
Kommunesamling for ansatte i
miljø-, natur- og landbruksforvaltningen 

Buskerud i endring
6. - 7. februar 2018 på Grand Hotell Kongsberg

På årets samling 
kan du blant 

annet høre om:

• Det grønne skiftet
• Matproduksjon i Norge
• Vannforvaltningsplaner
• Endringer i befolkningen
• Blomster og bier
• Massehåndtering

Velkommen på samlingen!

Samfunnet er inne i en tid preget av store endringer. 
Klimaet og naturen er under press. Hvordan kan 
teknologi, nye næringer og vi som innbyggere påvirke 
utviklingen av det norske samfunnet?  Hvilken rolle har 
kommunene i dette? Hva kan vi påvirke, og hva må vi 
tilpasse oss? 

Kommunesamlingen i 2018 tar for seg en rekke 
aktuelle problemstillinger som berører miljø- og 

landbruksarbeidet i kommunene i Buskerud. 
Vi byr på et allsidig program som vi 

håper kan inspirere og være til nytte. 

  Vi byr på

• Nettverksbygging 
• Faglig og sosialt 

påfyll
• En tradisjonsrik 

samling alle  
prater om!

• Smak av lokal mat



09.00   Fremmøte, registrering og matbit

10.00   Velkommen
  v/Gunhild Dalaker Tuseth, Fylkesmannen i Buskerud

10.10 - 10.45 Det grønne skiftet
  v/Stig Schjølset, Klima- og miljødepartementet

10.45 - 11.15 Matnasjonen Norge 
  v/Nina Mosseby, Landbruks- og matdepartementet

11.15 - 11.30 Pause

11.30 - 12.15 Landbruket inn i en ny klimavirkelighet
  v/Svein Guldal, Norges Bondelag

12.15 - 12.45 Mat er beredskap
  v/Jan Ivar Botnan, Forsvarets forskningsinstitutt

12.45 - 13.45 Lunsj

13.45 - 14.15 Endringer i befolkningen
  v/Eivind Dale, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

14.15 - 14.45 Muligheter i et endret tømmermarked -  fra ski til høyhus
  v/Morten Leander Johansen, Splitkon

14.45 - 15.00 Pause

15.00 - 15.45 Bier + Blomster = Sant? 
  - Utvikling for pollinerende insekter
  v/Per Øystein Klunderud, Naturvernforbundet i Buskerud

  Eksempel fra Buskerud
  v/Åsmund Tysse, Fylkesmannen i Buskerud

15.45 - 16.15 Oppfølging av vannforvaltningsplaner – forventninger   
  til kommunen 
  v/Morten Eken, Buskerud fylkeskommune

16.15 - 16.30 Pause med kortreist snack

16.30 - 17.00 Beitebruk i en tid med skrantesjuke  
  v/Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet

17.00 - 17.30 Norge 100% fornybart innen 2040 – hva betyr det for   
  norske kommuner?
  v/Camilla Skriung, ZERO

17.30  Fagprogram slutt
 
19.30  Festmiddag og sosialt samvær
 

Gunhild Dalaker Tuseth 
Avdelingsdirektør for Landbruks- og 
miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Buskerud.

Stig Schjølset Spesialrådgiver for 
grønn konkurransekraft i Klima- og 
miljødepartementet. Tidligere leder for 
analyse av karbonmarked i Thomson 
Reuters Point Carbon.

Nina Mosseby Seniorrådgiver i 
Landbruks- og matdepartementet. 
Arbeider med matnæringen for å skape 
vekst og verdiskaping med utgangspunkt 
i landbrukets og reindriftens ressurser, i 
arbeidet har hun særlig vekt på lokalmat 
og reiseliv.

Svein Guldal Prosjektleder i Norges 
Bondelag for prosjektet «Klima, energi 
og bioøkonomi». Svein er bonde og 
byggmester og har tidligere vært leder i 
Øvre Eiker Bondelag, Buskerud Bondelag 
og styremedlem i Norges Bondelag. 

Jan Ivar Botnan Sjef for 
Avdeling Beskyttelse ved Forsvarets 
forskningsinstitutt. Opptatt av hvordan 
knapphet på mat kan føre til konflikter, og 
hvordan klimaendringer kan påvirke en 
allerede skjør mattilgang.

Eivind Dale er 
departementsråd i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Han er 
utdannet ved Norges Landbrukshøgskole. 

Morten Leander Johansen Daglig 
leder i nye Splitkon AS som holder til 
på Åmot i Buskerud. Startet i Splitkon 
for snart 35 år siden. Fra Splitkon via 
Moelven Limtre, Martinsons Trä og tilbake 
til Splitkon, har bygg i tre vært hans 
hovedsak.

