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I forbindelse med hvert møde, som afholdes af ATV Jord og Grundvand, udgives en publikation
med foredragsholdernes skriftlige indlæg.
En oversigt over de seneste udgivelser ses her. Der er mulighed for at bestille papirudgaver af
publikationerne, så længe lager haves.
Publikationer - som er mere end et halvt år gamle - kan også findes on-line i litteraturdatabasen
LIX. LIX drives af Amternes Videncenter for Jordforurening og omfatter et meget stort antal
danske artikler og rapporter om jord- og grundvandsforurening.
Alle indlæg der er udgivet af ATV, findes i LIX, med angivelse af titel, forfattere, mødenavn og
årstal. Artikler tilbage til 1995 er desuden forsynet med abstract. Fra årsskiftet 2001/2002 vil
stort set alle artikler være forsynet med abstract.
Som noget helt nyt er det muligt direkte at læse og downloade alle indlæg udgivet efter 1989 i
deres fulde udstrækning. Publikationerne vil dog først være tilgængelige on-line i fuld tekst et
halvt år efter udgivelsen.
I LIX kan der søges på Titel, Forfattere, Kilde, Udgivelsesår, Abstract, Kemiske stoffer - angivet
ved navn og CAS nr., ISBN eller ISSN nr. Ved at medtage "ATV" blandt søgeordene kan
resultatet begrænses til ATV-publikationerne. Medtag i øvrigt kun de mest betydningsfulde ord i
publikationens titel ved søgning efter indlæg fra et bestemt møde. Anvendes kun søgeordet
"ATV", fås samtlige mødeindlæg med de nyeste først. Der er dog langt over 1000
ATV-mødeindlæg i LIX, så det er en god idé at kombinere med ord, der beskriver det ønskede
emne.
Herunder ses en liste med de seneste udgivelser:
Publikationstitel

Mødedato

Pris
Forurenede grunde og overfladevand:
20. november 2008
Er der en sammenhæng?
175,Geofysik - kom der noget
5.ud
november
af millionerne?
2008
175,Afværgeteknologier - State
22. of
oktober
the Art2008
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175,GroPro - Groundwater Protection
15. - 17. september 2008
175,Miljøjura for enhver

17. juni 2008

175,Praktiske erfaringer med21.
indsatser
maj 2008
til grundvandsbeskyttelse
175,Referencetilstand i grundvand,
23. aprilvandløb,
2008 søer og fjorde
175,Vintermøde 2008

3. - 4. marts 2008

175,Jordforureningssager - netop
29. januar
nu 2008
175,-

Alle priser er ex. moms
Udgivelser med støtte fra ATV Jord og Grundvand:
Introduktion til repræsentativ prøvetagning for stationære og dynamiske systemer.
Særtryk fra Dansk Kemi & Plus Process. Kim H. Esbensen (red.) ACABS, Aalborg Universitet
Esbjerg (AAUE). ATV Jord og Grundvand, 2006
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