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ÅPENT MØTE I REGI AV HUNN-GJØVIK ROTARYKLUBB 28/3-17 

 

Til stede: 16 medlemmer, 21 gjester 

Presidenten ønsket de fremmøtte velkommen, og ga uttrykk for begeistring over at så mange hadde 

funnet tid og anledning til å komme. Foruten Hunn-Gjøviks egne medlemmer hadde også medlemmer 

fra Raufoss og Gjøvik møtt opp, samt noen uten Rotarytilknytning. Disse  sistnevnte var invitert gjennom 

media, eller av medlemmer. 

Det var ingen saker som skulle diskuteres på møtet, så presidenten ga ordet til kveldens foredragsholder, 

Torbjørn Skogsrød, etter en kort introduksjon. Skogsrød er instituttleder ved institutt for vareproduksjon 

og byggeteknikk ved NTNU Gjøvik. 

Han startet med å takke for at han fikk komme, da NTNU nærer et ønske om å delta i samfunnsdebatten, 

og her ga Rotary ham muligheten til å ikke bare spre viten, men også tilkjennegi NTNUs politikk på 

området. Hva var vel forskning, om ikke resultatene ble gjort kjent for folket?  Hans tema ”Biomatrialer 

basert på tre. Innlandets mulighet”  syntes å være avhengig av folks syn på klimakrisen, der stadig flere 

mente at bruk av fossilt brennstoff og oljebaserte produktet ikke kunne være heldig for fremtidig 

klimautvikling. Mye ressurser ble pløyd inn i forskning på alternative energi-kilder og råstoffer, og NTNU 

nøt godt av dette. 

Torbjørn definerte ”bærekraftig produksjon” som noe som var økonomisk lønnsomt, viste hensyn i 

forhold til menneskelig arbeidskraft, samt at det ikke skulle belaste planeten. Norge står heldig stillet i 

slikt øyemed, selv om, som han sa, ”vi hadde sovet vel lenge på oljeputa”. Vi har ”ren” energi, og 

automatisering og roboter har avlastet muskelkrevende arbeid. Produksjon som tidligere ble overført til 

land med billigere arbeidskraft, blir nå ført tilbake til Norge, og siden innlandet står som en 

hovedleverandør av trevirke, virker det nærliggende å tro at vi geografisk ligger godt plassert når 

produksjon av biomasse og dens raffinering kommer skikkelig i gang. Moelven og Hunton ble nevnt som 

viktige samarbeidspartnere i denne sammenheng. 

Foredragsholderen påpekte oljeproduktenes uheldige og dårlig kontrollerbare bivirkninger i naturen, 

sammenliknet med biomassens suverenitet når det gjaldt nedbrytbarhet og resirkulering. Han 

understreket også at nå var det opp til politikerne å skifte fokus fra olje- til biobasert  økonomi, og siden 

få ting påvirker politikere mer enn opinionen blant velgerne,  blir det vel også opp til oss. 

Presidenten takket for foredraget ved å overrekke en liten gave, og Inger ønsket de fremmøtte 

velkommen til klubbens senere åpne møter. Lotteriet ble trukket, og presidenten ønsket alle vel hjem. 
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