
 

FAGMØTE 24.04.2017, OSLO:  

VANNKVALITET – ER VI PÅ RIKTIG VEI ELLER HAR VI 

BEHOV FOR MER INTEGRERTE TILNÆRMINGER  
 

 

Norsk hydrologiråd i samarbeid med NIVA, NMBU og NIBIO inviterer til fagmøte om vannforskning og 

vannkvalitet. Fagmøtet ønsker å sette fokus på betydningen av god vannkvalitet og integrerte tilnærminger. 
 

Fagmøtet vil ta for seg følgende tema: 

        Globale vannkvalitetsutfordringer – hva er de store utfordringene internasjonalt, og hva kan vi 

bidra med? 

        Vannkvalitet og klimaendringer – hvordan påvirkes vannmiljøet av klima, og hva kan vi gjøre for å 

klimatilpasse vannkvalitetstiltak? 

        Vannkvalitet og restaurering – hvilke metodiske utfordringer står vi ovenfor, og hva er gode 

eksempler på løsninger? 

 

Program er under utarbeidelse.  

Fagmøtet ønsker å skape en arena for deling av kunnskap og diskusjon for både studenter og  

erfarne innen fagfeltet, og studenter oppfordres spesielt til å delta med foredrag eller poster (se nedenfor). 

 

Tid og sted: 24. april 2017 09:30-16:30.   

CIENS Toppsenter, Forskningsparken Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. 
 

Pris / Påmelding 

Deltakerpris, inkl. lunsj: kr 500,-. Studenter gratis (husk allikevel påmelding). 
Påmelding gjøres på www.hydrologiraadet.no eller via dette skjema innen 18. april. Faktura vil bli sendt ut 
etter påmelding.  
 

Invitasjon til å holde foredrag/posterpresentasjon 
Foredrag: Phd-studenter, forskere og andre inviteres til å sende inn et abstract for foredrag. Send tittel på 
foredraget, forfattere og et par setninger som beskriver problemstilling/hovedinnhold (maks. 500 ord) til 
nhr@nve.no innen 4. april 2017. 
 
Posterpresentasjon: PhD- og MSc-studenter og andre inviteres til å holde en posterpresentasjon i plenum 
på 5 min. Send postertittel, forfattere og et par setninger som beskriver problemstilling/hovedinnhold 
(maks. 500 ord) til nhr@nve.no innen 7. april 2017. 
 
Alle som deltar på møtet oppfordres til å stille ut poster.  
 
NHR vil dele ut en pris på kr 1000 til beste studentforedrag og studentposter. NHR dekker reiseutgifter for 
studenter som skal gi en presentasjon. Bruk søknadsskjema på www.hydrologiraadet.no 
 

Kontaktpersoner:  
Line Barkved (NIVA), lba@niva.no, tlf. 996 09 150 | Anne Haugum (NHR) nhr@nve.no, tlf. 22 95 92 92  

      

 

Tilstrekkelig god vannkvalitet er viktig for både helse og miljø, og en stor utfordring globalt så vel som 

lokalt. God forståelse av både hydrologiske- og økologiske forhold, er nødvendig for å identifisere og 

gjennomføre de gode virkemidlene og de riktige tiltakene. Det er også behov for nye metoder for å 

begrense negative effekter av dårlig vannkvalitet i områder som ikke har oppnådd god vannkvalitet ennå. 

Skjæringsfeltet mellom vannkvalitet og -kvantitet kan være nøkkelen til å nå flere av FNs bærekraftsmål. 
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