La Naturen Leve
Naturvernforbundet i Ávjovárri og La Naturen Leve inviterer til

Vindkraftseminar i Lakselv 28. oktober 2017
Sted: Lakselv Hotell, Lakselv
Tid: Lørdag 28. oktober 2017 kl. 11 - 18
Målgruppe: Lokalbefolkning, medlemmer i Naturvernforbundet og La Naturen Leve,
representanter for reindriftsnæringa, politikere, medier og andre interesserte.
Det er plass til 50 deltakere etter først-til-mølla-prinsippet.
Påmelding via internett (klikk her)
Innlegg på samisk vil bli tolket til norsk.
Seminaret er gratis, men deltakerne må selv betale for lunsj og for evt. overnatting, se
nedenfor. Lunsj på hotellet koster 195,-. Egen lunsjpakke kan om ønskelig medbringes.
Det finnes flere overnattingsalternativer i Lakselv m. omegn, for eksempel:
Lakselv hotell (lakselvhotell.no) - kr. 1095/enkeltrom, oppgi at du er seminardeltaker
Porsanger vertshus (www.porsangervertshus.no)
Stabbursdalen resort (www.stabbursdalen.no)
Skoganvarre Villmark (www.skoganvarre.com)
Fjordutsikten Porsanger (www.fjordutsikten.no)
Lakselv Vandrerhjem (hihostels.no/no/hostels/lakselv)
Den enkelte deltaker må selv sørge for bestilling av overnatting.
Følg med på denne siden for oppdatert informasjon og program.
Hjertelig velkommen til Lakselv og et lærerikt seminar!

PÅMELDINGSSKJEMA

La Naturen Leve

PROGRAM
Vindkraftseminar i Lakselv 28. oktober 2017
11:00

Velkommen og bakgrunn
Dagens møteleder Geir Jørgensen, nordområdekoordinator i Naturvernforbundet

11:15

Det større bildet: Energisituasjonen i Europa. Hvilken plass har fornybar kraft og vindkraft?
Og hvordan ser det ut i Norge og Finnmark?
Vidar Lindefjeld, politisk rådgiver i La Naturen Leve.
Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark?
Silje Ask Lundberg, leder i Norges Naturvernforbund
Hva sier Natur og Ungdom?
Kamilla Elene Samuelsen, leder i Finnmark Natur og Ungdom
Spørsmål til innlederne/diskusjon

13:00

Lunsj

13:45

FeFo forvalter Finnmarkseiendommen og arbeider bl. a. med næringsutvikling i fylket.
Hvilke dilemmaer møter vi når interessemotsetninger oppstår mellom de ulike aktører, f. eks.
ved gruvedrift og vindkraftutbygging - og hvordan søker vi å løse dem?
Jan Olli, direktør FeFo
Spørsmål/diskusjon

14:30

Erfaringer med vindkraft i reindriftsområder.
Peer Gaup, styremedlem i Naturvernforbundet i Ávjovárri
Vindkraftverk; være eller ikke være for reineiere i distrikt 13.
Maret Laila Anti, reinbeitedistrikt 13.
Pause, kaffe/frukt
Hva sier jussen? Om naturinngrep og vindkraft i samiske områder: Naturmangfoldloven,
urfolksretten m.v.
Jon Matthias Åhren, professor, Universitetet i Tromsø
Spørsmål til innlederne/diskusjon

16:30

Et politisk perspektiv: vindkraft, kommuneøkonomi og naturinngrep.
John Nystad, varaordfører, Karasjok kommune
Spørsmål/diskusjon

17:00

Don Quijote kjempet mot vindmøller på sin måte. Hvordan kjemper vi?
Naturvernforbundets organisering av kampen mot vindkraftutbygging: Kalvvatnet og Fosen
Kjell Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet
Spørsmål/diskusjon

18:00

Avslutning

