
Velkommen til konferanse om 
vannressursforvaltning og naturmangfold! 

Norges Bondelag arrangerer konferanse om vannressursforvaltning og naturmangfold på Rica 

Hotel Gardermoen, tirsdag 9. og onsdag 10. oktober 2012. Vi ønsker alle tillitsvalgte og ansatte i 

alle tre ledd av organisasjonen velkommen for to lærerike dager. Det er mulig å delta en av eller 

begge dagene. 

Praktisk informasjon: 
Selve konferansen, inklusive hotellopphold fra konferansens start første dag og til konferansens 

slutt andre dag, er gratis for medlemmer og ansatte i organisasjonen. Deltakerne må selv dekke 

reise (inklusive eventuell overnatting i forbindelse med denne) til og fra kursstedet, og eventuelt 

avklare dekking av reiseutgifter med sitt respektive fylkeskontor. 

 

Påmelding skjer ved at utfylt påmeldingsskjema sendes til Mina Mjærum Johansen på 

mina.mjarum.johansen@bondelaget.no innen 1. september 2012. Påmeldinga er bindende. 

Foreløpig program (med forbehold om endringer): 

Dag 1: Vannressurskonferanse, tirsdag 9. oktober 
Målgruppe er tillitsvalgte som sitter i ulike utvalg og grupper i vannregioner og -områder, samt 

ansatte på regional- og sentralplan. 

Tidspunkt Tema 
Kl 10.00-10.15 Åpning av konferansen 

 

Kl 10.15-11.00 Organisering av vannregioner og – områder, og veien videre ved Vegard 

Næss, prosjektleder vannregion Rogaland 

 

Kl 11.00-12.00 Karakterisering og klassifisering av vannforekomstene ved Jon Lasse Bratli, 

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 

 

Kl 12.00-13.00 Lunsj 

 

Kl 13.00-13.45 Bruk av www.vann-nett.no ved Lars Stalsberg, NVE 

 

Kl 13.45-14.30 Norges Bondelags arbeid med høringen av vesentlige spørsmål ved Finn 

Erlend Ødegård, Norges Bondelag 

 

Kl 14.30-15.15 Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? ved Sigurd 

Enger, Akershus Bondelag 

  

Kl 15.15-15.45 Pause med noe å bite i 

 

https://www.rica.no/hoteller/norge/ost-norge/gardemoen/rica-hotel-gardermoen/
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Kl 15.45-16.30 Landbrukets verktøykasse for bedre vannmiljø ved Bjørn Huso, SLF 

 

Kl 16.30-17.15 Hvordan kan Norges Bondelag arbeide med vannforvaltningen videre ved 

Harald Lie og Amund Kind, Vestfold Bondelag 

Kl 17.15-17.45 Oppsummering av dagen 

 

Kl.17.45 Programmet slutt 

 

Kl 19.00  Middag 

 

 

Dag 2: Naturmangfoldskonferanse, onsdag 10. oktober 

Tidspunkt Tema 
Kl 08.30-09.00 Naturmangfoldloven, historikk, overordnede prinsipper, oppbygging og 

innhold 

 

Kl 09.00-0930 Naturmangfoldlovens kapitel II; Alminnelige bestemmelser om bærekraftig 

bruk. Når vedtak etter annet lovverk påvirker naturmangfoldet 

 

Kl 09.30-10.00 Pause 

 

Kl 10.00-10.30 Artsforvaltning, høsting, fremmede arter, prioriterte arter, økologiske 

funksjonsområder 

 

Kl 10.30-11.00 Områdevern, utvalgte naturtyper, markaloven, status og målene framover 

 

Kl 11.00-11.30 Pause 

 

Kl 11.30-12.00 Erstatning etter naturmangfoldloven ved Ole Jacob Helmen, Norges Bondelag 

 

Kl 12.30-13.00 Rødlista – oppbygging og innhold ved Artsdatabanken 

 

Kl 13.00-14.00 Lunsj 

 

Kl 14.00-14.30 Naturindeks for Norge 2010 

 

Kl 14.30-15.00 Hvordan INON, prioriterte arter, rødlistearter og utvalgte naturtyper kan legge 

føringer for arealbruk ved Tine Larsen, advokat, Lund & Co 

 

Kl 15.00-15.15 Oppsummering av dagen 

 

Kl 15.15 Hjemreise 

 

 

 


