VALG I LØITEN
ALMENNING 2020

Silje
Hafslund

Mikael Syver
Hjelseng

(43 år)

(58 år)

Hvor ligger eiendommen:
Nyberg, Løkjavegen 110. Eiendommen er
grensenabo til Løkja og Bjørke Nordre.
Driftsform og husdyr:
Jorda blir brukt til grasproduksjon.
Utdanning og yrkeserfaring:
Jeg er allmennlærer med tilleggsutdanning. Leder i Løten Venstre i ca 12 år.
Kommunestyrerepresentant 2011-2019.
Fra 2015-2019 jobbet som varaordfører
i Løten ved siden av undervisning ved
Elverum ungdomsskole. Da fikk jeg god
kjennskap til kommunen, saksbehandling, møteledelse og økonomi. Som
varaordfører har jeg hatt et godt samarbeid med kommuneadministrasjonen
og behandlet alle saker som har vært til
politisk behandling fra Løiten Almenning.
Ditt syn på allmenningens drift
som har vært til nå og hva som
eventuelt opptar deg i fremtiden:
Jeg mener at allmenninga målsetting for
de kommende år er bærekraftige.
Det er viktig at allmenninga drift
videreføres slik at de bruksberettigede
kan opprettholde drifta og kultur-

landskapet ved små og store gårder. God
dyrkingsjord skal ikke bygges ned. Løten
er kjent for lokal- og nisjemat og det må
ivatretas. Jeg er opptatt av å sikre trygg
og sunn mat. Med tanke på klima og
miljø mener jeg at vi skal opprettholde
matproduksjonen, men se på miljøtiltak i
jordbruket. Kommunens nye Næringsplan 2019-2030 og Klima og energiplan
2019-2030 gir føringer.
Hva kan du bidra med inn i styret
for Løiten Almenning?
Allmenninga har vært velvillige til å åpne
Mosjømarka for befolkningen og det er
bra for folkehelsa. Den utviklingen som
har skjedd på Budorområdet har vært
positivt. Jeg er glad for at hytteutbyggingen på Budor konsentreres ned
mot skistadion og ønsker videre drift av
Budor Gjestegård.

Hvor ligger eiendommen:
Hjelseng, Budorvegen 468.
Eiendommen ligger ved Ringneskrysset.
Driftsform og husdyr:
Økologisk melk og korn.
Utdanning og yrkeserfaring:
Agronom fra Jønsberg Landbruksskole.
Forvalter fra Vinterlandbruksskolen i Oslo.
3 årig landbruksmekanikerutdannelse
avsluttet med Fagbrev. 2 ½ år som landbruksmekaniker på Felleskjøpet Hamar.
Begynte som gardbruker i 1990 med ku,
kjøtt, korn og gris. La om til økologisk ku
og korn i 2003.
Jordbruk og skogbruksrelaterte
hobbyer og verv:
Jobber som heltids gardbruker. Har
tidligere sittet i styret i Løten Bondelag.

i bygda. Dette er viktig for å beholde det
mangfoldet vi har i jordbruket i Løten.
Det bør kanskje jobbes litt med hvordan
skogsdrift, beitedyr og friluftsliv kan
utnytte skog og utmark best mulig
sammen. Allmenningen bør i framtida
være allmennyttig både for folk i og
utenfor Løten og fortsette den fine
utviklingen på Budor. Sørge for god
økonomi, slik at bruksrettsytelsene
holdes på et høyt nivå. Det er viktig at
allmenninga fungerer godt. Jeg har
derfor lyst til å være med å bidra til dette.
Hva kan du bidra med inn i styret
for Løiten Almenning?
Som gårdbruker og arbeidsgiver som har
erfaring med bruksrett og har dyr til fjells,
mener jeg at jeg har en del å bidra med
inn i styret.

