Velkommen til

Kongsgårdseminaret 2019
Adresse

Gjestestuene,
Norsk Folkemuseum,
Strømsborgveien 2,
0287 Oslo

Møteleder

Morten Ingvaldsen,
Fylkesmannen i Oslo
og Viken

TIDSPUNKT
Tirsdag 5. mars
kl 0900 - 1530
pris 950,- inkl lunsj

Biologisk Mangfold
Betydningen for nærmiljø, ressursbevaring,
matproduksjon og folkehelse
Mange globale utfordringer knyttet til helse, miljø og klima kan kobles til tap av biologisk mangfold. Frisk luft, godt drikkevann og sunn mat er avgjørende for folkehelsa,
og en forutsetning er derved biologisk mangfold. Hva gjøres globalt og nasjonalt for å
styrke det biologiske mangfoldet i vid forstand?
Klima og jordsmonn i Oslo er av det beste vi har i landet for plantedyrking. Mangfold
av planter og dyr i grøntområder kan forsterkes og i enda større grad bidra med
økosystemtjenester til omgivelsene. Bygdø Kongsgård skal fortsette arbeidet med å
utvikle kretsløpslandbruk internt på gården og med samfunnet omkring. Seminaret
skal belyse den grunnleggende
sammenhengen mellom folkehelse
og biologisk mangfold. I seminaret skal
det vises eksempler på hvordan Oslo
by og Bygdø Kongsgård kan dra nytte
av hverandres kompetanse og
økosystemer for å styrke dette forholdet,
og bruke kafedialog som metode for
involvering og innspill fra deltagerne.
Velkommen!

Påmelding: www.deltager.no/kongsgardseminaret_2019

Kongsgårdseminaret 2019

Program 5. mars 2019
Ordstyrer:

1015

1130

1345

Velkommen

Jan Tore Sørsdal
Forvalter Bygdø Kongsgård

En hyllest til naturens mangfold

Øystein Dahle
Naturfilosof

Biologisk mangfold og matproduksjon

Gunnar Rundgren
Forfatter og konsulent

Pause
Matens biologiske mangfold:
Grunnlag for klodens matsikkerhet

Åslaug Marie Haga
Dir. Global Crop Diversity Trust

Hva gjør regjeringen for å ta vare på naturen?

Ola Elvestuen
Klima- og miljøminister

Lunsj
Biologisk mangfold og folkehelse

Helle Margrete Meltzer
Folkehelseinstituttet,
avdelings direktør

Bienes økosystemtjenester i Oslo

Tora Fougner-Økland
Bybi, hovedrøkter

Landskapsøkologisk byutvikling i Oslo:
Sikre og styrke biologisk mangfold

Christian E. Mong
Økolog

Gartneriet på Bygdø Kongsgård,
samhandling med Oslo by

Marianne Leisner
Driftsansvarlig Gartneriet

Pause
Kafedialog
Oppsummering

1530

Morten Ingvaldsen
Spesialrådgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Slutt

Kongsgårdseminaret 2019

Omtale av foredragsholderne
Morten Ingvaldsen er spesialrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Han var landbruksdirektør hos

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fram til etablering av nytt fylkesmannsembete i 2019. Tidligere har han hatt
lederstillinger i Debio og vært knyttet til offentlig landbruksforvaltning i andre fylker. Ingvaldsen var tidlig engasjert i etablering og utvikling av økologisk landbruk.

Øystein Dahle henter inspirasjon og glede i naturen og har hele sitt liv vært engasjert i natur- og miljøvern.
Dahle har bred erfaring innen energispørsmål, knyttet sammen med stort engasjement for friluftsliv, miljø- og
naturvern. Han var i mange år viseadministrerende direktør i ESSO Norge, og har hatt flere tillitsverv i organisasjoner som Den Norske Turistforening, Forum for Systemdebatt, Worldwatch Institute m.fl.
Gunnar Rundgren er forfatter og konsulent som bl.a. har skrevet de kritikerroste bøkene Trädgården
jorden og Jorden vi äter, samt gjort oppdrag for organisasjoner som FAO, UNCTAD og Verdensbanken. Rundgren
vil fortelle om konsekvenser av industrialisert og ensidig landbruk i sammenheng med biologisk mangfold. For
seminararrangørene har det vært prioritert å få hans erfaringer og perspektiver inn som et fundament for tematikken.
Åslaug Marie Haga tidligere statsråd, partileder og diplomat, er direktør i Global Crop Diversity Trust i

Bonn, Tyskland. Global Crop Diversity Trust er en viktig samarbeidspartner for bl.a. Svalbard globale frøhvelv, og
Hagas tema vil være rundt bevaring av miljøet gjennom å sikre frø og genmateriale til planter som har betydning
for verdens matvareforsyning.

Helle Margrete Meltzer er forskningssjef på Område smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet,

og hun vil følge opp innledningene til Rundgren og Haga med å se biologisk mangfold i sammenheng med folkehelse. Meltzer er medlem av Nasjonalt råd for ernæring hvor hun spesielt har arbeidet med bærekraftspørsmål,
inkludert biologisk mangfold.

Ola Elvestuen Klima- og miljøminister,

vil orientere om strategier og handlingsplaner for å styrke det
biologiske mangfoldet nasjonalt. Elvestuen har gjennom mange år vist spesiell interesse for biologisk mangfold,
og har tidligere også ledet flere utvalg og vært en profilert fagperson innen området.

Tora Fougner-Økland er hovedrøkter i ByBi og studerer biologi i Göttingen. Hun forteller om ByBi og
viser habitat-kvalitet (biologisk mangfold) i Oslo by sett med bienes øyne. Hun forteller om forskningsresultater
fra biedansen og pollenanalyser som ByBi har gjort i samarbeid med NINA, Norsk Institutt for naturforskning.
Christian E. Mong er økolog og arbeider med prosjekter innen byutvikling. Han skal holde foredrag om

landskapsstyrt, økologisk, og bærekraftig byutvikling i Oslo. Landskapsøkologi og urbane miljøer kan integreres slik
at levemiljøet blir bedre for mennesker og en rekke dyr og planter.

Marianne Leisner er driftsansvarlig for Gartneriet på Bygdø Kongsgård. Hun vil vise hvordan Bygdø Kongsgård arbeider for å styrke biologisk mangfold på gården og gjennom samhandling med Oslo by.

