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STILLING BESATT 

Magne Vikøren (40) er ansatt 
som kommunikasjonsdirektør 
i Moelven. Vikøren var tidligere 
markeds- og kommunikasjons-
sjefen i Skiskytterforbundet, 

og kommer nå fra stillingen som adminis-
trerende direktør i Heidner Biocluster. Han 
har studert markedsføring og økonomi ved 
BI, TV-journalistikk i Volda, og har tidligere 
jobbet i NRK, P4, Norsk Tipping AS og som 
kommunikasjons- og markedsdirektør i de 
Olympiske Ungdomsleker på Lillehammer. 

Kjersti Denver (30) er ansatt i 
Viken Skogs salgsavdeling som 
ny salgs- og virkescontroller. Den-
ver kommer fra selskapet Aibel (i 
oljebransjen) hvor hun har jobbet 

med økonomi og kontrakter de siste fem årene. 
Hun er utdannet innen markedskommunika-
sjon og har en bachelor fra BI i Bergen. Denver 
starter i Viken Skog i mai/juni 2018.

Arne Evjen Fønhus (35) er fra 1. mars 
ansatt som virkeskjøper i Nortømmer. Føn-

hus kommer nå fra stilling som 
bedriftsrådgiver i Sparebank 1 
Hallingdal Valdres, og har tidli-
gere jobbet som bioenergikon-
sulent og produksjonsplanleg-

ger i Viken Skog. Han er utdannet ved UMB 
med mastergrad i skogfag.

Andreas S. Fougner (32) er 
fra 1. februar ansatt i Nortøm-
mer. Fougner har bakgrunn fra 
landbruk og transportbransjen 
og har drevet som selvstendig 

næringsdrivende/bonde. Han er utdannet 
agronom og har bachelor i organisasjon og 
ledelse. 

Per Wraa (42) er fra 1. mars 
ansatt som skog- og utmarks-
rådgiver i Tokke kommune. 
Wraa kommer fra stilling som 
fengselsbetjent. Han har  treå-

rig videregående skole i skogbruk og treårig 
høgskole i skogbruk i tillegg til fengselsskol-
en. Han har dessuten erfaring fra egen skog.

Yngve Andreassen (45) er 
ansatt som HR Direktør i Moel-
ven Industrier ASA. Andreassen 
er siviløkonom fra Norges Han-
delshøyskole med fordypning i 

strategi og ledelse, er serti� sert ICF coach, 
og har tidligere jobbet i Forsvarets Overkom-
mando og har hatt � ere roller i TINE. Han 
har også vært Direktør for Tjenestesenteret 
i Bluegarden, og kommer nå fra stillingen 
som Seniorrådgiver for Ledelses- og medar-
beiderutvikling i TINE. Han begynner i job-
ben senest 1.juni.
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SKOGPRIS
Prisen skal gå til en person eller organisasjon som 

har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruket i Norge.

I denne forbindelse skal det legges vekt på arbeidet med å spre informasjon om de 
forhold som påvirker skogbruket. Som kandidat kan foreslås skogeiere, skogsfolk innenfor 
forvaltningen eller organisasjoner, arbeidsledere og arbeidstakere, vitenskapsmenn samt 

personer som ellers innen nærliggende områder arbeider for skogbruket.

Forslag sendes snarest til Eidsvold Værks Skogpris;
ved Det norske Skogselskap - trygve.enger@skogselskapet.no