Ditt syn på allmenningens drift
som har vært til nå og hva som
eventuelt opptar deg i fremtiden:
Løiten Almenning er flinke til å forvalte
og utnytte sine skogsverdier slik at det
gir størst mulig utbytte for de bruksberettigede, og er tilgode for samfunnet
www.loitenalmenning.no

www.loitenalmenning.no
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VALG I LØITEN
ALMENNING 2020

Lilja
Palovaara
Søberg

Rolf Erik
Thorkildsen
(58 år)

(61 år)

Hvor ligger eiendommen:
Balkeødegård, Balkevegen 94.
Eiendommen ligger i Balkeroa,
Savalsetra.
Driftsform og husdyr:
Honningproduksjon og dronningavling.
Bier.
Utdanning og yrkeserfaring:
Lektor i heimkunnskap/mat og helse,
hovedfag i ernæring og pedagogikk,
spesialpedagogikk, fagbrev i kokkefaget.
Arbeidserfaring:
Undervisning i grunnskolen og videregående skole i Finland, Den demokratiske
republikken av Kongo og Norge. Undervisning og studieansvarlig ved Høgskolen
Innlandet. Kjøkkensjef.
Jordbruk og skogbruksrelaterte
hobbyer og verv:
Skogsvandring, bær- og soppsanking.
Medlem og styremedlem (vara) Løten
lokallag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
Norges sopp-nyttevekstforening,
og Norges Birøkterlag. Medeier i
skogeiendom i Finland.

Ditt syn på allmenningens drift
som har vært til nå og hva som
eventuelt opptar deg i fremtiden:
Jeg er opptatt av at allmenningen er en
drivkraft for Løten som et trygt oppvekststed for barn og unge, et godt bosted for
alle og en attraktiv plass for ulike næringsvirksomheter. Dette gjelder for eksempel
videreutvikling av hytte- og turområder
og tilrettelegging for mangfoldig matproduksjon. Videre er det viktig å opprettholde infrastrukturen og vegnett i
skogsområder slik at tilgjengeligheten
sikres, og bruk av beiteområder ivaretas.
Jeg ser bærekraftig forvaltning av skogen
som grunnleggende for positiv
utvikling i Løten.
Hva kan du bidra med inn i styret
for Løiten Almenning?
Jeg kan bidra til mangfoldet i styrets
kompetanseområder med matkulturelle
kunnskaper og interesser, samt erfaringer
i jord- og skogbruk.

www.loitenalmenning.no

Hvor ligger eiendommen:
Vembstad, Rokosjøvegen 181.
Driftsform og husdyr:
Korn- og svineavl, produksjon avviklet for
2018. Bittelitt skog.
Utdanning og yrkeserfaring:
Startet yrkeskarrieren som møbelsnekker,
så fagbrev som modellsnekker, senere
påbygg innen støpeteknologi og ledelse.
Jobber som selvstendig konsulent innen
støperifaget, med jernstøping som fagfelt fra Vembstad AS. PT marked, design
og technologi manager ved Scandicast
og kornbonde.
Jordbruk og skogbruksrelaterte
hobbyer og verv:
Ferdes mye i skog og mark, på sykkel til
fots og på ski. Leder for sykkelgruppa i
Nordbygda /Løten Ski. Hobbydyrker av
tomater etc. til egen husholdning.
Ditt syn på allmenningens drift
som har vært til nå og hva som
eventuelt opptar deg i fremtiden:
Allmenningens hovedben vil alltid være
skogsdrift. Denne delen har blitt, og vil bli

skjøttet utmerket med gode fagfolk og
fokus. Det er viktig at allmenningen er med
på grønt fokus og endringer i framtida,
både på teknologi og investeringer.
Samtidig ta vare på historisk tradisjon
som beitebruk, seterdrift, skogskoier etc.
Utbetaling av bruksrettsytelser er, og vil
være et viktig mål for allmenningen. Derfor
må inntjening være i fokus for å kunne bidra
til at brukere med ambisjoner kan realisere
bygg/modernisering av driftsbygninger for
å kunne møte framtidas krav og få en
rasjonell drift, og andre driftsrelaterte
ytelser.
Hva kan du bidra med inn i styret
for Løiten Almenning?
Interesse og logisk tankegang. Synes
allmenningen er den mest interessante
næringsaktøren i Løten kommune. Erfaring
fra bondeyrket og dets utfordringer,
blandet med erfaring fra styrearbeid og
budsjettering fra bedrifter i medgang og
motgang i annen næring.

www.loitenalmenning.no
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