Workshop i Kunnskapsparken Finnsnes
torsdag 27. august 2015 kl 09.00 – 15.00

NÆRING OG NATUR
Bruk av natur til næringsformål og samfunnsnyttige
formål – hvordan tenke nytt i Midt-Troms?

Hvilke muligheter gir våre fjell, skoger, enger og
utmark, elver og vatn? Hvem kan ta i bruk disse
arealene, utnytte og utvikle de muligheter som finnes
på en forvaltningsmessig god måte? Hvordan få til god
sameksistens mellom ulike interesser?

I samarbeid med Statskog og Troms Fylkeskommune,
gjennomfører Profilgruppa en workshop om dette tema.
Målsetning er å skape nytenking og større aktivitet i MidtTroms når det gjelder bruk av naturen til nærings- og
samfunnsformål.
Profilgruppa har invitert en rekke inspirerende innledere som
hver på sitt vis kan vise til kommersielle eller
samfunnsnyttige gevinster av å bruke naturen. Workshopen
vil ha to parallellsesjoner fordelt på:
1. Naturbasert reiseliv og folkehelse

2. Energi og mineraler

Spørsmål og påmelding til adm@profilgruppa.no innen 20.08.15.
Merk hvilken sesjon du vil delta på. Ingen deltakeravgift.

Jan F. Jenssen

Kåre Rasmussen

Roar Vangsnes

Rune Finsveen

Marianne Reusch

09.00 Velkommen til workshop næring og natur
Jan-Fredrik Jenssen, Styreleder i Profilgruppa
Bakgrunn og motiv for initiativ, Statskog satsingsområder
Kåre Rasmussen, Regionsjef Statskog Troms
09.30 tema på foredrag: utvikling naturbasert reiseliv, tilrettelegging, planlegging,
kunnskapsbasert, eksempler fra andre landsdeler, kommunenes rolle i reiselivsutvikling
Roar Werner Vangsnes, Rådgiver, Distriktssenteret
10.00 Kaffe og mingling
10.15 tema på foredrag: Muligheter, behov for mineraler i framtiden, klyngesamarbeid, eksternt
samarbeid, gjenbruk av areal, miljøvern
Rune Finsveen, Prosjektleder, Mineralklynge Nord
10.45 Kommersiell utnyttelse av allemannsretten
Marianne Reusch, Jurist og spesialist i Allemannsretten
11.15 Lunsj
12.00 – 15.00 Workshop, innledere, dialog og oppsummering:

Sesjon A





Reiseliv + friluftsliv = sant
Nye naturbaserte reiselivsopplevelser
Natur og folkehelse
Planlegging og samarbeid – hva må til?

Sesjon B




Naturbasert reiseliv og folkehelse

Energi og mineraler

Mineraler – muligheter for Midt-Troms?
Fornybar energi for framtida?
Planlegging og samarbeid – hva må til?

