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jubileet markeres med brask og bram i et eget jubileumsprogram blant annet ute i skogen. På konferansens andre dag, skal vi se nærmere på hvor stort potensialet i den norske skogen er, og hva som må
til for at vi skal kunne utnytte den på best mulig måte. I tillegg får du, i år som i tidligere år, mulighet til
å velge mellom en rekke spennende parallellsesjoner om relevante tema innenfor hele bransjen. Dette
er med andre ord en konferanse du ikke kan gå glipp av!
VEL MØTT!

Velkommen til hele
skogsektorens møteplass!
27.-28. mai 2015
er det igjen klart for Skog og Tre 2015.
Konferansen vil foregå på Clarion Hotel
Oslo Airport på Gardermoen.
Hold av datoen og få
med deg skogsektorens
PER SKORGE
viktigste møteplass!
ADM. DIREKTØR
NORGES SKOGEIERFORBUND

TRYGVE ENGER
ADM.DIREKTØR
DET NORSKE SKOGSELSKAP

SKOGSELSKAPET
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PROGRAM

Torsdag 23. mai 2019
10.00-11.30

Fellessesjon del 1: Tenk Tre!

Ordstyrer: Ole André Sivertsen

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Fremtidens næringsliv

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO

Lansering av Tenk Tre
Med grønn industri skal landet bygges

Jan Christian Vestre, CEO i Vestre

Fotosyntesen på 1–2–

Ole André Sivertsen

Grensesprengende trebyggeri

Siv Helene Stangeland, partner i Helen & Hard

Derfor satser jeg på skogen

Olaf Tufte, idrettsutøver, bonde og skogeier

11.30-12.00

Pause

12.00-13.15

Fellessesjon del 2: Skogen i bioøkonomien

Ordstyrer: Ole André Sivertsen

Zeros visjon for den skogbaserte økonomien i Norge

Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen
ZERO

Hva tjener vi på samarbeid om innovasjon?

Maria Hollander, CEO i Paper Province

Bioraffinering i verdensklasse

Gisle Løhre Johansen, direktør FoU,
forretningsutvikling og fine chemicals i
Borregaard

Sustainable textiles from trees

Janne Poranen, CEO i Spinnova

Hvorfor investere i bioøkonomi?

Thina Saltvedt, seniorrådgiver i Nordea

13.15-14.15

Lunsj

14.15-15.45

Parallellsesjoner
Parallell A (Brage 1): Neste generasjons trebyggeri

Parallellansvarlig: Anders Qvale Nyrud, NMBU

Wood construction in the circular economy

Katja Lahtinen, LUKE, Natural Resources
Institute Finland

Avfall, restråstoff og gjenbruk av tre fra bygg

Burkhart Rüther, Ragn Sells

Boligkjøpere: holdninger til høyhus i tre

Hans Fredrik Hoen, NMBU

Hvordan jobber byggenæringen for å øke byggenes levetid?

Jan Lindal, Lindal Treindustrier

Parallell B (Brage 2): Skogbehandling i et klima i endring

Parallellansvarlig: Ingeborg Anker-Rasch,
Norges Skogeierforbund

Hva sier forskningen? Råd og vink fra våre fremste skogforskere

Svein Solberg, NIBIO

Treslagsvalg i en villere, våtere og varmere verden

Bernt-Håvard Øyen, Skognæringa Kyst

Den moderne skogeier – erfaringer fra skjøtselstjenestene EDEL
og BEDRESKOG

Simon Thorsdal og Arne Eiken, AT Skog og
Sverre Holm, Glommen

Parallell C (Brage 3):
Hvilke muligheter gir digitalisering i skog- og trenæringen?

Parallellansvarlig: Pasi Aalto, NTNU

Hva skal vi digitalisere?

Pasi Aalto, NTNU

Digitalisering i oppdrettsnæringen

Dag Sletmo, DNB

Skogindustri 4.0

Rasmus Astrup, NIBIO

Diskusjon og spørsmål fra salen
15.45-16.15

Pause

16.15-18.00

Jubileumsprogram

18.00-19.00

Pause

19.00

Aperitif

19.30

Middag

Fredag 24. mai 2019
08.30-09.40 Parallellsesjoner
Parallell A (Brage 1):
Lengre og tyngre – siste nytt på transportfronten

Parallellansvarlig: Dag Skjølaas, Norges
Skogeierforbund

Fokusområder for effektivisering av tømmertransporten

Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund

Skogsbilvegene gir oss utfordringer

Thomas Rotherud, Viken Logistikk

Når bærer skogsbilvegene - digitalisering gir muligheter

Dag Fjeld, NIBIO

Hvordan ligger det an med godstiltakene i NTP?

