet i BergenSlik planter du RennebubjelkenFuglene i skogenSmak bever confit 

Slik skjøtter du skogen din 
i tråd med markedets krav til:

✔ miljø  ✔ friluftsliv  
✔ produksjon Spesialplasseringer:

Abonnementspris 2020: 490,- kroner. Send bestilling til post@skog.no.

Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)
Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Formater 
(bredde x høyde i mm):

Oppslag (2/1):  
Satsflate 422 x 267  
(utfallende nettomål 450 x 297) 
(brutto 460 x 307)

Helside (1/1):  
Satsflate 197 x 267  
(utfallende nettomål 225 x 297) 
(brutto 235 x 307)

Halvside (1/2):  
Breddeannonse: 197 x 132  
(utfallende 225 x 148)  
(brutto 235 x 158)

Høydeannonse: 97 x 267  
(utfallende 111 x 297)  
(brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4):  
97 x 132 eller 197 x 64

Åttendels side (1/8):  
97 x 64

Småannonser:  
50 mm på én spalte

Tekniske data:
Trykkmetode: Rotasjon.  
Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr  
(omslag)+ 90 gr. Artic silk.  
Ferdiggjøring: Limfrest

Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Leserne har stor 
interesse for bygg, 
maskiner og utstyr
knyttet til skogbruk 
og vedproduksjon

Mange av leserne 
er ivrige jegere og 
friluftsmennesker 
– og har høy utdan-
nelse og kjøpekraft

Rundt 1/3 av 
leserne jobber 
heltid/deltid innen 
skogbruks- eller 
trenæringen

3 gode grunner 
til å annonsere i Skog:

1 2 3

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser også at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold

DU TREFFER nær 35.000 skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge,  
samt entreprenører og ansatte i bransjen når du annonserer i Skog. 
Bladet leses også av fagpersoner innenfor forvaltning, forskning og utdanning. 

TEMAER som går igjen er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon,  
familieskogbruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

FORMÅLET med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og reportasjer å holde alle  
skoginteresserte oppdatert om hva som rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

Sjekk også vår aktive nettside www.skog.no.  
Det er et godt sted å gjøre din bedrift synlig.  

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere og skogsentreprenører. 

Skog har et godkjent opplag 
på 32.179, og når over 

77.000 
lesere 

(pr. 2017).

Skog  
kommer ut 

8 ganger 
i året 

Skog  
er medlem av 

Utgivelser 2020:
Utgave:
1
2
3
4
5
6
7
8

Baksiden
Side 2-3
Side 4
Side 6

29 000
46 000
26 000
26 000

Matr. frist anno:
17.01.20
06.03.20
23.04.20
18.05.20
11.08.20
16.09.20
16.10.20
13.11.20

Utgivelse:
10.02.20
30.03.20
18.05.20
15.06.20
02.09.20
08.10.20
09.11.20
07.12.20

10
9

3
5

måter  å tjene 

mer på skogen

SKOGBRUK:
SKOGENS SPISSKAMMER:

ARV:

TEKNOLOGI:

fantastiske 

retter av elg

måter  å sikre 

videre drift

måter  å tjene 

mer på skogen

FÅ MER  UT AV 

SKOGEN DIN Lever av drivved

Først med røntgen 

La koia bli helårshytte

Skogstudier med drone

Bygg som produserer energi

Digital skogbruksplan:

✔ Bedre oversikt

✔  Enklere planlegging

✔ Mer lønnsomt +

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

02/19

+

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

03/19
Jordobservatoriet i Ny-Ålesund

«Hermetiserer» stolper av gran

Skogsbilvei er en investering

Se opp for mulig barkbilleår

SKAPTE
NYTT LIV
på familiegården

+

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

05/19

Bygda som bygger i treTa med skolen til skogs
Stjeler halve overskuddet

Proff med tømmerhenger
Ungskogpleie, viktigst av alt

i  tilvekst og tømmervolum

Målingene viser 
STERK ØKNING

Målingene viser en formidabel 

vekst både i skogproduksjonen 

og tilveksten dette århundret. 

Landsskogtakseringen 100 år 
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+
TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

04/19

Skipet i BergenSlik planter du RennebubjelkenFuglene i skogenSmak bever confit 

Slik skjøtter du skogen din 
i tråd med markedets krav til:

✔ miljø  ✔ friluftsliv  
✔ produksjon Spesialplasseringer:

Abonnementspris 2020: 490,- kroner. Send bestilling til post@skog.no.

Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)
Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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Formater 
(bredde x høyde i mm):

Oppslag (2/1):  
Satsflate 422 x 267  
(utfallende nettomål 450 x 297) 
(brutto 460 x 307)

Helside (1/1):  
Satsflate 197 x 267  
(utfallende nettomål 225 x 297) 
(brutto 235 x 307)

Halvside (1/2):  
Breddeannonse: 197 x 132  
(utfallende 225 x 148)  
(brutto 235 x 158)

Høydeannonse: 97 x 267  
(utfallende 111 x 297)  
(brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4):  
97 x 132 eller 197 x 64

Åttendels side (1/8):  
97 x 64

Småannonser:  
50 mm på én spalte

Tekniske data:
Trykkmetode: Rotasjon.  
Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr  
(omslag)+ 90 gr. Artic silk.  
Ferdiggjøring: Limfrest

Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)

Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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– trebruk – skogfag – vilt – rekruttering – tradisjon

fam
ilieskogbruk – teknikk – frilu�sliv – forskning

5/18           

SKREDDERSYR

gitarer

HOGGER FOR TIDLIG

OG PLANTER FOR LITE

FURU, FLAT-

BRØD  OG

AM
AZON

Hjortelus�ua

E�ektiv skog-

brannberedskap

Vil ta råten 

ved rota

Verdens første skyskraper i tre

– trebruk – skogfag – vilt – rekruttering – tradisjon

fam
ilieskogbruk – teknikk – frilu�sliv – forskning

6/18           

Gründer

på gammel grindetradisjon

Nytt regelverk gir

m
er sagtøm

m
er

UTØYA: 
Senter for

dem
okrati i tre

Fram
tidens

forstkandidater

Krav til slakte-

plass for vilt

– Sats på bjørk!

