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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE DEN 4.06.2019 

 

Sted: Biri planteskole 

Til stede: 16 medlemmer og 5 gjester 

Hovedtema: Bedriftsbesøk på planteskolen. «En grønnere framtid». 

Mange medlemmer hadde forstått det slik at det var møte på Quality Strand. Da møtetida 

nærmet seg stygt uten at de rette personene dukket opp, fikk man mistanke om at det forelå en 

misforståelse. Man fikk ringt planteskolen og avklart at man skulle møte der, noe for øvrig 

enkelte medlemmer som brukte hodet, hadde forstått. Folk satte seg i biler og kjørte til Biri. 

Møtet viste seg å bli en stor suksess, interessen var stor, foredragsholder/omviser Ola Gram 

Dæhlen viste rundt med stor entusiasme og innsikt, og vi ble der i to timer. 

Skogplanter Østnorge er et aksjeselskap eid av Skogselskapet i Oppland og Skogselskapet i Oslo 
og Akershus. Selskapet drifter planteskolen. Skogselskapet i Oppland eier planteskolen. 
Skogselskapet i Oppland er 118 år, og har hatt mye å si for fremme av skogbruket. Mye av 
virksomheten er etter hvert blitt innvevd i den offentlige forvaltningen gjennom lovverk og 
offentlig byråkrati.  

Formålet med Skogplaner Østnorge er å sikre foryngelsen av framtidens skoger gjennom 

skogplanting og foredling av plantemateriale. Årlig dyrkes det fram 18 millioner planter. Det 

meste er gran, men det er også en del furu. Man har også tatt opp arbeid med lauvtrær, noe 

som er interessant i nærheten av vann, blant annet for opptak av fuktighet og rensing av vann. 

Det er også interessant i forbindelse med klimaendringene. 

Tradisjonelt er selvfølgelig tre en viktig råvare, og en råvare som kan brukes til stadig nye 

formål. Men i tillegg er skogen i dag vårt viktigste bidrag til binding av CO2, og et godt alternativ 

til bruk av fossile råvarer. Mengden av skog er i dag betydelig større enn tidligere. 

Under omvisningen fikk vi demonstrert hvordan plantene dyrkes fram fra frø til ferdig salgsvare. 

Vi fikk også se en avansert maskinpark. 



Vi var også inne i en produksjonshall bygd i tre. Den framsto som funksjonell, trivelig, pen og 

med godt inneklima. Dessuten var den et meget gunstig økonomisk alternativ til tradisjonelle 

haller. 

Vi ble meget imponert av Biri planteskole. 

 

Ref: Ola Rongen 

 

 

 

 