Sefrid Jakobsen, Jernbanedirektoratet

Parallell B (Brage 2): Lukkede hogster – bærekraftige
skjøtselsregimer?

Parallellansvarlig: Trygve Øvergård, Skogkurs

Produksjon, avvirkning og økonomi

Johan Sonesson, Skogforsk

Lukkede hogstformer og det biologiske mangfoldet

Gjermund Andersen, Naturvernforbundet i
Oslo og Akershus

Lukkede hogster og klima

Harald Kvaalen, NIBIO

Konvertering av bestandsskog til fleralderskog - erfaringer

Knut Johansson, Oslo kommuneskoger

Diskusjon og spørsmål fra salen
Parallell C (Brage 3): Sertifisering som konkurranseverktøy

Parallellansvarlig: Thomas Husum, PEFC Norge

PEFC vs FSC - to veier til samme mål?

Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund

Miljøkrav i anskaffelser til offentlig bygg

Lars Petter Bingh, Statsbygg

Bærekraft som vinneroppskrift

Heidi Lyngstad, Maxbo/Løvenskiold

Debatt
09.40-10.00

Pause

10.00-11.15

Parallellsesjoner

11.15-11.45

Parallell A (Brage 1):
Hensyn til artsfunn eller livsmiljøer – hvor er vi på vei?

Parallellansvarlig: Hans Asbjørn Sørlie, Norges
Skogeierforbund

Tre rødlister senere: Er MiS-livsmiljøene fremdeles relevante for
truete arter?

Ivar Gjerde, NIBIO

Hvordan brukes kunnskap om arter i NiN-systemet og hvordan
kan NiN-systemet brukes til å si noe om truete arter?

Rune Halvorsen, NHM

Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks

Eirin Bjørkvoll, Miljødirektoratet

Parallell B (Brage 2):
Ny verdiskaping i skogen – GROT og bjørk

Parallellansvarlig: Erik Larnøy, NIBIO

Bioenergi og GROT i det nordiske markedet

Stora Enso

GROT - muligheter og utfordringer

Kjersti Holt Hanssen og Simen Gjølsjø, NIBIO

Bjørk - en norsk råvare med potensiale

Geir Korsvold, Mjøsen

Utfordringer og visjoner for økt bruk av bjørk

Katrin Zimmer, NIBIO

Parallell C (Brage 3): Entreprenørkapasitet og rekruttering –
en flaskehals i det grønne skiftet?

Parallellansvarlig: Eva Skagestad, Skogkurs

Vilkår og rekruttering – et spørsmål om høna og egget!

Bjørn Lauritzen, MEF

Jevnt høy avvirkning og entreprenørkapasitet – Dette gjør vi i
Viken Skog

Tor Henrik Kristiansen, Viken Skog

Rekruttering og kapasitet - Slik fungerer det i virkeligheten!

Jan Birger Holth, entreprenør og styremedlem
MEF Skog

Pause

11.45-13.00

Fellessesjon: Hva må til for å nå avvirkningspotensialet?

Ordstyrer: Olav Veum, Norges Skogeierforbund

Fire år etter Skog22 – er vi på sporet?

Olav Veum, Norges Skogeierforbund

Hvor finnes potensialet for å øke avvirkningen i dag?

Bjørn Håvard Evjen, divisjonsdirektør i divisjon
for skog og utmark, NIBIO

Hva begrenser avvirkningsnivået?

Per Skorge, administrerende direktør i Norges
Skogeierforbund

Skogsentreprenørene – utgangspunktet for hele verdikjeden
Skog & Tre

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i
Maskinentreprenørenes Forbund

Hvordan øke aktiviteten på eiendommen ved bruk av
BEDRESKOG

Simon Thorsdal, fagsjef i AT Skog

Hvilke rammevilkår trenger vi?

