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Vintermøde og/eller temadag i marts 2022  -  har du spændende nyt? 
 
Vintermødet is a conference that caters for the Danish Soil and Groundwater sector, and as such most presenta-
tions are in Danish. However we do accept and welcome abstracts and presentations in English on innovative 

projects and/or topics of great interest. We particularly welcome contributions from young researchers. 
 
Ovenpå et par udfordrende ”corona”-år, hvor ATV Jord og Grundvands mødeaktiviteter heldigvis har kunnet af-
vikles under lidt andre former end vanligt, glæder vi os til at se jer alle til fysiske møder igen – og allermest til at 
kunne byde velkommen til et ”klassisk” Vintermøde som en to-dages konference den 8. og 9. marts 2022 i 
Vingsted Hotel og Konferencecenter ved Vejle. Før Vintermødet vil vi gerne tilbyde en temadag den 7. marts – 
et heldagsarrangement forud for selve konferencen.  
 
Du inviteres hermed til at komme med forslag til indlæg og emner. Konferencens fokus ligger eksempelvis in-
denfor: 

 Nyskabende samarbejder indenfor jord- og grundvand 

 Strategier, planlægning og administrative koncepter, som skaber fremtidens løsninger og prioritering 
 Gode beslutningsgrundlag i de enkelte sager: konceptuelle modeller, risikovurdering og smart udnyttelse 

af data 
 Jordforureningssager med nyhedsværdi og læring: f.eks. store og komplekse sager, overfladevand, pe-

sticider, nye stoffer, innovative undersøgelser og afværgemetoder 
 Problemstillinger om grundvand, vandforsyning og hydrologi: f.eks. effektiv beskyttelse og udnyttelse, 

terrænnært grundvand, klimaændringer 
 
Har du forslag inden for andre emnekredse – også meget gerne i form af ”debatindlæg” er de ligeledes vel-
komne. 
 
Sådan gør du 

Har du lyst til at holde et indlæg (20 min.), at stå for en workshop (med korte indlæg og aktiv inddragelse af del-
tagerne), at arrangere en hel temadag (7. marts) - eller at komme med idéer til emner og foredragsholdere, så 
grib chancen, udfyld vedlagte skema og send ind. Har du flere forslag, skal hvert forslag indsendes separat. Det 
er vigtigt, at du på forhånd nøje overvejer, hvad de væsentligste læringspunkter fra dit indlæg er. Se punktet 
Konklusion i skemaet.  
 
Speciale- og ph.d.-projekter 
Speciale- og ph.d.-projekter kan blive præsenteret på posters, og vi opfordrer alle med kendskab til relevante 
projekter til at gøre studerende og vejledere opmærksomme på denne mulighed. Studerende med accepterede 
posters deltager gratis i Vintermødet mod at give en hjælpende hånd med praktiske opgaver. 
 

Deadline for indsendelse af forslag 
Det udfyldte skema sender du til atvlv@env.dtu.dk som en word-fil (ikke pdf) senest 16. september 2021.  
Kun indlæg, som er fremsendt inden fristens udløb, kommer i betragtning.  
 
Hvis dit forslag kommer med i programmet 
 

 deltager du som foredragsholder i vintermødet til halv pris (gælder 20-minutters foredrag på sessio-
nerne, eller hvis du er arrangør af en workshop) 

 skal du udarbejde en foreløbig udgave af din powerpoint-præsentation og indsende den til sekretariatet 
senest 11. februar 2022. Det hjælper os meget i planlægningen, at denne deadline overholdes. En ende-
lig udgave kan medbringes og benyttes på selve mødet – og det er denne udgave, der efterfølgende 
lægges på ATV Jord og Grundvands hjemmeside. 

 
Vi glæder os til at modtage dit forslag. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte 
os. Du får besked sidst i november, om dit forslag er kommet med i programmet. 
 
 
Mange hilsner 
Planlægningsgruppen for Vintermøde 2022 
 
Teamleder, civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen, HOFOR, hanjen@hofor.dk, specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop Albers, 

Roskilde Kommune, juliena@roskilde.dk, lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø, mmbr@env.dtu.dk; seniorkonsulent, ph.d. Jacqueline 

Falkenberg, NIRAS A/S, jaf@niras.dk; chefkonsulent, ph.d., civilingeniør John Flyvbjerg, Region Hovedstaden, johfly@regionh.dk, 

specialist, projektleder, civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S, bjne@cowi.com, seniorforsker, geolog Peter Sandersen, GEUS, 

psa@geus.dk, teamleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll, natn@ramboll.dk 
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