
 

 

Velkommen til NETTVERKSEMINAR  
 

for kvinner i skogbruket i Agder og Telemark, Straand Hotel i 

Vrådal 8. og 9. april 2016 

 

Kvinner i Skogbruket i Aust-Agder inviterer til nettverkseminar 

for kvinner i næringa i Agder og Telemark. Det blir et fagseminar 

der hovedtema er forvaltning av egen skog. 

 

Målet er å gi et skogsosialt og faglig påfyll til deg som er ny skogeier, 

odelsjente, skogstudent eller bare interessert i skog. Det er alltid nyttig 

å bli kjent med andre som driver med det samme og så kan det jo være 

riktig trivelig i tillegg!  

 

Du trenger ikke være medlem av KiS for å delta. 

 

Det er plass til 45 deltakere og det er første til mølla som gjelder. Vi 

har fått tilskudd fra flere hold så deltakeravgiften er på bare 500,- kr 

med overnatting i dobbeltrom. For enkeltrom må du betale 250,- kr 

ekstra. 

  

Påmelding 

Nettpåmelding på www.kvinneriskogbruket.no. Av hensyn til hotellet 

må vi ha påmelding innen 23. mars. Påmeldinga er gyldig når 

deltakeravgiften er betalt til kontonummer 2800.13.07845 (Jenter i 

Skogbruket). 

 

Se vedlagte program for mer detaljer. 

 

Spørsmål 

Hvis du lurer på noe så kan du kontakte en av oss på kveldstid: 

Trude Engesland 901 61 333 

Eli Bjorvatten 907 50 423 

Jannicke Modell Røhmen 37 03 73 03 

  

http://www.kvinneriskogbruket.no/


Nettverksseminar for kvinner i skogbruket  

i Agder og Telemark, Straand Hotel 8. og 9. april 2016 

 

Forvaltning av egen skogeiendom 

 

Foreløpig program 

 

Kl Fredag 

16.00 Oppmøte. Mingling. Kaffe/rundstykker 

 Velkommen v/ ordstyrer Eli Bjorvatten 

 Introduksjon v/ AT Skog 

 Presentasjon av deltakerne 

 Fylkesmannens landbruksavd i A- og V-Agder  

v/ fylkesskogmester Jens Arild Kroken 

 Veibygging 

 Tilskuddsmidler 

 Næringsutvikling på tre og skog 

 Om å være kvinnelig tillitsvalgt i skogeiersamvirket 

19.00 Mingling 

20.00 Middag   

 

Kl  Lørdag 

 Frokost 

10.00 Kommunalt skogbruksansvarlig i Drangedal Thor Wraa 

 Organisering av kommunal skogbruksforvaltning 

 Saksgang for aktuelle skogbruksspørsmål 

 Hva bør skogeier sette seg inn i 

 Skogbruksleder i AT Skog i Nissedal v/ Olav Inge Nordbø 

 Organisering av AT Skog 

 Skogbruksleders oppgaver mot skogeier 

 Bestilling av hogst og ungskogpleie 

 Nye miljøstandarder for sertifisering PEFC 

 Lynkurs i skogbruksplan 

 Digital skogbruksplan 

 Formiddagsmat 

 Aktivt Skogbruk v/ instruktør Jannicke Modell Røhmen 

 Generelt om kursserien 

 En smakebit av kurset Smart bruk av skogfond 

14.00 Ca slutt 

 

 

Med forbehold om endringer 


