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Konferenssi ”19 European Conference of ICID on Sustainable Use of Land and Water” Brnossa ja Prahassa 4.6-8.6 2001

Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 19. eurooppalainen konferenssi. Sunnuntaina 3.6 pidettiin ICIDin euroopan työryhmän ERWG:n 4. ”interim” kokous. ERWG:n viralliset kokoukset pidetään ICIDin vuosikokousten yhteydessä. ERWG:n 8. virallinen kokous pidetään Montrealissa 22.7.2002. Brnossa pidettiin myös ERWG:n työryhmien kokoukset. ERWG:n 5. ”interim” kokous ja työryhmien kokoukset pidetään 21.4.2002 Bledissä Sloveniassa.

Konferenssissa Itä-Euroopan maat olivat vahvasti edustettuina. Suomi otettiin ystävällisesti vastaan uutena jäsenmaana. Konferenssin ohjelma ja tiivistelmä ovat liitteinä. Suurin osa esityksistä käsitteli Itä-Euroopan ongelmia liittyen lähinnä kasteluun ja tulvasuojeluun. Helena Äijö piti esitelmän aiheesta “ Methodology to Manage the Nutrient Load from Arable Land” osiossa “Principles of water management and agricultural policies of European Union”.

Konferenssi jatkui vielä torstaina ja perjantaina Prahassa seminaarilla, jonka aiheena oli “Multidisciplinary Tasks in the Use of Land and Water”


ERWG:N 4. KOKOUS BRNOSSA 3.6.2001

Suomen edustajaksi ERWG:ssä ilmoitettiin Jaakko Sierla.
Todettiin, että kustakin maasta voi olla vain yksi virallinen edustaja, mutta sen lisäksi kokouksessa voi olla mukana muitakin jäsenmaiden edustajia.

Suomen edustajaksi ERWG:n tulvatyöryhmässä ilmoitettiin Kari Rantakokko.

Puheenjohtaja toivoi, että ERWG:n Water Networkiin saataisiin mukaan kaikki kansalliset organisaatiot, jotka toimivat vesivarojen ja maa-alueiden hoidon ja käytön (water and land management) alueilla.

Puheenjohtaja ilmoitti, että ICID:n säännöt pakottavat pitämään ERWG:n kokoukset ICID:n vuosikokousten yhteydessä. Näin ollen seuraava kokous on 16.9.2001 Söulissa Koreassa ja sitä seuraava 22.7.2002 Montrealissa Kanadassa.

Päätettiin, että ERWG voi pitää myös väliaikoina kokouksia (interim meetings), koska kokousten pitäminen muilla mantereilla rajoittaa tarpeettomasti eurooppalaisten mukanaoloa. Seuraava välikokous päätettiin pitää 21.-24.4.2002 Bledissä Sloveniassa järjestettävän kansainvälisen konferenssin (Drought mitigation and prevention of land desertification) yhteydessä.


ERWG:N TULVATYÖRYHMÄN KOKOUS BRNOSSA 3.6.2001

Työryhmän puheenjohtajana on Peter Borrows (UK).

Työryhmän tavoitteeksi todettiin näkemysten vaihtaminen tulvariskien hallinnasta (flood risk management).

Sovittiin, että työryhmässä käsitellään ainakin seuraavia kahta aihepiiriä:

1.	Kansalliset lähestymistavat ilmastonmuutoskysymyksiin (national approaches to climate change)
Puheenjohtaja on lähettänyt kyselyn, jossa kartoitetaan sitä, millä tavoin ilmastonmuutoksen johdosta mahdollisesti lisääntyviin tulviin on eri maissa varauduttu. Tavoitteena on saada mahdollisuuksien mukaan yhteinen näkemys keskeisistä asioista, esimerkiksi siitä, kuinka asiat voidaan esittää yleisölle.
 
2.	Tulvariskikartat (flood risk mapping)
Liittyy edelliseen kohtaan; Selvitetään, mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia on tulvariskikarttojen esittämisessä yleisölle.

Keskusteltiin myös seuraavien aiheiden käsittelystä, mutta niitä ei ainakaan vielä otettu mukaan työohjelmaan:
-	maankäytön (esim. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan) vaikutus tulviin
-	tulvien hallinnan (flood management) suhde vesipuitedirektiiviin ja sen mukaisten valuma-alueittaisten hoitosuunnitelmien tekemiseen

Työryhmän seuraava kokous päätettiin pitää 21.-24.4.2002 Bledissä Sloveniassa järjestettävän kansainvälisen konferenssin (Drought mitigation and prevention of land desertification) yhteydessä.


ERWG:N VESIPUITEDIREKTIIVITYÖRYHMÄN KOKOUS BRNOSSA 4.6.2001

Työryhmän puheenjohtajana on Frank Sperling (Saksa).

Todettiin, että työryhmän tulisi varmistaa, että ERWG:n toimialueen asiat tulevat riittävällä painoarvolla otetuksi huomioon pantaessa direktiiviä täytäntöön. Aihepiiri on siis maatalouskäytäntöjen ja maaseudun kehittämisen näkökulma direktiivin toimeenpanossa.

Työryhmän toimintasuunnitelmaksi päätettiin:
-	Unkarin edustaja (Ijjas Jr.) toimittaa 31.7.2001 mennessä englanninkielisen käännöksen tekstistä, jossa on tarkasteltu direktiiviä maatalouden näkökulmasta; teksti jaetaan työryhmän jäsenille
-	puheenjohtaja lähettää 31.7.2001 mennessä luonnoksen "kyselyksi" (questionary), joka on tarkoitettu jonkinlaiseksi rungoksi tästä aiheesta eri maissa tehtäviä esityksiä varten; työryhmän jäsenet kommentoivat luonnosta 31.8.2001 mennessä
-	puheenjohtaja lähettää kommenttien perusteella muokatun lopullisen version "kyselystä"; aihepiiri on siis maatalouden, metsätalouden ja maaseudun kehittämisen näkökulma direktiivin toimeenpanoon
-	kukin  maa tekee em. kyselyä runkona käyttäen oman raporttinsa aiheesta ja toimittaa sen puheenjohtajalle 30.11.2001 mennessä (kansalliset raportit lähetettäneen myös työryhmän jäsenille)
-	puheenjohtaja lähettää 31.1.2002 mennessä luonnoksen 2-päiväisen seminaarin ohjelmaksi; työryhmän jäsenet kommentoivat sitä 28.2.2002 mennessä
-	lopullinen seminaariohjelma lähetetään jäsenille 31.3.2002 mennessä
-	seminaari pidetään 21.-24.4.2002 Bledissä Sloveniassa järjestettävän kansainvälisen konferenssin (Drought mitigation and prevention of land desertification) yhteydessä; tuolloin kokoontuu samassa paikassa myös sekä ERWG että sen tulvatyöryhmä.

Seminaarissa on tarkoitus paitsi esitellä eri maiden näkökulmia, myös saada aikaan kannanotto, jossa tuodaan esille maa- ja metsätalouden sekä maaseudun kehittämisen näkökulman kannalta eri maissa keskeisiä asioita direktiivin toimeenpanossa huomioon otettavaksi. Nämä asiat on tarkoitus saattaa komission ja muiden tarpeellisten tahojen tietoon.
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2. Konferenssiyhteenveto
3. Tiivistelmä Helena Äijön esitelmästä