Paneldebatt med Nils Kristen Sandtrøen (Ap),
Ole André Myrvold (Sp), Sveinung Rotevatn (V)
og Kristian Tonning Riise (H)

Avslutning
13.00-14.00

Lunsj
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FOREDRAGSHOLDERE PLENUM OG DEBATTANTER

JAN CHRISTIAN VESTRE

SIV HELENE STANGELAND

LANDBRUKS- OG
MATMINISTER (KRF)

CEO I VESTRE

PARTNER I ARKITEKTFIRMAET
HELEN & HARD

Olaug Bollestad (KrF) ble utnevnt til landbruks- og matminister 22. januar 2019.
Som regjeringens ansvarlige for skog vil
Bollestad åpne den tiende utgaven av
Skog & Tre. Bollestad bor i Gjesdal kommune, der hun var ordfører i perioden
2007-2013. Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2013. Bollestad
har yrkeserfaring som intensivsjukepleier
og fra ulike lederstillinger ved Stavanger
universitetssjukehus.

Jan Christian Vestre er CEO i Vestre, en
ledende produsent av møbler for byer,
parker og offentlige uterom. Vestre har et
mål om å være verdens mest bærekraftige
utemøbelprodusent, og kombinerer gjerne
furu og stål. Vestre har bakgrunn fra politikken og vil også snakke om hvordan man
kan skape vekst i fastlandsøkonomien i
Norge.

Siv Helene Stangeland er partner i arkitektfirmaet Helen & Hard, som har spesialisert seg på å bruke tre som konstruksjonsmateriale i bygg. Stangeland har vært
involvert i en rekke spennende treprosjekter, blant annet Finansparken i Stavanger,
Vennesla bibliotek og kulturhus og Preikestolen fjellstue. På Skog & Tre skal hun
snakke om Helen & Hard sitt arbeid med
tre og mulighetene for mer bruk av tre i
norsk byggeri framover.

OLE ERIK ALMLID

OLE ANDRÉ SIVERTSEN

OLAF TUFTE

ADM. DIR. I NHO

SIVILINGENIØR
OG PROGRAMLEDER

NORSK IDRETTSUTØVER
OG SKOGEIER

Ole Erik Almlid er administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO). Almlid er utdannet innen journalistikk, statsvitenskap og psykologi, og har
hatt en rekke redaktørroller, blant annet i
Aftenposten, Østlendingen og Hamar Dagblad. Han har vært i NHO siden 2013, og
overtok som administrerende direktør i
2018.

Ole André Sivertsen er utdannet sivilingeniør, og jobber i dag som foredragsholder, konseptutvikler og forfatter. De fleste
kjenner han likevel som programleder for
kjente TV-programmer som «Newton» og
«Fylla». Sivertsen skal være konferansier
på fellessesjonene på dag 1 av Skog & Tre,
hvor han også selv skal holde et populærvitenskapelig innlegg om fotosyntesen.

Olaf Tufte er en norsk idrettsutøver som
har vunnet en rekke olympiske medaljer
og internasjonale mesterskap i roing. Han
er også skogeier og opptatt av å forvalte
skogen på Tufte gård på best mulig måte.
I tillegg står han bak klesmerket Tufte
Wear, og han har en drøm om å en dag
kunne produsere tekstiler basert på norsk
biomasse.

OLAUG BOLLESTAD

MARIUS HOLM

GISLE LØHRE JOHANSEN

THINA SALTVEDT

DAGLIG LEDER
I MILJØSTIFTELSEN ZERO

DIREKTØR FOU, FORRETNINGSUTVIKLING
OG FINE CHEMICALS, BORREGAARD

SENIORRÅDGIVER
I NORDEA

Marius Holm er daglig leder i miljøstiftelsen Zero. Han har gjennom en årrekke
markert seg som en tydelig og kunnskapsbasert debattant og klimaforkjemper. På
Skog & Tre skal han snakke om Zeros
visjon for den skogbaserte økonomien i
Norge.

Gisle Løhre Johansen er direktør for FoU,
forretningsutvikling og Fine Chemicals i
Borregaard, hvor han har vært ansatt med
ulike stillinger siden 1991. Johansen er
utdannet innen organisk kjemi fra NTNU.
På Skog & Tre skal han snakke om Borregaard som verdensledende bioraffineri, og
hvilke muligheter og trender han ser i biomassemarkedet fremover.

Thina Saltvedt er seniorrådgiver i Nordeas
avdeling for bærekraftig finansiering. Hun
har lenge vært en av Norges ledende analytikere på olje og fornybar energi og er en
svært ettertraktet foredragsholder. På
Skog & Tre kommer Saltvedt for å snakke
om hvilke muligheter det grønne skiftet
skaper for vekst innenfor fornybare næringer.

