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INVITASJON TIL BUSKERUDKONFERANSEN 
9.- 11. februar 2018 hos Søstrene Storaas Hotell,  
litt utenfor Kongsberg, Jondalsveien 1530,  Kongsberg   
 

Tema: Biologi, klima og miljø –  
Nye utfordringer som gir nye muligheter 
 

 
 
Program fredag 9. februar 2018 
 
 
15.00   Overnattingsværelsene er klare. 
 
17.00 – 17.30   Kaffe og rundstykker ved konferanselokale 
 
17.30 – 17.35  Velkommen til konferansen  

 
  

17.35 – 19.00                Menneske, miljø og klima;  
         Om mennesket i naturen - og naturen i mennesket 
         ved Dag Olav Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.  
          
         Hessen er kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt          
         engasjement innen biologi, miljø og filosofi. En mengde fagartikler og bøker  
         har blitt utgitt av Hessen. Han har også mottatt flere priser for sin     
         formidlingsevne og bruk av humor og alvor.  
 

 
19.00 – 20.00  Tid til egen disposisjon 
 
20.00   Middag 
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Program lørdag 10. februar 2018 
 
07.30 – 09.00  Frokost   
 
09.00 – 10.30  Bioøkonomi i praksis  

     ved Pål Smits, adm. direktør Lindum AS 
     På Drammen kommunes gamle søppeldeponi på Lindum sto ingeniør-      
     økonomen Pål Smits for 20 år siden og smilte. Drammen kommune hadde    
     valgt nettopp ham til å starte det som skulle bli en fremtidsrettet  
     kompetansebedrift innen gjenbruk og gjenvinning. I presentasjonen vil Pål    
     Smits vektlegge Lindum sitt fokus på forskning, utvikling og det grønne skifte.    
     Lindum er opptatt av miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger som utnytter    
     ressursene i avfallet. 

 
10.30 – 10.45         Pause  
 
10.45 – 13.00         Kunsten å IKKE kaste mat 

    Tips for oppbevaring, planlegging og bruk av matvarer for å unngå svinn, 
    ved Thomas Horne, forfatter av bok med samme tittel som foredraget. 
 
    Forskning viser at i Norge kastes minst en tredel av alt vi produserer. I              
    foredraget vil Horne ta opp matsvinn i forhold til klima og miljø, samt det    
    umoralske aspektet at viktig ernæring går til spille.  
   
    Thomas Horne har erfaring fra ledelse i organisasjonen Global Dignity Norge    
    og har jobbet i Flyktninghjelpen og Amnesty International. Horne har lang       

             erfaring som forfatter av sakprosa og har bl.a.skrevet bøkene i Matriks-serien. 
 
13.00 – 14.00  Lunsj 
 
14.00 – 16.00               NATUREN ER ET HJEM – for utallige arter og mennesket 

Klima og miljø er også temaer som tas opp i presentasjonen                       
Filmforestilling og kåseri  
Arne Nævra, naturfilmskaper og storingsrepresentant.  
          
Naturfotograf og filmprodusent med utallige naturfilmer og TV-serier for NRK.     
Biologisk bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Har vært medlem av SV siden     
starten og ble høsten 2017 valgt inn på Stortinget.  
 

    
 
16.00 – 17.30  Teambuilding  
   Kan være aktuelt å være ute.  
   Ta med klær og fottøy som passer til værforholdene.  
 
17.30 – 19.30  Tid til egen disposisjon 
 
19.30 – 20.00  Samling i forkant av middag 
 
20.00   Festmiddag  

             (hvor vi pynter oss litt) 
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Program søndag 11. februar 2018 
 
08.00 – 09.30  Frokost   
 
09.30 – 10.30 Kulturhistorie fra Storaas   

ved Else Storaas, yngste av de 3 søstrene Storaas. Else er 

utdannet skuespiller fra East 15, University of Essex i 

London.  
 
10.30  – 11.00           Pause med kaffe og utsjekking 
                    (Senest utsjekk er kl.11.00.)  
 
11.00 – 12.00           NITO – veien videre  
   ved representant fra NITOs hovedstyre 
    
12.00 – 12.45 NITOs forsikringsavtaler med Gjensidige 

ved  representant fra Gjensidige Forsikring 
  

12.45 – 13.00  Avslutning og utfylling av evalueringsskjema.  
 
13.00 – 14.00           Lunsj og avreise   

 
Praktisk informasjon 
Deltakelse på konferansen er gratis. Diettgodtgjørelse og transportkostnader for å komme 
seg til og fra Søstrene Storaas Hotell, dekkes ikke.   
 
Ta en titt her http://storaas.no/ så ser du hva Søstrene Storaas hotell kan by på. Her ligger 
også link til kart/veibeskrivelse.  
 
Har du spørsmål vedrørende konferansen, så ta gjerne kontakt med NITO Buskerud ved  
Kari Gjestvang på e-post buskerud@nito.no eller mobil 913 63 613. 
 

Med vennlig hilsen styret i NITO Buskerud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Foto: Arne Nævra ISBJØRNBILDET til Arne Nævra ble tatt øst av Edgeøya, Svalbard i 2005. 
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