
Småkraftutbygging. Landskap og naturmangfold.

Program for dialogseminar
 

Tid:  Fredag 4. februar 2011 kl. 09.30 

Sted:  Miljøhuset, konferanselokalet 6. etg., Grensen 9b, Oslo

 
Formål 

Naturvernforbundet er en pådriver for å sikre en natur

mener det store omfanget av kraft

ledelse om en tenkepause i behandlinga av småkraftverk.

ytterligere.  

 

Naturvernforbundet (NNV)  inviterer nå sentrale aktører 

politikk til dialog om status og hvordan sikre bedre

 

Status og utfordringer med dagens system

09.30 Kaffe og enkel servering 

10.00  Velkommen og presentasjon av 

10.15  Søknadsomfanget. Øystein Grundt

10.40  Konsesjonsfrie småkraftverk, gjennomgang i 2010, Magne Maurseth, NVE

11.00  Miljøeffekter av småkraft (foreløpi

11.30 Konsesjonssystem og regelverket betenkninger og u

 

12.00 - 12.30 Lunsj 

 

Veien videre. Politikk for å sikre landskap og naturmangfold. 12.

12.30  Frivillige – medvirkning om kosmetiske detaljer.

13:00     Fylkesdelplaner for småkraft

13.30  Politikernes syn på videre småkraftutbygging

og miljø komité. 

14.00  Diskusjon 

14.30 Kommentarer. Miljøverndepartementet og Olje og energidepartementet

15.00  Oppsummering – nødvendige 

Naturvernforbundet 

15.30 Slutt 

 

Velkommen! 

 

Praktisk informasjon: 

Kontakt Torhildur Fjola på e-post 

  

 

 

Småkraftutbygging. Landskap og naturmangfold. 

ialogseminar  

Fredag 4. februar 2011 kl. 09.30 - 15.30  

Miljøhuset, konferanselokalet 6. etg., Grensen 9b, Oslo 

Naturvernforbundet er en pådriver for å sikre en natur- og miljøvennlig vassdragsforvaltning. Vi 

raftprosjekter ikke er miljømessig forsvarlig og har i høst bedt politisk 

ledelse om en tenkepause i behandlinga av småkraftverk. Grønne sertifikater aktualiserer temaet

inviterer nå sentrale aktører innen energi- og miljøvern

hvordan sikre bedre vern mot inngrep og utbygging

og utfordringer med dagens system. Kl. 09:30 – 12.00 

Kaffe og enkel servering  

resentasjon av www.reddelvene.no Anne-Merethe Pedersen 

Øystein Grundt, NVE 

Konsesjonsfrie småkraftverk, gjennomgang i 2010, Magne Maurseth, NVE

Miljøeffekter av småkraft (foreløpig tittel) Dagmar Hagen / Lars Erikstad, 

og regelverket betenkninger og utfordringer  

Veien videre. Politikk for å sikre landskap og naturmangfold. 12.30 – 15.00 

medvirkning om kosmetiske detaljer. Øystein Folden, NNV Møre og Romsdal 

for småkraft. Landskap og naturmangfold. Oddvar Skre, NNV Hordaland

Politikernes syn på videre småkraftutbygging. Marianne Marthinsen (Ap)

Miljøverndepartementet og Olje og energidepartementet

nødvendige natur og miljø krafttak. Lars Haltbrekken leder i 

post tfk@naturvern.no eller telefon 94297433.  

miljøvennlig vassdragsforvaltning. Vi 

har i høst bedt politisk 

aktualiserer temaet 

og miljøvern forvaltning og 

utbygging i vassdrag.  

Merethe Pedersen NNV 

Konsesjonsfrie småkraftverk, gjennomgang i 2010, Magne Maurseth, NVE 

, NINA 

Øystein Folden, NNV Møre og Romsdal  

Oddvar Skre, NNV Hordaland 

Marthinsen (Ap), Stortingets energi- 

Miljøverndepartementet og Olje og energidepartementet 

Lars Haltbrekken leder i 