Per Øystein Klunderud Småbruker 
og fylkessekretær i Naturvernforbundet 
i Buskerud. Har ledet Slåttekurset på 
Ryghsetra i 24 sesonger. Arrangerer reiser 
til Transylvania, Estremadura og Iran 
der landskap, jordbruk, fugletitting og 
gårdsturisme er tema. Prosjektleder for 
Fuglelivet i Øvre Eiker. 

Åsmund Tysse Seniorrådgiver hos 
Fylkesmannen i Buskerud. Arbeider med 
naturmangfold, kulturlandskap og kalking 
av fiskevann. 

Morten Eken Koordinator for 
vannregion Vest-Viken i Buskerud 
fylkeskommune. Utdannet naturforvalter 
med 30 års fartstid i offentlig forvaltning, 
bl.a. i kommune med oppgaver 
innenfor miljøvern, plan, beredskap og 
vannforvaltning.

Karen Johanne Baalsrud Direktør i 
avdeling planter og dyr på hovedkontoret 
til Mattilsynet.  Hun har forskerutdanning 
i infeksjonsmedisin og har praktisert som 
dyrlege og drevet egen gård med sau og 
storfe. Ansatt i forvaltningen i snart 20 år 
og gjort mye forskjellig i Mattilsynet, blant 
annet utøvende tilsyn.

Camilla Skriung Rådgiver i 
miljøstiftelsen ZERO. ZERO arbeider for å 
drive frem nullutslippsløsninger og å sikre 
en praktisk og raskest mulig overgang 
fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie 
løsninger – det grønne skiftet.

Møteleder:  Gunhild D. Tuseth

Program dag 1



Program dag 2

Parallelle sesjoner med 
ulike faginnlegg

Ta et aktivt valg og 
beveg deg mellom 

møterommene

Sesjon 1 Sesjon 2 Sesjon 3

08:30
09:00

Regelverk for 
massehåndtering
v/ Thomas Hartnik, 
Miljødirektoratet

Ny kartlegging av jord, skog 
og miljø i Buskerud 
- en oversikt over hva 
kommunene bør kjenne til
v/Rune Groven, FMBU

Karbonbinding i jord – 
kunnskap og verktøy 
v/Hege Sundet, 
Jordkarbonprosjektet hos NLRØ  

                      Pause
09:15
09:45

Dyrevelferd
v/Erik Sørlie, Mattilsynet

Eksempler på utfordrende 
massehåndteringssaker i 
Buskerud
v/Gro Angeltveit, FMBU 

Ny innsynsløsning for 
sensitive artsdata
v/Ada Klaussen, FMBU

Pause/utsjekk
10:30
11:00

Myrrestaurering, teori og 
praksis
v/Ingrid Verne, Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus

Klimavirkning på jordbruk og 
betydning for vannkvalitet
v/Marianne Bechmann, NIBIO 

Kommunen og 
fylkesmannens myndighet 
etter forurensningsloven
v/ Hilde Sundt Skålevåg, FMBU 

Pause
11:15
11:45

Kildesporing av PFAS i 
Tyrifjorden – presentasjon av 
ny rapport
v/Gøril Aasen Slinde, NGI

Skrantesjuke (CWD) - 
oppdatert status
v/André Høva, Mattilsynet

Jordvern - matjordplan
v/Jon Randby, Fylkesmannen i 
Vestfold 

Pause
12:00
12:30

AGROS – utvikling av nytt 
utbetalingssystem
v/Hans Christian Benestad, 
Landbruksdirektoratet

PFAS i avløpsslam og vann – 
oppfølging med tiltak fra FM 
og kommunen 
v/Gunlaug Engen, FMBU 

PEFC skogstandard vs. 
lovverket
v/Per Hallgren, Viken Skog

Pause

12:45
13:15

Supplerende barskogvern, 
status Buskerud
v/Elfrid Engen, FMBU og Atle 
Veddegjerde, Viken Skog

Andelslandbruk, en ny 
mulighet også for bonden
v/Marte Guttulsrød, Oikos – 
Økologisk Norge 

Forsøplingsforum – 
kommunene deler erfaringer 
v/Ole Anders Moskaug, Ringerike 
kommune, Tonje Rundbråten, 
Nedre Eiker kommune og Jonny 
Løe, Lier kommune 

Pause
13:30
14:00

Klimatilpasning i plan 
v/Geir Sørmoen og Steffen 
Hauge Wolff, FMBU 

Gjødsling i skog - hvorfor og 
hva er status etter to år med 
tilskudd i Buskerud?
v/Atle Veddegjerde, Viken Skog

Inn på tunet – aktiv bruk og 
forankring i kommunens 
tjenesteportefølje
v/Birger Sauro og Erik Z. Almhjell, 
Kongsberg kommune

14:00

15:00

Lunsj

Takk for denne gang og vel hjem!


