Konferanse
Skjetlein - grønn fremtid
18. September, Skjetlein vgs

Verden står ovenfor store utfordringer knyttet til produksjon av tilstrekkelig og sunn mat. Samtidig skal utviklingen ta hensyn til miljøet og være bærekraftig. Dette stiller store krav til blant
annet kompetanse og teknologi.
Konferansen har tre foredrag, derav to om matproduksjon og et om bærekraftig
utvikling/grønn fremtid

Program
11:15

Åpning
Helen Pedersen, rektor Skjetlein vgs

11:30 Urbant landbruk
Daniel Weiss
12:30 Matjord og økologisk produksjon
Øystein Haugerud
13:30 Bærekraftig utvikling, muligheter for
landbruksnæringen
Kåre Gunnar Fløystad
14:30 Slutt
Praktisk info: Konferansen finner sted i auditoriet i tidligere Skjetlein grønt kompetansesenter,
Parkering samme som høstgård, 50kr. Foran auditoriet vises noen av prosjektene skolen har.
Begrenset plass, påmelding ønskes: www.skjetlein.vgs.no/Aktiviteter/Skjetleinkonferanse

Daniel Weiss
Voll Gård, Trondheim
“Urbant landbruk”
Kl. 11.30

Øystein Haugerud
Fylkesmann i Buskerud
Landbruks og miljøvern
-avdelingen

Daniel har bakgrunn i småskala, økologiske,
intensive dyrkingsmetoder med fokus på grønnsaksdyrking. Høy kvalitet, stort hensyn til natur- “Matjord og
ressurser og forbrukernes helse er nøkkelord i økologisk produksjon”
dette arbeidet. Han tar med seg erfaring fra småbruk i Sør-California og Mexico i tillegg til flere års Kl. 12.30
erfaring i Norge.
Øystein jobber som fylkesagronom hos fylkesmanDe siste årene har han drevet et lite firma i Trond- nen i Buskerud. Fylkesmannen er prosjektleder for
heim som kalles Vår Gård, med fokus på salg av foregangsfylket for Levende matjord som ble etahøykvalitetsgrønnsaker til restauranter i byen. blert i 2010.
Siden Januar 2016 har Daniel vært ansatt på Voll
Målet er blant annet å skape interesse og kunnskap,
Gård i forbindelse med Kompetansesenter for
Urban Dyrking, hvor han har delansvar for å drive særlig blant bønder og veiledningstjenesten, for
demonstrasjonshagene, organisere og lede kurs, hva som kjennetegner jord med lite liv, og hva som
holde foredrag, og videreutvikle kompetansesen- skal til for å skape bedre vilkår for jordliv, økt jordteret og samarbeidet med partnere og befolknin- fruktbarhet og produktivitet. Haugerud har i 2015
gen i Trondheimsregionen. Han har vært med i ut- fått hedersprisen Årets Meitemark for sitt arbeid
viklingen av kompetansesenteret siden starten og for meitemarkens fremme. Det er Oikos Økologisk
Norge som deler ut prisen.
har en sentral rolle i dette prosjektet.
I tillegg har han formell utdanning i folkehelsefeltet
hvor han jobber som forsker og som PhD-kandidat
på NTNU.

Kåre Gunnar Fløystad
Fagsjef, fagansvarlig industri, ZERO
“Bærekraftig utvikling, muligheter for landrbuksnæringen”
Kl. 13.30

Kåre Gunnar har mastergrad i fornybar energi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, og
kom til ZERO fra Innovasjon Norge. Han er tidligere fylkestingsgruppeleder og stortingskandidat for
Senterpartiet.
ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp.
Deres oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger – Det grønne skiftet.

