
 
 

Seminar om pbl og nml 1. og 2. februar 2010 
 
Program 
 

Mandag 1. februar – Møteleder Lasse Heimdal, FRIFO 

 
10.00 Registrering 
 
11.00 Velkommen – målsetting med seminaret. Bjarne Oppegård, leder i den 

sentrale styringsgruppen for FNF og generalsekretær i NJFF 
 
11.10 Nytt lovverk – nye utfordringer. Bakgrunn og behovet for lovene og hvilke 

utfordringer vi har i arbeidet for natur og friluftsliv. Heidi Sørensen, 
statssekretær i Miljøverndepartementet 

 
12.15 ”Her trykker skoen” i verne-, plan- og reguleringsplansaker på regionalt/lokalt 

plan. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening, Ole Morten Fossli, FNF 
Oppland og Sylvi Brandsæther, FNF Nordland 

 
12.45 Lunsj 
 
13.45 Plandelen av plan- og bygningsloven – en praktisk innføring og hvordan 

lovverket kan benyttes av organisasjoner i ulike saker. Martine Løvold, 
rådgiver og Kristin Nordli, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet 

 
 
15.15 Pause med frukt 
 
 
15.45 Naturmangfoldloven – en praktisk innføring og hvordan lovverket kan benyttes 

av organisasjoner i ulike saker. Torbjørn Lange, avdelingsdirektør i 
Miljøverndepartementet 

 
 
17.15 Pause 
 
17.30 Artskart, Naturbasen og INON. Nils Valland, seniorrådgiver i Artsdatabanken 
 
18.45 Slutt 
 
19.30 Middag 
 



 

Tirsdag 2. februar – Møteleder Morten Dåsnes, FL 

 
08.15 Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven – hvordan henger de 

sammen? Gaute Voigt-Hanssen, rådgiver i Miljøverndepartementet og Martine 
Løvold, rådgiver i Miljøverndepartementet 

 
09.05 Introduksjon til gruppearbeid 
 
 Frukt til gruppearbeidet 
 
09.15 Arbeide med 2 gruppeoppgaver/eksempler i forhåndsdefinerte grupper. 

Trening på lovanvendelse, finne muligheter og begrensninger i ulike lovverk. 
Diskutere strategi og hvem som bør påvirkes når i ulike deler av prosessen. 
Gjennomgang/diskusjon av mulig løsninger. 

 
 Plenum 

09.15 Gjennomgang av oppgave 1 og 2. 
 Grupper 

09.35 Arbeid i gruppene med oppgave 1. og 2 
Plenum 
11.05 Gjennomgang av oppgave 1 (en gruppe presenterer svaret og gjennomgang av ”fasit”) 

 11.25 Gjennomgang av oppgave 2 (en gruppe presenterer svaret og gjennomgang av ”fasit”) 
 

11.45 Lunsj 
 
12.45 Arbeide med 2 gruppeoppgaver/eksempler i forhåndsdefinerte grupper. 

Trening på lovanvendelse, finne muligheter og begrensninger i ulike lovverk. 
Diskutere strategi og hvem som bør påvirkes når i ulike deler av prosessen. 
Gjennomgang/diskusjon av mulige løsninger. 

 
Plenum 
12.45 Gjennomgang av oppgave 3 og 4 

 Grupper 
13.05 Arbeid i gruppene med oppgave 3. og 4 

 Plenum 
 14.20 Gjennomgang av oppgave 3 (en gruppe presenterer svaret og gjennomgang av ”fasit”) 
 14.40 Gjennomgang av oppgave 4 (en gruppe presenterer svaret og gjennomgang av ”fasit”) 

 
15.00 Avslutning. Bjarne Oppegård, leder i styringsgruppa for FNF og 

generalsekretær i NJFF 
 
15.05 Slutt  
 
 
 
 
 
 
Vi tar forbehold om endringer i programmet! 
  

 
 


