Hvorfor være medlem?
1.
2.

Være en del av fellesskapet som ivaretar strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig arbeide for en god
samfunnsmessig og bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene.
Delta i og påvirke arbeidet vedrørende;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Forvaltning av fiskebestanden i Mjøsa.
Utnyttelse av Mjøsa til fiske og rekreasjon.
Lovlige og ordnede former både for strandeierne og allmennheten under bruken av Mjøsa og Mjøsstrendene.
Næringsutvikling blant grunneierne langs og på Mjøsa.
Binde tre fylker og sju kommuner sammen med Mjøsa som sentrum for rekreasjon og næringsutvikling.
Samlet opptreden i forhold til myndighetene, regulanter og andre interessenter i spørsmål vedrørende Mjøsa og
Mjøsstrendene.
Være høringsorgan, ivareta eiendomsretten og påvirke regulering av bl.a vannstand, vannkvalitet, næringsutvikling,
vei- og jernbanebygging, natur- og kulturlandskapet og rekreasjonsmuligheter, foruten tilgjengelighet for alle.
Samarbeide med andre relevante organer i denne sammenheng.
God og relevant informasjon til primærinteressentene og til allmennheten.

g)
h)
i)

3.

Næringsutvikling; vi ser foreningen og 1 000 grunneiere i en større kontekst og inviterer derfor til at vi stiller med
kompetanse, kapital, råvarer, arealer og næringsutvikling/-drift i forbindelse med ny og videreutvikling av eksisterende
næring i Mjøsregionen som er bærekraftig og konkurransedyktig på verdensmarkedet , f.eks ifm;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Fornybar energi (bio, vann, vind, sol, geo, luft, hydrogen, thorium)
Mat (med lavt innhold av antibiotika og sprøytemidler)
Fertile organismer
Dyrefôr
Reiseliv
Teknologi som er karbonnøytral eller karbonnegativ til nytte i næringslivet og samfunnet ellers, f.eks innenfor;
– Energi
– Skogbruk
– Jordbruk
– Fiskeoppdrett
– Industrielle prosesser.
Informasjonsteknologi (IT), med konkurransefortrinn innenfor cyber* og informasjonssikkerhet, på områder som;
– Klima
– Helse og omsorg
Se hva Innlandsutvalget anbefalte på neste side
– Forsvar og politi
(etter at vi var ferdige med våre argumenter).
– Spill og «virtual reality».

* Cyber is derived from "cybernetic," which comes from the Greek word κυβερνητικός meaning skilled in steering or governing. 2015-11-07 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1
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 Utgjøre en forskjell nasjonalt og internasjonalt
 Kunnskapsdrevet «grønn» og bærekraftig verdiskaping, som samtidig er lønnsom og
konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt

 Sektorovergripende strategi






Kobling mellom næringsutvikling og FoU
Utdanningssystemet - Læringsløft - Innovasjon og forbedring av utdanningssystemet
Klyngeutvikling
Investeringsløft
Samferdselsløft

 Prioriterte sektorer
 Bioøkonomi
 Nasjonalt bioøkonomisenter – Heidner-klyngen - Hamar

 Industri
 Technology Centre - Nasjonalt senter for vareproduksjon – Raufoss- klyngen

 Reiseliv
 Nasjonalt bransjesenter for reiseliv – Lillehammer
 Senter for reiselivsforskning (SfR) - Forskningsløft Innlandet

 Informasjonssikkerhet
 Nasjonalt senter for IKT-sikkerhet - Gjøvik
 Forskning og næringsutvikling – Gjøvik og Jørstadmoen

 Spill og underholdning
 Nasjonalt senter for for spill - Utvikle klynge og næring – Hamar

 Innovasjonsarena for fornyelse av offentlig sektor
 Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) – Lillehammer
 Forskning og læring – Gjøvik og Lillehammer
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