MARIA HOLLANDER

JANNE PORANEN

OLAV VEUM

ADM. DIR. NÆRINGSKLYNGEN
PAPER PROVINCE

ADM. DIR. I FIBER
PRODUSENTEN SPINNOVA

STYRELEDER I NORGES
SKOGEIERFORBUND
OG I AT SKOG SA

Janne Poranen er grunnlegger og administrerende direktør i fiberprodusenten
Spinnova som lager tekstiler basert på cellulose fra trær. Poranen er tidligere leder
av forskningsområdet for fiber og biobaserte materialer på det finske forskningssenteret VTT. På Skog & Tre skal han presentere konseptet bak Spinnova og deres
visjon om å skape tekstiler basert på biomasse fra trær.

Olav A. Veum er styreleder i Norges Skog
eierforbund og AT Skog SA. I tillegg har han
styreverv og funksjoner i andre skogrelaterte organisasjoner og bedrifter som Skogtiltaksfondet, Norsk Skogkapital, Moelven
ASA, Skogbrand forsikringsselskap, Skogbrukets Landsforening, NHO Mat og Drikke
med flere. Olav Veum er skogeier i Fyresdal
i Telemark og daglig leder og eier av konsulentselskapet Silva Consult AS. Han er
utdannet forstkandidat, og har tidligere
jobbet i Skogeierforbundet og som skog- og
næringssjef i hjembygda Fyresdal. På Skog
& Tre skal han åpne fellessesjonen på dag
2, og styrer ordet for resten av sesjonen og
den påfølgende paneldebatten.

Maria Hollander er administrerende direktør i næringsklyngen Paper Province som
jobber med næringsutvikling innen den
skogbaserte bioøkonomien. Hollander har
tidligere jobbet innen IT-bransjen, i selskapene Ericsson og Tieto. På Skog & Tre skal
hun snakke om hvordan man gjennom
klyngevirksomhet kan skape vekst og aktivitet i industrien, og om hvilke trender hun
ser i den skogbaserte bioøkonomien.

FOREDRAGSHOLDERE PLENUM OG DEBATTANTER

BJØRN HÅVARD EVJEN

JULIE BRODTKORB

NILS KRISTEN SANDTRØEN

DIVISJONSDIREKTØR NMBU

ADM. DIR. I MEF

STORTINGSREPRESENTANT (AP)

Bjørn Håvard Evjen er divisjonsdirektør for
divisjon skog og utmark på Norsk institutt
for bioøkonomi. Han er utdannet ressurs-økonom med skogfag fra NMBU, og
startet sin karriere innenfor forvaltningen
og virkemiddelapparatet. Før han gikk inn
i forskningen var han 10 år i Norges Skog
eierforbund med ansvar for FoU og markedsspørsmål. På Skog & Tre skal han gi
oss en status på virkestilgangen i den
norske skogen og hvor stort potensialet til
å øke avvirkningen er.

Julie Brodtkorb er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund
(MEF). Hun har bred erfaring fra både politikken og næringslivet, og har tidligere
vært statssekretær/stabsjef ved statsministerens kontor. På Skog og Tre skal hun
snakke om entreprenørkapasitet i skogbruket.

Nils Kristen Sandtrøen er landbrukspolitisk talsmann i næringskomiteen for Arbeiderpartiet, og representerer Hedmark.
Han har vært politisk rådgiver på Stortinget, og varaordfører i Tynset. Sandtrøen
har jobbet både som journalist og gjeter(!),
og har vunnet sølvmedalje i Ungdomsmesterskapet i friidrett på 3000 meter. På
Skog & Tre skal han delta i paneldebatten
på konferansens dag 2.

PER SKORGE

SIMON THORSDAHL

OLE ANDRÉ MYRVOLD

ADM. DIR. NORGES
SKOGEIERFORBUND

FAGSJEF AT SKOG SA

STORTINGSREPRESENTANT (SP)

Per Skorge overtok som administrerende
direktør i Norges Skogeierforbund fra 1.
februar 2019, og deltar i år på sitt første
Skog & Tre. Han kommer fra stillingen som
generalsekretær i Norges Bondelag og har
tidligere jobbet som avdelingsdirektør i
Statens landbruksforvaltning. På Skog &
Tre skal han snakke om hva skognæringen
mener begrenser avvirkningsnivået i dag,
og hvilke rammevilkår næringen trenger
for å kunne utnytte potensialet i den
norske skogen.

