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Pressemelding fra Visit Elverum-Regionen AS 

Skogstrategi i fokus på Østerdalskonferansen 2014 
 

Det er på ny stor interesse for Østerdalskonferansen, som arrangeres for andre år i Elverum 5.-
6. mars på Norsk Skogmuseum. Over 100 deltakere har meldt sin interesse, men det er fortsatt 
ledige plasser – 2 dager før påmeldingsfristens utløp. 

– Den første Østerdalskonferansen ble en stor suksess med i alt 140 deltagere. Det er gledelig at så 
mange igjen ønsker å delta, og det viser at temaet er aktuelt og viktig, sier styreleder Trygve Stølan i 
Visit Elverum-Regionen, som har tatt initiativ til den konferansen. 

Gjennom ”Menonrapporten” ble det en gang for alle fastslått at Elverum er Norges skoghovedstad, og 
konferansen ga viktige bidrag til nasjonale strategiprosesser for skogsektoren. SKOG 22 samler disse 
interessene i vid forstand, og deltagerne får nå en mulighet til å ta del i denne prosessen. Vi markerer 
dette med følgende motto for konferansen: ”2014 – SKOGSTRATEGIÅRET”. 

– Dette blir årets viktigste møteplass for vårt næringsliv. Programmet holder et høyt faglig nivå 
med nasjonale og nordiske foredragsholdere, og gir mulighet for å treffe viktige kontakter både i 
skognæringen og i det offentlige, sier Trygve Stølan.  

Statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen fra Grue, er blant navnene på programmet. 
I jubileumsåret for Grunnloven har han satt foredragstittelen «Hvordan kan skogen bli like viktig i 
2114 som i 1814?». Også leder av Høyres fraksjon i Stortingets næringskomité, Gunnar Gundersen, 
deltar. Hovedtemaer for talerne er: Nye muligheter for råstoffet fra skogen, Mobilisering for økt 
trebruk og «Hel ved?». 

Samarbeidspartnere er Det Norske Skogselskap, Tretorget, Statskog, Stora Enso, Skogbrand, 
Innovasjon Norge, Hedmark fylkesmuseum (snart Anno museum) avd. Norsk Skogmuseum, Eidsiva, 
Sparebanken Hedmark, Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Østlendingen og 
kommunene Åmot, Våler og Elverum. 
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Styreleder Visit Elverum-Regionen AS 
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Pressen inviteres til å overvære konferansen. For mer informasjon, kontakt: 
 
Johan C Løken, tlf 907 47 524 - Pressekontakt  
Ola Rostad, Tretorget AS, tlf 911 53 636 - Programansvarlig 
Hans Olav Osbak, Visit Elverum-Regionen AS, tlf 930 80 989 – Arrangementsansvarlig 
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