
 

 

 

 

Invitasjon til: Kommunesamling skogbruk  

med tema og fagsaker som er viktige 

for Innlandet som en betydelig region 

for skog- og trebruk. 
 

Målgruppe: Fylkesmannen i Innlandet inviterer med dette til 

en felles samling for skogfunksjonærer i 

kommunene i Hedmark og Oppland  

 

Tid: Mandag 11. – tirsdag 12.11.2019   

Oppmøte kl. 09:30, avsluttes kl. 14:30 

Sted: Honne Hotell og Konferansesenter, Biri 

 

Påmelding: Innen 1.11.2019 på Fylkesmannens hjemmeside 

under «Kurs og konferanser» 

  

Foto: MEH 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/kurs-og-konferanser/2019/11/kommunesamling-skogbruk-2019/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/kurs-og-konferanser/2019/11/kommunesamling-skogbruk-2019/


PROGRAM | mandag 11.11.19 

 

09:30  Enkel morgenbuffet m/kaffe og te 

10:00  Velkommen, med litt nytt fra oss v/ Kjell Joar Rognstad, Fylkesmannen i 

Innlandet  

10:20  Digitaliseringsprosjektet – status og veien videre (og litt om hva som skjer i 

direktoratet) v/ Per Olav Rustad, Landbruksdirektoratet  

11:00 En kjapp kopp kaffe 

11:10 De nye NMSK miljømidlene – hvordan skal vi bruke de? v/ Bernt Eidahl, 

Fylkesmannen i Innlandet  

11:30 Kommunen og vi – kan vi være pådriver/drivkrefter i det grønne skiftet  

v/ Knut Storberget, fylkesmann i Innlandet 

12:15 Lunsj 

13:15 Skog og miljø: Hvordan skal vi i den offentlige skogforvaltningen vurdere 

skogsaker etter NML § 8-12? Hvordan vurdere f.eks. naturtyper i 

vernskogsaker, og hva skal være med av miljøvurderinger i høringssaker 

på landbruksveger? Skogsveger og motorferdsel utmark, hva er lov og 

ikke? v/ John Haakon Stensli, Victoria M. Kristiansen, Fredrik Haug og 

Gustav Uhnger, Fylkesmannen i Innlandet 

14:30  Pause med biteti og kaffe 

14:45 Kommunale klimaplaner (mer enn effektiv energibruk og redusering av 

klimautslipp?) og skogens betydning/rolle i klima – hva kan vi gjøre i 

skogforvaltningen for å optimalisere klimanytten? v/ Gunnhild Søgaard, 

Divisjon for skog og utmark, NIBIO 

15:30 Pause for omkledning og avreise 

16:00 Avreise til Biri planteskole 

Klimasmart trebyggeri, moderne planteproduksjon og klimaretta 

foredlingsarbeid v/ Ola Gram Dæhlen, Skogselskapet i Oppland, og Arne 

Smedstuen, Skogplanter østnorge as 

18:00 Møte for Skogoppsynslagene – hvor skal vi på fagtur i 2020? 

19:30 Middag på Honne 

 

  



PROGRAM | tirsdag 12.11.19 

07:30  Frokost 

08:30 Glommen Mjøsen Skog – litt om fusjon, samhandling næring og offentlig, 

og behovet for en regional skogpolicy v/ Gudmund Nordtun, adm.dir., 

Glommen Mjøsen Skog 

09:10 Tiltaksstrategier for nærings- og miljøtiltak (NMSK) i skogbruket: 

skogkultur, skogsveger, miljø og klima. Hvordan kan kommunene 

stimulere til økt verdiskaping, samt ta vare på/utvikle skogens miljøverdier 

og klimarolle? Hva er Fylkesmannens forventninger? v/ Fredrik Haug og 

Carl Olav Holen, Fylkesmannen i Innlandet. 

Kommunenes muligheter og prioriteringer?  v/ Anne Kristine Rossebø, 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes og en til NN. 

10:00 Beinstrekk 

10:15  Gruppearbeid og diskusjon om kommunale tiltaksstrategier og samarbeid 

i regioner. Gruppeinndeling ut fra regionsamarbeid.  

11:30 Lunsj 

12:30 Barkbiller 2020 – status etter sommeren, og hva kan skje neste år? Hvilken 

beredskap bør vi ha? v/ Bjørn Økland, Divisjon for bioteknologi og 

plantehelse, NIBIO 

13:10 Skogkurs som samarbeidspart for offentlig forvaltning - siste nytt og nye 

fjes v/ Eva Chr. Skagestad og Øyvind Juliussen, Skogkurs 

13:45 Ny skog- og trestrategi for Innlandet – hva mener kommunene er viktig i 

en ny strategi og/eller handlingplan? v/ Kjell Joar Rognstad, Fylkesmannen i 

Innlandet 

 Åpen post 

14:30 Avslutning – vel hjem 

 

Arrangør: Fylkesmannen i Innlandet 

Kontakt: Torfinn Kringlebotn | 909 83 308 | fmhetkr@fylkesmannen.no 

 Carl Olav Holen | 61 26 61 55 | caoho@fylkesmannen.no 

 

 


