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Invitasjon til asoke om prosjektmidler i

FoU-programmet
Vassdragsmilj6 1997 - 2000

En sentral oppgave for Mål
0

Norges vassdrags-
og energiverk (NVE)
er et direktorat
under Olje- og
energidepartementet
med ansvar for a
forvalte landets
vann- og energi-
ressurser.

NVE skal sikre en
helhetlig og miljø-
vennlig forvaltning
av vassdragene,
fremme en effektiv
kraftomsetning og
kostnadseffektive

" 9i systemer oga til en eftektiv
energibruk.

NVE har en sentral
rolle i beredskapen
mot flom og vass-
dragsulykker og
leder den nasjonale
kraftforsynings-
beredskapen.

NVE er engasjert i
FoU og inter-
nasjonalt samarbeid
innen sine fag-
områder og er
nasjonal fag-
institusjon for
hydrologi.

NVE har hoved-
kontor i Oslo og
regionkontorer i
Tønsberg, Hamar,
Førde, Trondheim
og Narvik. NVE har
330 ansatte.

Norges vassdrags- og
energiverk (NVE) er a
sørge for en forsvarlig

forvaltning av våre
vassdrag. Man må ta

tilbørlig hensyn både til
behov for energi og til

miljø i og omkring
vassdragene. Særlig de

miljømessige kravene
interesserer og engasjerer

både fagfolk og
allmennheten. Til dette

arbeidet er det behov for a
utvikle ny kunnskap og

lære av tidligere erfaringer
og forskning. NVEs FoU-
program Vassdragsmiljø

1997- 2000 imøtekommer
dette behovet.

For NVE er det forskningens
nytteverdi for utvikling av
etatens forvaltningskompetanse
som er retningsgivende for
aktiviteten på FoU-området.
Dette gir oss et særlig ansvar i
vår rolle som pådriver innen
FoU. FoU skal understott e
NVEs oppgaver og føre til at vi
utvikler og viderefører ny
kunnskap for å bedre forvalt-
ningsgrunnlaget. Yi er spesielt
opptatt av at vår FoU-virksom-
het skal føre til ny handling,
ikke bare ny kunnskap.

Vassdragsmilj øprogrammet har
en tidsramme på fire år, med
avslutning i år 2000. Budsj ettet
for 1997 er på 2,4 mill. kroner
og er finansiert av Olj e- og
energidepartementet.

Programmet skal
• øke kunnskapen om natur-

grunnlaget og prosesser i
vassdragsmilj e t

• k e kunnskapen om milj o-
konsekvenser av inngrep og
tiltak i vassdrag

• øke kunnskapen om behov og
metoder for å sikre et
levende vassdragsmilj ø

• gjøre ervervet kunnskap
tilgjengelig for forvaltning,
forskning og allmennhet.

Tre fagområder
Naturgrunnlag
• materialtransport

• erosj on

• klima

• hydrologi

Analyse av inngrep
• milj økonsekvenser av

inngrep

• minstevannføring

• flerbruk

Opplevelse og miljø

• restaurering

• friluftsliv

• landskap

Søknadsfrist for
prosjektmidler
i 1998
Sk nadene ma ve re NVE i
hende innen I. desember 1997.
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Organisering
Styringsgruppe
Per Einar Faugli (NVE), leder
Arne Tollan (NVE) og
Bj orn Wold (NVE) .

Arbeidsutvalg
Gry Berg, (NVE ) programleder,
Am e H. Erl andsen (EnFO),
Anne Kronen Helgestad (NVE),
Jan Henn ing L' Abe e-Lund
(NVE),
Stei nar Sand y (DN) og
Eva Skarb ovik (NVE).

Kontaktperson
Gry Berg

Tlf.: 22 95 92 20

Faks: 22 95 92 52

E-post: gry.ber g @nve .no

Denne informasjonen er lagt ut
som faktaark under vår
hj emmeside på Internett.
NVEs Internettadresse :
http://www.nve.no

Informasjon fra Norges
vassdrags- og energiverk

Kontoradresse:
Middelthuns gate 29

Postadresse: Postboks 509 1,
Maj . 030 1 Oslo

Telefon: 22 95 95 95

Telefaks: 22 95 90 00

Ansvarlig:
Informasjonsdirektor
Sverre Sivertsen

Fagansvarlig: Gry Berg

Grafisk form: Bentzen.Bakken

Oslo, oktober 1997

Søknaden skal inneholde:

Prosj ekttittel:

Navn pasoker:

Institusj on:

Adresse :

Følgende punkter må
beskrives i vedlegg:

1. Faglig bakgrunn og
NVEs behov for denne
forskningen

2. Mål

3. Prosj ektbeskrivelse

4 . Tidsplan

5. Budsj ett og finansiering

6. Organisering /

samarbeidspartnere

7. Prosj ektansvar lig

Soknaden sendes til Norges
vassdrags- og energiverk

v/Gry Berg

n

Telefon nr :

Telefaks:

E-postadre sse:


