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NYTT FRA NORSK VANNFORENING

Styrelederen har ordet ...
Godt nytt år! 

Første fagtreff i 2015 var allerede 19. januar, med 
temaet forurensning fra vei i urbane områder. Og 
aldri har Norsk vannforening hatt så mange del-
takere på et fagtreff! Hele 140 stykker dukket opp 
i de nye lokalene til Miljødirektoratet. Og det 
førte til relativt mye kaos for resepsjonen, sekre-
tariatet og deltakerne. Heldigvis fikk de fleste 
plass til slutt, selv om det ble trangt. Selv om det 
er sjelden at så mange dukker opp på fagtreffene 
våre, så er det etter hvert blitt strengere med 
registrering i de fleste offentlige lokalene vi får 
låne eller leie rimelig. Derfor har vi fra 2015 
besluttet å kreve påmelding også til fagtreffene. 
Da kan vi sikre tilstrekkelig store lokaler og nok 
bevertning til alle, og resepsjonen kan legge ut 
besøkskort på forhånd, slik at dere slipper kø og 
forsinket start. Det vil fortsatt være gratis å delta.

Årets program sendes ut i disse dager. Vi 
håper det blir noe for enhver smak. Et par av 
fagtreffene i østlandsområdet vil bli streamet i 
løpet av våren. Informasjon om hvilke vil bli 
kunngjort ved utsending på e-post. Som dere ser 
har vi allerede nå oversikt over to av fagtreffene 
som arrangeres av våre lokale komiteer, et i 
Grimstad og et i Midt-Norge. Seminaret «Vars-
ling av naturfare, nå og i fremtiden» er et felles 
arrangement med NVE og Norsk hydrologiråd, 
og deltakelse her koster bare 500 kr. 

Generalforsamlingen blir etter påske i år, for 
å unngå konkurranse med Verdens vanndag 24. 
mars. Vi håper mange vil delta både på denne, 
og få med seg seminaret «Vannmiljø og overvå-
king» og utdelingen av årets vannpris. 

Styret har revidert Norsk vannforenings stra-
tegi for 2015-2018, se våre nettsider, og laget en 
handlingsplan for styrets arbeid som vil rulleres 
årlig. Det er ikke store endringer i strategien. 
Våre hovedaktiviteter ligger fast. Men vi vil 
utrede økt bruk av digitale plattformer, og vi vil 
ta nærmere kontakt med våre skandinaviske 
søsterorganisasjoner for å se på muligheter for 
samarbeid med dem. 

Norsk vannforening er tydeligvis populær. 
Stadig flere vil samarbeide med oss om arrange-
menter, og vi merker at rekrutteringen av nye 
medlemmer har økt. Det er tydelig at vi dekker 
et behov for faglig påfyll i en tid da fokus på 
vannforvaltnings øker, bl.a. på grunn av alle for-
valtningsplanene og tiltaksprogrammene som 
omtales i lederen av VANN. Vi vil fortsette å 
ivareta rollen som uavhengig og faglig kompe-
tent organisasjon, og følge opp våre mål i strate-
giplanen:
• formidle kunnskap om vannfaglige spørsmål 
• skape kontakt mellom ulike vannfaglige 

 miljøer 
• fremme nasjonalt og internasjonalt 

 samarbeid på området 
• bidra til god vannressursforvaltning 
• skape interesse for vannfaglige studier 

Vel møtt på seminarer og fagtreff i 2015!

Inger Staubo 


