
 

     28. september 2016 kl 18:00 – 20:45 

 Paneldebatt 
18:00 – 19:15  Bevegelsesglede for alle i idrett og skole. Er det mulig? 
Kroppsøvingsfaget har «livslang bevegelsesglede» som hovedmålsetting. Idrettens målsetting er «idrettsglede for alle». I dagens samfunn, klarer vi å 
tilrettelegge for mestring og glede for alle, uten at det blir for mye konkurranse og resultatfokus? 
Debattleder: Tom Martin Hartviksen, journalist og redaktør i Østlendingen. Han har utdannelse i mediekunnskap, kommer fra Trysil og er samfunnsengasjert og opptatt av lokalsamfunnet. 

Atle Teksum. Underdirektør ved oppvekst og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. 
Tord Arnesen. Oppvekstsjef i Elverum kommune. Tidligere rektor og lærer. 
Kjersti Mordal Moen. Forsker på kroppsøvingsfaget og underviser ved Høgskolen i Hedmark, institutt for idrett og kroppsøving og trener i barneidretten. 

Avle Christen Bjørn. Utviklingsleder ved Hedmark Idrettskrets. 
Jan Olav Andersen. Administrasjonssjef i Hedmark skikrets og trener i barne- og ungdomsidretten. 
Thorsteinn Sigurjónsson. Forsker og underviser ved Høgskolen i Hedmark, institutt for idrett og kroppsøving og trener i barne- og ungdomsidretten. 

 

Pause med enkel bevertning. 

 
 

19:30 – 20:45 Er økologisk mat et sunnere og reelt alternativ? 
I media og i forskningsmiljøet er det mange diskusjoner om økologisk mat. Har vi tilstrekkelig kunnskap til å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt 
produsert mat? 
Debattleder: Bent Sofus Tranøy. Professor ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag ved Høgskolen i Hedmark. I 2006 fikk han Brageprisen for boka «Markedets makt over sinnene».  

Arild Vaktskjold. Professor ved Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark og forskningsrådgiver ved Sjukehuset i Innlandet. Forskningsområdet til Vaktskjold er folkehelse, og han 
underviser bl.a. i kosthold, ernæring og matvarekunnskap.  
Birger Svihus. Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Hedmark. Svihus forsker og underviser innen ernæring hos både 
mennesker og husdyr. Han har nylig utgitt boken «Spiselig» her tar han for seg temaer som økologisk landbruk, giftstoffer, klima og bærekraftig mat.  
Helle Margrete Meltzer. Forskningssjef ved Nasjonalt folkehelseinstitutt innenfor området Smittevern, miljø og helse. Hun var med i arbeidsgruppen i Vitenskapskomiteen 
for Mattrygghet som utarbeidet kunnskapsoppsummeringen om helseeffekter for human helse om økologisk versus konvensjonell mat i 2014.  
Inge Lindseth. Klinisk ernæringsfysiolog ved 4M-klinikken og prosjektleder i Oikos. Lindseth mener at føre var-prinsippet må brukes i større grad og at sprøytemidler i mat 
kan utgjøre en helsefare. 


