Lysakervassdragets Venner

Seminar om Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

Invitasjon
Vi har gleden av å invitere deg til å delta på seminaret om Vassdragsforvaltning og Lokal
medvirkning.
Tid:

onsdag 27. april 2016 kl. 0830 til kl. 1630

Sted:

CIENS, Forskningsparken på Blindern, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Påmelding:

Meld deg på innen fredag 1. april til Terje Bøhler, terbo@online.no
Gratis deltakelse.

Hvordan skal natur- og miljøvernorganisasjoner få innflytelse på kommunenes arbeid i
vassdragene? Seminaret setter vassdragsforvaltning på dagsorden. Vi vil vise hvordan man bygger
nettverk, og hvordan man kan få til godt samspill mellom idéelle organisasjoner og forvaltningen.
Vi gir eksempler på hvordan kan man kan drive politisk påtrykk. Vi vil vise hva man har gjort i
kommuner der elvegrupper og elvefora har bidratt med erfaring og kompetanse slik at man har
fått gode vassdragsmiljøer.
Hva legger man i begrepet vassdragsforvaltning, og på hvilke områder kan lokal medvirkning være
en fordel? Hva er fordelene med lokal medvirkning? Hvilke utfordringer ser kommunene for seg når
det gjelder lokal medvirkning? Vi vil spre informasjon om arbeidet i Oslo Elveforum, Bærum
Elveforum og Asker Elveforum, slik at tilsvarende arbeid kan initieres i andre kommuner og
vannområder.

Program
Se programmet på side 2.

Deltakere
Vi inviterer representanter fra frivillige organisasjoner og kommunal forvaltning fra kommuner i
Vannregion Glomma og andre vannregioner. Vi inviterer representanter for NVE, Miljødirektoratet,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold, SABIMA, NMBU, Norsk ornitologisk
forening og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Vårt møterom i Ciens har plass til 70 deltakere.
Vi håper at du har anledning til å delta! Kontakt oss gjerne for mer informasjon.
Vennlig hilsen

Ida Fossum
Tønnessen

John Tibballs

Erik Arnkværn

Terje Bøhler

Bo Wingård
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Seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning
Onsdag 27. april 2016 kl. 0830 – 1630, CIENS, Forskningsparken på Blindern, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

PROGRAM
Tid

Programpost

0830

Registrering, kaffe
Innledning
• Åpning v/Bo Wingård, Bærum Elveforum
• Vassdragsforvaltning v/John Tibballs, Lysakervassdragets Venner
• Rammer og premisser v/Inger Staubo, NVE
• Vannforskriften v/Arthur Wøhni, Bærum kommune
Pause
• Styrke og svakheter ved dagens lov- og forvaltningssystem v/ Åse Renman, SABIMA
Vi fikk det til!
• Eksempel på kommunalt samarbeid – politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum v/Ida
Fossum Tønnessen, Oslo Elveforum
• Hvordan gikk vi frem for å få rehabilitert dammene i Varåsvassdraget? v/ Mette Sperre,
Naturvernforbundet i Fet
• Lokal medvirkning i Vannområde PURA V/Anita Borge, prosjektleder PURA
Lunsj
Elvefora og elvegrupper – hvordan jobber de?
• Østensjøvannets Venner: Lokalkunnskap, engasjement og politisk håndverk. v/Amund
Kveim
• Hvordan arbeider en elvegruppe? v/Julie Løddesøl, Hoffselvens Venner
• Urbane vannmiljøutfordringer og –løsninger v/ Sindre Langaas, NIVA.
Innledning til gruppearbeid – fire områder der lokal medvirkning er viktig
• Planarbeid v/Simon Haraldsen, FMOA
• Tilsyn og skjøtsel v/Eilev Gunleiksrud, Bærum kommune
• Kunnskapsformidling om vassdragenes tilstand v/Jan Hauger, Rusken
• Tiltaksplanene under Vannforskriften v/Heidi Kristensen, prosjektleder Vannområde Oslo
Gruppearbeid
Hvilket område er særlig viktig i ditt vassdrag? Hvordan involverer vi oss? Hvordan
samarbeider vi?
• Deltakerne velger hvilken gruppe som de vil delta i.
Diskusjon, konklusjon, avslutning
• Diskusjonsleder Bo Wingård
Slutt
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