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EWA i München igjen – 
rekordoppslutning om 
IFAT-ENTSORGA messen  
Det årlige rådsmøtet (EWA Council) i 
EWA ble holdt i München i mai. EWA 
oppsto for over 30 år siden i forbindelse 
med IFAT – Europas største miljøtekno-
logimesse. EWA og IFAT har en sterk 
tilknytning til hverandre og hvert 3 år 
har EWA hatt sine årlige rådsmøter og sitt 
internasjonale symposium i München. 
Og nå blir tilknytningen ennå sterkere 
og i med at IFAT har slått seg sammen 
med en stor avfallsmesse ENTSORGA 
og blir arrangert hver 2. år. Fra nå av 
 altså IFAT-ENTSORGA messe hvert 
2. år med tilhørende EWA-aktiviteter. 

IFAT-ENSROGA messen er enorm! 
Alle rekorder ble slått – 125  000 be-
søkende hvorav 50  000 fra andre land 
enn Tyskland.  2  939 utstillere fra 180 
land! Norge var også representert med 
14 utstillere herunder de flest knyttet til 
en felles stand i Innovasjon-Norges regi 
hvor bla de to Arena-prosjektene «Vann-
klyngen» og «Smart Water Communities 
Cluster» presenterte seg. 

På EWAs internasjonale symposium 
(det 16 i rekken) «Symposium on 
Sustain able Water Management – New 
Solutions to New problems) var også 
Norge representert med et foredrag av 
Rita Hilliges fra NIVA. 

Oppslutningen om IFAT-ENTSORGA 
reflekterte ikke de økonomiske proble-
mene i Europa, men EWA merker at 
pengene både i EU-kommisjonen og i 
medlemslandene sitter lengre inne. 

EWA mistet sin EU-støtte i år (LIFE+ 
grant) og har måttet kutte kostnader, og 
flere medlemsland har problemer med 
medlemsavgifter. Men heldigvis får EWA 
EU støtte igjen i 2013, – om enn noe 
mindre slik at aktiviteten kan økes igjen. 
Men det har vært nødvendig å legge ned 
Brüsselkontoret og stramme inn utgiftene 
i sekretariatet i DWA (den tyske vann-
foreningen).

EWAs Brüssel konferanse 
2012 vies det europeiske 
vannåret 
Foruten det faste seminaret knyttet til 
IFAT-ENTSORGA er den årlige Brüssel 



 306  Vann I 02 2012

Nytt fra EWa

konferanse det sentrale fagseminaret 
som EWA står ansvarlig for. Brüsselkon-
feransen arrangeres i samarbeid med 
EU-kommisjonen. I 2011 var temaet 
«Effective Urban Waste Water Treatment: 
A Key Prerequisite for Successful Imple-
mentation of the WDF» I år er temaet for 
den 8. Brüsselskonferanse «European 
Year of Water – Upcoming challenges».  
Datoen for seminaret er 30. oktober.

«Det europeiske vannåret» skal ende 
opp med en hvitbok (policy og strategi-
rapport) fra EU-kommisjonen til EU-
parlamentet. Hvitboken er bygget på tre 
pilarer; rapportene om gjennomføringen 
av vanndirektivet, en gjennomgang av 
vannressurs- og vannmangelpolicy og en 
analyse om sårbarhet og tilpasning av 
vannforvaltning til klimaendringer. 

Seminaret etterfølges (31. oktober) av 
en workshop med Dr. Helmut Blöch, – 
mangeårig nå pensjonert nøkkelperson 
for Vanndirektivert i kommisjonen: «How 
to deal with Brussel/EU Water Policy?».

Ny årbok – vannpolicy og 
strategi
EWA presenterte på rådsmøtet sin nye 
årbok for 2012/2013. Foruten presenta-
sjon av alle medlemmer, – herunder 
Norsk vannforening –, inneholder boka 
en bred presentasjon av EWA og dens 
aktiviteter, nærmere om det europeiske 
vannåret (artikkel av Peter Gammeltoft), 
samt strategiartikler bla om «The Water, 
Food and Energy Nexus».

Årboken ligger på EWAs hjemme-
sider: www.ewa-online.eu.

På tide med en EWA- 
konferanse i Norge igjen? 
Vannforvaltning, vannforskning og 
vannteknologi internasjonaliseres i sta-
dig større grad: Vanndirektivet og andre, 
internasjonale miljøavtaler, EU-forsk-
ning, NGO-nettverk og et internasjonalt 
marked for miljøteknologiprodukter er 
stikkord i denne sammenheng: Norsk 
Vann er sekretariat for den norske aktivi-
teten i IWA og EUREAU og Norsk vann-
forening for EWA. Vannforeningen har 
gjennom opprettelsen av en internasjonal 
komité synliggjort dette.

De aller fleste EWA-konferanser/semi-
narer arrangeres sammen med de nasjo-
nale foreningene. 

Den internasjonale virksomheten i 
form av seminaret og konferanser initiert 
fra Norge har, – med unntak av nordiske 
arrangementer om vannforsyning, – vært 
lite fremtredende de siste årene. 

Det er kanskje på tide at vannmiljøet 
i Norge representert ved de norske vann-
NGO-ene tar et initiativ? En konferanse 
i Tromsø eller på Svalbard om utfordrin-
ger for vann-infrastruktur i nordområ-
dene bla knyttet til klimaendringer har 
vært drøftet.  I EWA vil det være stor in-
teresse for en slikt mulig initiativ fra 
Norge – kanskje allerede forsommeren 
2013?


