
Kampen  
om vannet
- samarbeid eller konflikt?

Vann er en knapp ressurs. Forvaltning av vannet 
må ta hensyn til mange ulike behov og interesser. 
Dette gir muligheter for og krever samarbeid mellom 
brukerinteressene.

FN har utpekt 2013 som året for vannsamarbeid. 
Samarbeid er avgjørende for å finne balansen mellom 
ulike behov og prioriteringer og for å dele ressursen 
rettferdig. Samarbeid innen vannområdet krever 
en tverrfaglig tilnærming som må ta hensyn til 
kulturelle, vitenskaplige, religiøse, sosiale, politiske, 
lovmessige, institusjonelle og økonomiske faktorer.

Konferansen vil sette fokus på hvordan norske 
miljøer bidrar til ”vannsamarbeid” i utviklingsland. 
Vi vil også se på hvordan samarbeid mellom 
norske myndigheter og brukerinteresser løser våre 
nasjonale utfordringer, spesielt etter kravene i EUs 
vanndirektiv. 

Bli med på markeringen av Verdens vanndag 2013!

Tirsdag 19. mars 2013
CIENS, Forskningssenter for 
miljø og samfunn 
Gaustadalléen 21, Oslo 
(Nærmeste T-bane stasjon: Blindern)
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Vann og 
bærekraftig 
utvikling

Verdens vanndag markeres hvert år 22. mars. I år 
faller den på en søndag, og det norske arrangementet 
er tirsdag 24. mars.

FN utpeker tema for Verdens vanndag. I 2015 er 
temaet “Vann og bærekraftig utvikling”, en 
«oppsummering» av de siste ti års vanndager. 

Vi har et spennende program som dekker både 
internasjonale og norske perspektiver. Den 
nasjonale delen fokuserer på vann i byer og hvordan 
klimatilpasning er integrert i vanndirektivet. I den 
internasjonale delen fremheves vannrettet bistand 
og forvaltning. Kunnskap og utdanning er viktige 
fellesnevnere for de nasjonale og internasjonale 
utfordringene og binder sammen de to delene.

Bli med på markeringen av Verdens vanndag 2015!

24. mars 2015
CIENS Forum/ Forskningsparken, 
Gaustadalléen 21, Oslo
(nærmeste T-banestasjon: Blindern) 
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08:45 - 09:00       REGISTRERING OG KAFFE

09:00                       VELKOMMEN 
                                 v/ Thorjørn Larssen, Norsk vannforening og NIVA

09:05 - 10:00        INNLEDNING
Vann og sanitær i utenriks- og utviklingspolitikken.
Hans Brattskar, statssekretær i Utenriksdepartementet 

Arven etter UNESCOs internasjonale hydrologiske 
dekade - norsk hydrologi i et nordisk og internasjonalt 
perspektiv. Nils Roar Sælthun, Universitetet i Oslo 

 
10:00 - 10:15          KAFFEPAUSE
   
10:15 - 12:15           NASJONALE PERSPEKTIVER

Klimatilpasning i vannbransjen – vannforsyning, avløp og 
overvann. Kim H. Paus, COWI 

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo.  
Tharan Fergus, Oslo kommune 

Vannforvaltning i et klima i endring - vanndirektivet og 
klimatilpasning. Line Barkved, NIVA 

12:15 - 12:30           VANNMUSIKK

12:30 - 13:30          LUNSJ 

13:30 - 14:00         Utdanning i vannfagene – utfordringer og muligheter. 
Brit Lisa Skjelkvåle, Universitetet i Oslo  

Utdeling av NORSK JUNIORVANNPRIS 2015

14:00 - 16:00         INTERNASJONALE PERSPEKTIVER
Etter TV-aksjonen 2014 – hva skjer nå?    
Manfred Arlt, Kirkens nødhjelp 

Vann, energi og de nye bærekraftsmålene. 
Hans Olav Ibrekk, Utenriksdepartementet

Utdanningssamarbeid for bærekraftig vannforvaltning. 
Tore Sætersdal, Universitetet i Bergen 

Vann og utvikling – hvor trykker skoen? 
Jonas Ådnøy Holmqvist, Foreningen for internasjonale 
vannstudier - FIVAS 

15:00 - 15:45         DEBATT:  
Vann og bærekraft i bistand, de nye millenniumsmålene
 
Paneldeltakere: De fire innlederne over

15:45                         AVSLUTNING

Deltakeravgift kr 500,- 
Studenter/pensjonister kr 100,-
Påmelding på www.vannforeningen.no/seminarer innen 15. mars. Utenbys 
studenter med reisekostnader over 500 kr kan søke om reisestipend opptil 
1 000 kr. Send e-post til Mette Meinert før 10. mars.
Kontaktperson: Mette Meinert ( mette.meinert@tekna.no )

PROGRAM