FORER GRIS M
ED TREFLIS

Leserne har stor 
interesse for bygg, 
maskiner og utstyr
knyttet til skogbruk 
og vedproduksjon

Mange av leserne 
er ivrige jegere og 
friluftsmennesker 
– og har høy utdan-
nelse og kjøpekraft

Rundt 1/3 av 
leserne jobber 
heltid/deltid innen 
skogbruks- eller 
trenæringen

3 gode grunner 
til å annonsere i Skog:

1 2 3

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser også at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold

DU TREFFER nær 35.000 skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge,  
samt entreprenører og ansatte i bransjen når du annonserer i Skog. 
Bladet leses også av fagpersoner innenfor forvaltning, forskning og utdanning. 

TEMAER som går igjen er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon,  
familieskogbruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

FORMÅLET med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og reportasjer å holde alle  
skoginteresserte oppdatert om hva som rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

Sjekk også vår aktive nettside www.skog.no.  
Det er et godt sted å gjøre din bedrift synlig.  

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere og skogsentreprenører. 

Skog har et godkjent opplag 
på 32.179, og når over 

77.000 
lesere 

(pr. 2017).

Skog  
kommer ut 

8 ganger 
i året 

Skog  
er medlem av 

Utgivelser 2020:
Utgave:
1
2
3
4
5
6
7
8

Baksiden
Side 2-3
Side 4
Side 6

29 000
46 000
26 000
26 000

Matr. frist anno:
17.01.20
06.03.20
23.04.20
18.05.20
11.08.20
16.09.20
16.10.20
13.11.20

Utgivelse:
10.02.20
30.03.20
18.05.20
15.06.20
02.09.20
08.10.20
09.11.20
07.12.20

10
9

3
5

måter  å tjene 

mer på skogen

SKOGBRUK:
SKOGENS SPISSKAMMER:

ARV:

TEKNOLOGI:

fantastiske 

retter av elg

måter  å sikre 

videre drift

måter  å tjene 

mer på skogen

FÅ MER  UT AV 

SKOGEN DIN Lever av drivved

Først med røntgen 

La koia bli helårshytte

Skogstudier med drone

Bygg som produserer energi

Digital skogbruksplan:

✔ Bedre oversikt

✔  Enklere planlegging

✔ Mer lønnsomt +

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

02/19

+

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

03/19
Jordobservatoriet i Ny-Ålesund

«Hermetiserer» stolper av gran

Skogsbilvei er en investering

Se opp for mulig barkbilleår

SKAPTE
NYTT LIV
på familiegården

+

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

05/19

Bygda som bygger i treTa med skolen til skogs
Stjeler halve overskuddet

Proff med tømmerhenger
Ungskogpleie, viktigst av alt

i  tilvekst og tømmervolum

Målingene viser 
STERK ØKNING

Målingene viser en formidabel 

vekst både i skogproduksjonen 

og tilveksten dette århundret. 

Landsskogtakseringen 100 år 

Skog_0519NY.indd   1

16.08.2019   17:18

+
TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

04/19

Skipet i BergenSlik planter du RennebubjelkenFuglene i skogenSmak bever confit 

Slik skjøtter du skogen din 
i tråd med markedets krav til:

✔ miljø  ✔ friluftsliv  
✔ produksjon Spesialplasseringer:

Abonnementspris 2020: 490,- kroner. Send bestilling til post@skog.no.

3 GODE GRUNNER
TIL Å ANNONSERE I SKOG:

1/3 av  
leserne jobber 
heltid/deltid inne 
skogbruks- eller 
trenæringen

Mange av leserne 
er ivirge jegere og 
friluftsmennesker  
– og har høy utdan-
nelse og kjøpekraft

Leserne har stor 
interesse for bygg, 
maskiner og utstyr 
knyttet til skogbruk 
og vedproduksjon

321

Abonnementspris 2022: 490,- kroner. Send bestilling til post@skog.no

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

0 7 -  2 0 2 1

M A G A S I N E T

FULL  FYRi  v e d m a r k e d e t

Når skogen 
eksproprieres

Leier ut bryllupsgaven
Olga har slitt ut åtte 
motorsager

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

06/21

Noen bare vet at de skal bli i skogen livet ut. 
Gutten fra Selås

Barkbille-trussel

Spektakulær arkitektur 
i fattig kommune

Lidenskap for vintereik

05/21

TREBRUK • SKOGFAG • VILT • REKRUTTERING • TRADISJON • FAMILIESKOGBRUK • TEKNIKK • FRILUFTSLIV • FORSKNING

Alle på jaktlaget skal få gode opplevelser

SKOGEIER 
OG JAKTLEDER

100.000 gule tenner

Lønnsom kortreist eik

Politisk duell:  

Dette mener politikerne om 

skogbruket