Simon Thorsdal er fagsjef i AT Skog SA.
Han er utdannet forstkandidat med
hovedfag i skogøkonomi, og har tidligere
arbeidet som fylkesskogmester, konsulent
i Transportbrukernes fellesorganisasjon
og Norges Skogeierforbund. På Skog &
Tre skal han snakke om tjenesten BEDRESKOG, et produkt skogeiere tilbys for å
sikre lønnsom og langsiktig forvaltning av
skogeiendommen sin.

Ole André Myrvold representerer Senterpartiet i Energi- og miljøkomiteen, og er
valgt inn fra Østfold. Han har vært ordfører i Trøgstad. Myhrvold har også erfaring
som journalist, og har vært informasjonssjef i COOP Norge og vært ansatt-representant i styret i Coop Norge. PÅ Skog &
Tre skal han delta i paneldebatten på konferansens dag 2.

UTSTILLERE

SVEINUNG ROTEVATN
STATSSEKRETÆR KLIMAOG MILJØDEPARTEMENTET
Sveinung Rotevatn (V) er statssekretær for
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Han har også vært stattsekretær i Justisog beredskapsdepartementet. Rotevatn
satt på Stortinget i forrige periode, og har
tidligere vært leder for Unge Venstre.
Rotevatn har vært medlem av Eid kommunestyre. På Skog & Tre skak han delta i
paneldebatten på konferansens dag 2.

KRISTIAN TONNING RIISE
STORTINGSREPRESENTANT (H)

Kristian Tonning Riise er stortingsrepresentant for Høyre fra Hedmark. Han er
medlem av arbeids- og sosialkomiteen.
Han har vært leder av Unge Høyre, og har
vært medlem av Stange kommunestyre
og formannskap, og av Hedmark fylkesting. Tonning Riise har skrevet bok om tidligere president i Venezuela, Hugo Chávez.
På Skog & Tre skal han delta i paneldebatten på konferansens dag 2.

TUN MEDIA NATIONEN
Visjon: Nationen skal gjøre landbruk,
matproduksjon og bosetning i hele
landet viktig for alle.
Nationen er en fri og uavhengig dagsavis,
og har som formål å ivareta bygdefolkets
og distriktenes økonomiske, sosiale og
kulturelle interesser.
Nationen er distriktenes næringsavis, og
avisens prioriterte stoffområder er
næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel
og EU.
Avisen kom ut for første gang i 1918 og
feiret 100-årsjubileum i 2018. Avisen har
et opplag på 13.673 og hadde ved siste
lesertallsmåling 58.000 lesere.
Avisens hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg
har Nationen to medarbeidere i Trondheim, og frilansere over hele landet.

SKOGKURS
Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)
utvikler kompetanse for verdens mest
bærekraftige næring. Skogkurs skal kjennetegnes ved å være: • Forskningsbasert
• Praksisnær • Kreativ • Leveringsdyktig. Skogbrukets Kursinstitutt ble stiftet
20. august 1958 etter initiativ av Det
norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt
nåværende navn i 1965. Skogkurs sine
medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Skogkurs har 37 medlemsorganisasjoner.

NORSK WAX
Norsk Wax er et selskap som spesialiserer seg på bruk av voks i moderne planteproduksjon. Selskapets mål er å levere

standardiserte voksprodukter med egenskaper som passer inn i produksjonsprosessen for ulike plantearter og i forskjellige
klimaområder. Norsk Wax forsøker å være
teknologileder på sitt felt ved å samarbeide tett med viktige kunder, universiteter og produksjonspartnere. Mange av selskapets produkter er unike og markedsledende innenfor sitt bruksområde. Selskapet er basert i Larvik, Norge, og har et
verdensomspennende nettverk av leverandører og kunder. Selskapets fokus er
å utvikle og produsere høykvalitets voksprodukter for en rekke landbruksprodukter. Alle produkter består av blandinger av
nøye utvalgte råvarer fra ledende leverandører. Dette, kombinert med de mest
moderne produksjonsmetoder og strenge
kvalitetskontroller, sikrer at Norsk
Wax-produkter alltid har høy, konsistent
kvalitet.

