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Eventyrlig vedmarked
  side 18

Høye drivsto�priser  
side 44 

Flere vil plante furu 
side 52

Et magasin utgitt av N
orges Skogeierforbund

Thor Gotaas

Forfatter, periodeprater og skogplanter
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Klonet praktfuru   
side 8

En annerledes trefabrikk 
side 34

Storfe i skogen 
side 60

Mistet synet
Jobber for fullt med ved og produkter
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Et magasin utgi tt av Norges Skogeierforbund

32 sider om ungskogpleie

Et magasin utgitt av Norges Skogeierforbund
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Stell ungskogen

Bruk Skogfond   side 35

Lær teknikken  side 40

Investigering for fremtiden side 48

Norges største fagtidsskrift
for skogeiere og skogsentrepenører. 

3 gode grunner
til å annonsere i Skog:

Interessen for «det 
grønne gullet» er 
voksende så her tre�er 
du en næring i vekst.

Magasinet Skog er 
det eneste fagbladet 
for skogeiere og 
skogsentreprenører.

Våre 70.000 lesere 
kjøper produkter 
på bakgrunn av 
annonsering.

321

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

UTGIVELSER 2023:

Utgave  Materiellfrist Utgivelse
1  12. januar 7. februar
2  4. mars 21. mars
3  8. april 9. mai
4  16. mai 13. juni
5  8. august 29. august
6  14. september 3. oktober
7  14. oktober 7. november
8  11. november 5. desember

ANNONSEPRISER 2023

Størrelse: Priser:
Oppslag, to helsider 47 000
Helside 27 000
Halvside 16 800
Kvartside 9 500
Åttendedels side 5 600

Spesialplasseringer:
Bakside 33 000
Side 2-3 i oppslag 51 000
Side 4 og 6, per stk 29 400

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

Du tre�er nær 30 000 skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt 
skogsentreprenører, studenter og ansatte i bransjen når du annonserer i Magasinet 
Skog. Fagtidsskriftet leses også av fagpersoner innenfor forvaltning, forskning og 
utdanning. 

Populære temaer er blant annet: skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, skogglede, 
rekruttering, alternative inntektskilder fra skogen, vilt, friluftaliv og skogsbiologi. 

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler, reportasjer og kortere notiser å 
holde alle skoginteresserte oppdatert på hva som foregår i skogen og innenfor skog- 
og trenæringen. Inspirasjon til økt aktivitet og et mer bevisst forhold til skogen er svært 
sentralt for oss. 

Sjekk også vår nettside www.skog.no. Et godt sted å gjøre din bedrift synlig.

Annonsesalg:

Magasinet Skog
Postboks 1438, Vika, 0115 Oslo
Tlf: 908 27 397 / Epost: post@skog.no 

Norges Skogeierforbund
Utgiver:

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

Abonnementspris 
2023: kr 490,-  

Send bestilling til 
post@skog.no

Tekniske data:
Trykkmetode: Rotasjon
Papirkvalitet: Omslag: 200 gr. Munken 
Polar, innmat: 80 gr. Upm Fine
Ferdiggjøring: Limfrest

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

Annonseformater: (bredde x høyde i mm)

Format:
450x297 mm 
+ 3 mm kuttekant (bleed)

Format:
225x297 mm 
+ 3 mm kuttekant 
(bleed)

Format: 
197x132 mm 

Format:
97x267 mm eller
utfallende
109x267 + bleed 3 mm

Format:
97x132 mm eller 
197x64 mm

Format:
97x64mm

Dobbelside

NB! Ikke tekst over 
midten

Pass på at tekst 
er minst  

10 mm innenfor 
kanten.

Helside

Pass på at tekst 
er minst 

10 mm innenfor 
kanten.

Halvside Høydeannonse Kvartside: Åttendels side:


