
Program for NgU-dageN 6. - 7. febrUar 2012
KunnsKap for framtida      
 - mareaNo fra sokkel til kyst
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program
NgU-dageN 2012, 6. - 7. febrUar

VelKommen!

KunnsKap for framtida
 - mareaNo fra sokkel til kyst
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6. febrUar
Åpning

12:00 Registrering
12:30 Åpning v/direktør Morten Smelror, NGU

Visjoner, kysten VÅr i framtida 
Møteleder: Avdelingsdirektør Berte Figenschou Amundsen, NGU

12:40 Næringsutvikling i kystsonen og kysten 
vår i 2050 v/politisk rådgiver Jeanette Iren Moen, 
Nærings- og handelsdepartementet

13:00 Kysten - et skattkammer og en utfordring 
v/fiskeridirektør Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet 

13:20 Hvordan tilrettelegge våre arealer,  
balansen mellom vekst, vern og næring  
v/spesialrådgiver Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune 

13:40 Kaffe

BehoV og ulike perspektiVer - hVa ligger i Bunn?
Møteleder: Avdelingsdirektør Øystein Nordgulen, NGU 

14:00 Areal til begjær v/fagdirektør Peter Gullestad, 
Fiskeridirektoratet

14:20 Kysten er klar v/daglig leder Leif Harald Hansen

14:40 Fiskernes behov for helhetlig og  
detaljert kunnskap  
v/rådgiver Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

15:00 Kaffe

15:20 Kunnskap for bærekraftig og lønnsom 
havbruksnæring v/direktør miljø Aina Valland, 
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

15:40 INFOMAR Programme. Coastal mapping in 
Ireland – needs, costs and results  
v/Koen Verbruggen, Geological Survey of Ireland

16:10 Næringsutvikling og arealforvaltning i 
kystsonen v/fylkesordfører Tore O. Sandvik,  
Sør-Trøndelag fylkeskommune

16:30 Spørsmål og diskusjon
17:00 Postere og utstilling
18:00 Middag

7. febrUar
sVar, kunnskap og løsninger - opp til oVerflaten 
Møteleder: Avdelingsdirektør Jan Cramer, NGU 

09:00 MAREANO – fra havet til kysten  
v/forsker Terje Thorsnes, NGU 

09:20 Nasjonal kunnskapsplattform for biologi 
og oseanografi v/direktør Tore Nepstad,  
Havforskningsinstituttet

09:40 Plattformer for dybdekartlegging nå og i 
framtida v/prosjektdirektør Herman Iversen,  
Statens Kartverk Sjø

10:00 Fra grunndata til kunnskap for bære-
kraftig verdiskapning og forvaltning  
v/forsker Oddvar Longva, NGU

10:20 Kaffe

10:50 Astafjordprosjektet v/Tone Rasmussen,  
marinbiolog & planlegger

11.20 Aktiv forvaltning av marine naturverdier i 
sjøen v/forsker Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

11:50 Gruvedeponier i fjordene  
v/forsker Astri Kvassnes, Norsk Institutt for Vannforskning 

12:10 Kaffe

Veien Videre, til lands og til Vanns langs kysten
Møteleder: Avdelingsdirektør Berte Figenschou Amundsen, NGU 

12:40 Miljøforvaltning og samarbeid  
v/direktør Janne Sollie, Direktoratet for naturforvaltning 

13:00 Oppsummering/avslutning  
v/direktør Morten Smelror,NGU 

13:15 Lunsj

Vi må ha kunnskap om fjordenes og kystens miljø- og 

naturtyper. Den samme kunnskapen kan bidra til å 

vise biologisk mangfold, og avdekke ustabile masser 

og skredfare i strandsonen, samt til å finne gode  

traseer for kabler og rørledninger. 

Siden 2005 har NGU, Havforskningsinstituttet og Statens 

kartverk Sjø samarbeidet om å kartlegge havbunnen 

utenfor kysten, gjennom MAREANO-programmet. Sam- 

arbeidet har gitt samfunnet ny og nyttig kunnskap til bruk 

og forvaltning av havområdene utenfor Nordland, Troms 

og Finnmark. De tre etatene ønsker å vise hvilke kraftfulle 

verktøy vi i dag har for å gi samfunnet ny kunnskap om 

kystsonen.

NGU-dagen arrangeres på NGU 6.-7. februar 2012. Her 

vil vi demonstrere hvordan nye metoder og teknologi  

åpner for innsyn i en helt ny verden som ligger skjult under 

vann-massene. Vi vil vise eksempler på hvordan dette gir  

optimal næringsutvikling og bedre forvaltning av kyst-

sonen.

Konkurransen om arealene i kystsonen er stor. I 

fjordene finnes viktige ressurser og muligheter for 

næringsutvikling innenfor en rekke bransjer, som 

fiskeri og havbruk. For å utnytte dette potensialet 

på en bærekraftig måte, er det nødvendig å kaste lys 

over det landskapet som ligger skjult under vann. 



Arrangør Norges geologiske undersøkelse

Tid og sted 6. & 7. februar 2012, NGU,  
Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim

Påmelding Elektronisk påmelding på: 
www.ngu.no

Påmeldingsfrist Fredag 20.01.2012 (Påmelding er  
bindende, begrenset antall)

Pris Konferansen er gratis

Adkomst til NGU
Fra Værnes

Flybuss til Trondheim sentrum 
Flytaxi 
Drosje                                                                           ~

kr 90,- 
kr 350,- 
kr 550,-

Fra Trondheim sentrum

Buss nr. 3 eller 4 til Lade, Ringve skole,  
derfra 10 -15 min å gå til NGU 
Drosje

Kr 30,-

Kr 150,-

koNtAkt
Berte Figenschou 
Amundsen

Tlf: 73 90 40 00 
e-post: bfa@ngu.no

Tove Aune Tlf: 73 90 41 45 
e-post: tove.aune@ngu.no

Praktiske 
oPPlysninger

www.ngu.no
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