
Program for kommunesamling landbruk 

1.-2. februar 2023, Quality Hotel, Fredrikstad

Kriser og konflikt i landbruket – hvordan 
jobber forvaltningen med dette?

Onsdag 1. februar

10:00 Registrering, kaffe og noe å bite i

10:30 Velkommen til årets kommunesamling v/Nina Glomsrud 

Saxrud, landbruksdirektør

10:35 Velkommen til Fredrikstad v/ Atle Ottesen, varaordfører

10:50 Klimaendringer – prognoser og konsekvenser v/Håkon 

Mjelstad, Meteorologisk institutt og medlem av 

Fylkesberedskapsrådet

11:20 Pause

11:35 Landbruk i en beredskapssituasjon v/ Wenche Westberg, 

statssekretær Landbruks- og matdepartementet

12:10 Ny fylkes-ROS v/Anine Jensen, stab for 

samfunnssikkerhet og beredskap, SFOV

12:30 Lunsj

13:30 Beredskapsarbeid i landbruksavdelingen hos SFOV 

v/Nina Glomsrud Saxrud, landbruksdirektør 

Landbrukets rolle i kommunens beredskapsplanverk 

v/Henrik Mørch, beredskapssjef i Sigdal kommune 

14:00 No Lynx Today – Beredskapsøvelse rundt bordet

v/ Lene Veraas, stab for samfunnssikkerhet og 

beredskap m.fl.

17:00 Programslutt

19:00 Aperitiff

19:30 Festmiddag med godt innslag av råvarer fra nærområdet 😊



Torsdag 2. februar

08:30 Stormen «uten navn» rammet blant annet 

Numedalskommunene 19. november 2021 – hvordan 

påvirket dette kommunen, husdyrbrukere, skogeiere og 

andre? 

Hva har vi lært og hvordan jobbe videre for å være bedre 

forberedt til neste hendelse? Neste hendelse kan være mye 

større… 

Landbruksforvaltningen i Numedal v/ virksomhetsleder Silje 

Bergan

Viken Skog v/ skogsjef Lars Kr. Haug 

Skogbrann forsikring v/direktør skog Kjetil Løge    

Spørsmål og svar

09:40 Pause

10:00 Perioden etter at statsadvokaten henla saken mot 

Gjerdrum kommune.

Hvordan naturskadearbeidet har forløpt, behandlingstid, 

kartlegging og avgrensning av omfanget som dekkes av 

ordningen, hvordan bøndene har blitt kompensert etc. v/ 

Hans Petter Langbakk, Landbrukskontoret for Ullensaker 

og Gjerdrum

10:30 Bonde i stress og krise – hvordan kan vi være gode 

støttespillere? v/ Kari-Anne Aanerud, rådgiver HMS, Norsk 

Landbruksrådgiving Øst

12:45 Takk for i dag, god lunsj og god tur hjem v/Nina Glomsrud 

Saxrud, landbruksdirektør

13:00 Vi avslutter samlingen med en deilig lunsj

Se også kurs- og konferansesiden på nettsiden vår

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2023/02/kommunesamling-for-landbruk-2023/
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