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Curriculum Vitae 
Personalia 

 
Navn Mikael Fønhus 
Alder 56 år 
Sivilstatus Gift, 2 voksne barn 

Adresse Valdresvegen 47, 2900 Fagernes                        
Telefon 992 87 002 
E-post mikael@fonhus.net 

 

Nøkkelkvalifikasjoner 
 

o Stort nettverk i næringsliv, offentlig og frivillig sektor.  

o Erfaring fra utvikling av hytter og fritidsleiligheter i fjellet 

o Erfaring fra næringsutvikling på både bedriftsnivå og regionnivå  

o Erfaring fra offentlig forvaltning  

o Erfaring fra styrearbeid og styreledelse i både aksjeselskap, andelslag og interesseorganisasjoner 

o Innsikt i bank-, forsikring- og finansnæring gjennom styrearbeid 

o Erfaring i kommunikasjon, merkevarebygging og omdømmebygging 

o Autorisert takstmann for landbrukseiendommer (MNTF) 

o Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid. 

o Erfaring fra budsjettering og økonomirapportering i bedrift, samt kvalitetssikring og internkontroll    

o Erfaring fra kundebehandling, kundeservice og undersøkelse av kundetilfredshet 

o Gründererfaring. Har sammen med andre etablert et massivtrefirma, et eventselskap og to 
småkraftverk, i tillegg til eget konsulentfirma 

o Bred kjennskap til offentlige støtteordninger, prosjektfinansiering og rapporteringer 

o Erfaring fra forvaltning og drift av egen landbrukseiendom 

o Stor kompetanse på skogbruk, skogsdrift (biologi, teknikk og økonomi) og skogbrukets verdikjede 

o Erfaring fra grunneiersamarbeid og grunneierorganisering 

o God kjennskap til, og daglig bruker av, Word, Excel, PowerPoint og sosial medier. 

 
 

Arbeidspraksis 
 
2005   . Pan Valdres og iOrden AS 

Stilling: Eier 
 
Etablert eget konsulentfirma Pan Valdres som tilbyr tjenester til både 
privat næringsliv og offentlig sektor.  Kontorsted i Valdres Næringshage, 
men jobber fortrinnsvis ute hos kunden.  
Har senere etablert iOrden AS som et sidestilt firma. 
 
Tilbyr: 
o Prosjektledelse  / prosesstyring 
o Management for hire 
o Verditaksering av jord- og skogbrukseiendommer (takstmann 

landbruk MNTF) 
o Utarbeidelse av forretningsplaner 
o Nærings- og tiltaksplaner 
o Rådgivning innen eiendomsforvaltning i landbruket 

(ressursanalyser) 
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1997 – 2004 . Valdres Skog AS (tidligere: Valdres Skogavvirkning AS) 

Stilling: Kvalitetsleder 
 
Skogentreprenør med flere maskinlag for hogst og framkjøring av 
tømmer. Ledende i bransjen på utvikling av system og metoder.  
 
Ansvar for: 
o Oppbygging og vedlikehold av kvalitetssystem 
o Driftsplanlegging 
o Faglig veiledning og kompetanseoppbygging 
 

   
1996 – 1997  Drammensdistriktets Skogeierforening 

Stilling: Spesialrådgiver 
 
(Bedriften fusjonert i 2000 med to andre skogeierforeninger til Viken 
Skog). 
 
Ansvar for: 
o Næringspolitikk og samfunnskontakt (regionene Valdres og 

Hallingdal) 
 
 

1996  Sør-Aurdal kommune, avd. plan, næring og teknisk  
Stilling: Plansjef (vikariat) 
 
Etatsansvar for: 
o Lovforvaltning 
o Teknisk drift,  
o Miljø- og landbruksforvaltning  
o Kommunal planlegging og arealplanlegging 
 
 

1988 – 1996  Fylkesskogetaten i Oppland / Sør-Aurdal kommune 
Stilling: Skogbrukssjef / herredsskogmester  
 
Ansvar for: 
o Lovforvaltning 
o Skogfond (skogavgift) og tilskuddsforvaltning 
o Planlegging 
o Faglig veiledning 
 
 

1986 – 1988  Valdres Forsøksring  
Stilling: Ringleder i skogbruk 
 
Ansvar for: 
o Faglig veiledning og prosjektledelse 
o Anlegg og drift av forsøksfelt 
 
 

1981 – 1982  Norges landbrukshøgskole, Institutt for jordfag  
Stilling: Fagassistent 
 
Ansvar for: 
o Markforsøk og enkle laboratorieoppgaver vedrørende slamforskning  

 
 
 

  
 

1995 – 2013  Drift av egen eiendom 
Stilling: Jord- og skogbruker 
 
Drift av familiegården Nørre Fønhus sør for Bagn i Valdres.  
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Driftsform: 
o Skogbruk  
o Jaktutleie  
o Juletreproduksjon  
o Gardsturisme 
o Kraftverk 
o Korndyrking  
 

 

 

Utdanning 
 
Master of Science  1982-86 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

(tidligere Norges Landbrukshøgskole)  
Cand. agric., skogbruk  

Hovedfag:  
o Økonomi og planlegging,  
o Organisasjonslære  

Hovedoppgave:  
”Regionale pris, kostnads- og lønnsomhetsforskjeller i 
Drammensdistriktets Skogeierforening”. 

