
 
 

Norge er valgt inn i UNESCO-IHP Council 

I dag, 16. november 2015, ble det klart at Norge, representert ved Hege Hisdal, er valgt inn i 

UNESCO-IHP Council. Hege er leder av Norsk Hydrologiråd og er dermed også leder av den 

norske nasjonale UNESCO-IHP komiteen. UNESCO-IHP Council er programmets styrende 

organ og møtes en gang annet hvert år i Paris.  

UNESCO International Hydrological Programme (IHP) er det eneste mellomstatlige 

programmet i FN som er dedikert til forskning på vann, vannressursforvaltning, utdanning og 

kapasitetsbygging innen vannfagene. Vannprogrammet er nå inne i sin åttende fase (2014-

2021) der hovedmålet for perioden er vannsikkerhet. Programmet sikter bredt, innenfor seks 

omfattende temaområder. De er selvfølgelig definert på engelsk. Fritt oversatt kan de 

formuleres som følger: 

 Vannrelaterte katastrofer og hydrologiske endringer 

 Grunnvann i et miljø i endring 

 Adressering av vannmangel og vannkvalitet 

 Vann og menneskers framtidige bosetning 

 Økohydrologi, teknologi for en bærekraftig verden 

 Utdanning innen vann, en nøkkel for vannsikkerhet 

Et eksempel på viktige saker det arbeides med nå er å komme frem til anbefalinger for 

bærekraftig styring og forvaltning av vann frem mot år 2100 på global, regional og lokal 

skala.  

Videre samarbeides det nå i vår region om å utarbeide felles metodikk for beregning av 

dimensjonerende verdier. Det er behov for felles retningslinjer og anbefalinger knyttet til 

vannkraftutbygging, dimensjonering av vann og avløpsrør, broer mm. Dette er kunnskap og 

retningslinjer andre deler av verden kan dra nytte av. 

Det er en uskreven regel at en av de seks plassene som tilhører vår region besittes av et av de 

nordiske landene. Norge sto nå for tur til vervet. Like fullt, en verdig kandidat må lobbes inn 

for at de øvrige landene skal slutte seg til vårt kandidatur. Og en verdig kandidat har vi 

virkelig fått i Hege. Hun er i dag klimarådgiver i NVE ved direktørens stab, og har bred 

hydrologi-faglig bakgrunn.  

 

I sitt arbeid med UNESCO-IHP vil Hege ha god støtte i UNESCO-sekretariatet i Oslo, den 

norske delegasjonen ved UNESCOs hovedkvarter i Paris og av den nasjonale UNESCO-

kommisjonen. 

 

Gratulerer så mye med vervet Hege. Det skal bli spennende å følge arbeidet videre. 

 

Hilsen Torill E. Skaugen, 

Medlem av den norske UNESCO-kommisjonen og tidligere leder av NHR.       