SKOGENS BRANNVOKTERE
Skogen er viktig for mange. Den er viktig
som inntektskilde, men representerer
også en stor verdi som turområde, karbonbinder, byggemateriale og energikilde.
Klimaendringer gir økende skogbrannfare,
og branner kan ødelegge viktige skog- og
rekreasjonsområder. Med dette som
utgangspunkt står skog- og beredskapsaktører sammen bak Skogens brannvoktere. Målet er økt fokus på forebyggende
tiltak mot skogbrann. Holdningskampanjen ble startet opp våren 2015. Vi sprer
informasjon om bålforbudsperioden, bålvett, følger opp hendelser og ikke minst
informasjon om hva man skal gjøre
dersom man starter eller ser en skogbrann. Skogens brannvoktere er opptatte
av å passe på skogen, og oppfordrer alle
som trives med friluftsliv i skog og mark til
å bli en Skogens brannvokter. I 2018 ble
over 10 000 barn og unge utnevnt til Skogens brannvoktere.
Ta vare på det du er glad i – beskytt skogen
mot brann.

UTSTILLERE

EFNS
EFNS står for «European Foresters
competition in Nordic Skiing» – Skogs-EM
i skiskyting. En uke hver vinter samles
nesten 1 000 skog- og skisport-interesserte fra over 20 land i Europa for konkurranser og faglige oppdateringer. Det arrangeres to individuelle skirenn, klassisk (10
km) og fristil (10 km) samt en stafett.
Gevær lånes ut. I tilknytning til skirennene
arrangeres det skogfaglige ekskursjoner
og foredrag. Dette danner en ypperlig
ramme for å lage nettverk og få nye venner
samt å dele kunnskap – både skogfaglig og
skiteknisk. Fra Norge reiser årlig en stor
gruppe kvinner og menn fra 16 til 80 år.

PEFC
PEFC er en internasjonal, non-profit organisasjon som arbeider for å fremme bærekraftig skogbruk. Den norske standarden
baseres på internasjonale anerkjente kriterier, og sertifiseringen kontrolleres av en
uavhengig tredjepart. PEFC ble etablert
etter initiativ fra familieskogbruket i
Europa i 1999. I dag er PEFC verdens største skogsertifiseringsordning med ca 50
land og over 300 millioner hektar fordelt
på alle kontinenter. PEFC er dominerende
skogsertifiseringsordning i Norge.

NORTRONIC AS
NorTronic as utvikler og leverer tekniske
systemer til parkeringsanlegg, bommer og
bomveier.
På vår stand presenterer vi våre nyeste
betalingsløsninger og bommer, også for
veier uten strøm.
Blant våre kunder finnes alt fra parkeringsselskaper, kommuner og bedrifter, til
veilag, allmenninger og enkeltpersoner.
NorTronic er landets eldste og ledende
bransjeleverandør, og våre smarte løsninger brukes i dag Norge rundt.

ENERGIGÅRDEN – DIN ENERGIOG KLIMARÅDGIVER
Energigården tilbyr rådgivning, prosjekt
ering og kurs innen biovarme, biodrivstoff
og energi- og klimatiltak i jord- og skogbruket. På Energigården viser vi alternative
miljøløsninger i praksis under fanen «from
know-how to show-how». Velkommen til
en demonstrasjon av bioenergi i praksis på
Energigården! På Skog og Tre vil Energigården presentere prosjektet «Fossilfri
skogsdrift». Prosjektet har testet bruk av
avansert biodrivstoff på skogsmaskiner
med gode resultater.

KORTREIST VED
Kortreistved er en landsdekkende bestillingstjeneste for tørr og kortreist ved. Vi
tar jobben med å få hjem peiskosen for deg
ved å koble din bestilling til lokale leverandører og deres priser. Via nettsiden eller
den nye appen vår bestiller du enkelt vedtype og mengde.
Og så kommer en av våre leverandører
med kortreist, tørr kvalitetsved. Om det er
på hytta, i boden eller i garasjen der du bor.

SKOGPLANTER ØST-NORGE
Biri planteskole har gjennom Oppland
Skogselskap en over 100-årig historie innen
arbeidsområdet skoglig foryngelse til beste
for fremtidens skoger og forvalterne/eierne
av norske skoger. Derfor har vi også vårt
hovedfokus i dag på god foryngelse med
foredlet plantemateriale for å gi fremtidsskogen god avkastning og et variert og miljøriktig skogbruk i et endret klima. Biri planteskole er hovedbase for våre aktiviteter.

Snu bladet
for program
23. og 24. mai 2019

KONFERANSEN 2019

&TRE

SKOG

