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European Student Championship in Forestry Skills 
EM i skogbruksferdigheter (European Student Championship in Forestry Skills) 
arrangeres 20.–25. mai 2008 på Sønsterud i Hedmark. Det er Solør Videregående Skole 
avdeling Sønsterud som er arrangør på vegne av Norge. Omkring 15 europeiske nasjoner 
vil delta i mesterskapet. Fylkesmannen i Hedmark har aktivt deltatt i planleggingen og 
gitt betydelig støtte til arrangementet.  

 
Landbruksminister Terje Riis Johansen inspiserer saga etter at elev Ole Harald Løvenskiold Kveseth 
har demonstrert sverdsnuing, Sønsterud juni 2007. Ministeren fikk overrakt en stammeskive 
påskrevet en invitasjon til EM i 2008. 
 
 
Norge deltar i et internasjonalt samarbeid i regi av organisasjonen EUROPEA INT 
(Association of Agricultural Education in Europe). Som EØS-land deltar Norge som 
assosiert medlem.  Formålet er å utvikle samarbeidet mellom europeiske nasjoner og å 
bygge vennskap og forståelse mellom menneskene gjennom ulike slags aktiviteter. En av 
aktivitetene som skal fremme dette målet, og den som hittil har fungert best og gitt 
konkrete effekter, er det europeiske mesterskap i skogbruksferdigheter. Det arrangeres 
hvert år for studenter og elever ved europeiske studiesteder og går på omgang mellom 
medlemslandene. Det er tidligere arrangert i Belgia, Østerrike, Finland, Estland og 
Litauen. I 2008 har Norge blitt tildelt arrangementet.  
 
 

http://www.em.hedmark.org/bannerid_178.link?TargetURL=http://www.em.hedmark.org
http://www.europea.org/


European student workshops  
in land use and agriculture development 

Norway 20. – 25. may 2008 
 
European Student Workshops in Land Use and Agrigulture Developement 
Parallelt med EM blir det arrangert European Student Workshops in Land Use and 
Agrigulture Developement, Norway 20.–25. May 2008 med syv naturbruksskoler og en 
høgskole som vertskap. Fylkesmannen i Hedmark har prosjektansvaret for de 
internasjonale EUROPEA-workshopene. 
 

 
Formålete med workshopene er å utvikle et europeisk nettverk mellom naturbruksskoler i Norge og 
Europa gjennom EUROPEA-nettverket, og bidra til økt interesse for og rekruttering til landbruket. 
 
 
De ulike workshopene skal ha ulik profil og tema, slik at vi får presentert noe av 
mangfoldet i naturbruksundervisningen og i landbruksnæringen. I Norge har vi mange 
skoler og vise fram som har ulike særpreg og tema en kan vinkle programmet mot. 
Aktuelle tema er mat, næringsutvikling i fjell/vernede områder, skog og tre, hest og 
friluftsliv, fisk, landbruk i bynære strøk m.m. Den enkelte skole har valgt en profil for sin 
workshop basert på eget utdanningstilbud og næringslivet i region. 
 
De skolene som har meldt sin interesse er: Mære vgs, Valle vgs, Klones vgs, Storsteigen 
vgs, Hvam vgs, Natur vgs, Tomb og Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad. I tillegg har 
Jønsberg landbruksskole og Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, 
påtatt seg oppgaver for prosjektet. Fylkesmannen har også engasjert en prosjektleder på 
Solør vgs Sønsterud for å koordinere workshopene. 
 
Vi ønsker å benytte denne muligheten til å involvere flere naturbruksskoler i det 
internasjonale nettverket. Samtidig håper vi en effekt av prosjektet, i arbeidet med 
nettverk, arrangementer og erfaringene herfra, vil være et bidrag til framtidig 
organisering/koordinering av det norske EUROPEA-engasjementet, tilvarende andre 
europeiske land. 
 
 
Kontaktperson: Torfinn Kringlebotn, 90 98 33 08 

mailto:tkr@fmhe.no