 
 

Autorisert takstmann 2005 Norges Eiendomsakademi / Norges takseringsforbund 
Verditaksering av landbrukseiendommer  
 
 

Agronomeksamen  1980-81 Valle landbruksskole, Lena  
Agronom  
 
 

Skogbrukerkurs  1979-80 Statens skogskole Osen 
Praktisk skogbruk 
 

 

 

Eierskap, tillitsverv og styrearbeid (tidligere og nåværende) 
 
Styreleder og eier 2003  Fønhus Kraft AS 

Minikraftverk 
o Bygging og drift  
o Produksjon og salg av strøm.   
 

Styremedlem og eier 
 

2012  Hølera Kraft AS 
Minikraftverk 
o Bygging og drift  
o Produksjon og salg av strøm.   
 

Styremedlem / nestleder 
 
2010  

 
Begna Bruk AS 
Sagbruk med betydelig eksportandel 
  

Styremedlem 
 
2010  

 
Ølnesseter Hyttegrend AS 
Eiendomsselskap  
o Tomteutvikling i fjellet 
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Styreleder 

 
2000 – 2003 

 
Sol-Tre AS  
Trevarefabrikk i Sør-Aurdal.  
o Produksjon av dører og vinduer 
 

 
Styremedlem / nestleder 

 
2002 – 2006 
 

 
Skogplanter Østnorge AS 
o Produksjon og salg av skogplanter.  
o Organisering og formidling av utenlandsk arbeidskraft.  
 

   
Styremedlem 2006 – 2009 Freningen vannverk AS 

Etablering av vannverk for Aurdalsåsen for senere kommunal 
overtakelse 
 
 

Styreleder 2006 - 2008 Aurdal og Kruk Løypelag 
Drift, preparering og videreutvikling av skiløypenett 
 

 
Leder av regionstyre 

 
2004 – 2006  

 
Viken Skog SA 
Regional samordning av lokalt næringspolitisk arbeid. 
 

 
Styreleder 

 
2001 – 2007 

 
Bagn-Reinli Skogeierlag 
Lokal sammenslutning av skogeiere, med formål å ivareta 
medlemmenes næringsinteresser. 
 

 
Styremedlem / nestleder 
 

 
1997 – 2005  

 
Oppland Skogselskap 
Ideell organisasjon med formål å arbeide for et langsiktig og 
utholdende skogbruk 
o Informasjon til næringens utøvere 
o Allmenn informasjon om skogens betydning  
o Aktør i aktuelle saker av betydning for skogbruket 

   
 
Styremedlem / nestleder 

 
1997 – 2002  

 
Stiftelsen Vassdragssenteret 
Faglig og strategisk arbeid for å få realisert et Norsk 
Vassdragssenter i Begnadalen 
 

 
Styremedlem 

 
1998 – 2003  

 
Hedmark og Oppland juletre- og pyntegrøntlag 
Interesseorganisasjon for produsenter av juletre og pyntegrønt 
 

 
Styremedlem /  
leder av 
samferdselsgruppa 

 
2004 – 2006  

 
Valdres Næringsforum 
Bransjenøytral næringsorganisasjon som har som formål: 

Være premissleverandør og aktiv pådriver for utvikling 
av hele Valdresregionen   

 
 
Leder av styringsgruppe 

 
1995 – 1996  

 
Begna Elv Grunneierlag 
Nasjonalt pilotprosjekt for driftsplanlegging i vassdrag 
 

 
Deltaker og gründer 
 

 
2000 – 2009 

 
Valdres Tremiljø DA (senere solgt til Norsk Massivtre AS) 
Trearbeidende industri 
o Massivtre hytter  
o Grove utendørs treprodukter for hyttemarkedet 
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Engasjement gjennom egne firma (Pan Valdres / iOrden AS) 

 
   
Innleid daglig leder 2008   Valdres Næringsforum 

Interesseorganisasjon for næringslivet i Valdres 
o Næringspolitisk arbeid rettet mot lokale og nasjonale 

myndigheter 
 

Innleid daglig leder 2006 - 2008 Danebu Kongsgård AS 
Eiendomsselskap 
o Utvikling og bygging av fritidsboliger i fjellet 
 

Takstmann landbruk 1990  Diverse oppdragsgivere 
Taksering av landbrukseiendommer med Valdres som 
kjernemarked. 25 – 40 oppdrag pr år. 

Innleid styresekretær 2005  Reinli Fallag DA 
Organisering og utvikling av fallrettigheter for bortleie til 
utbygging av småkraftverk  
 

Innleid 
sikkerhetskontrollør 

2007  Reinli Kraft AS 
Tilsyn med bygging av småkraftverk  
 

Kursinstruktør 2009   MEF-skolen 
Instruktør i økonomiske og administrative kurs for skogsmaskin- 
divisjonen i Maskinentreprenørenes Forbund 
 
 

Kursinstruktør 2009   Aktivt Skogbruk, SKI 
Instruktør i økonomiske og administrative kurs  

Prosjektleder 2012 - 2013  FORSTGRUPPEN AS 
«Digitale administrative rutiner i skogsmaskinbransjen».  

Kursinstruktør 2012   Norsk Eiendomsakademi (NEAK) 
Kursinstruktør i etterutdanning for landbrukstakstmenn på faget 
Verdsetting av skog. 
 
 

Fritidsinteresser 
 

o Frivillig lagleder for egne barns idrettsaktiviteter  

o Egen trening i form av sykling, ski og styrketrening 

o Oppsetting av lokalrevy (skriving, instruksjon og organisering) 

o Jakt og friluftsliv 

o Har tidligere drevet mye med sang og musikk 

 


