Vintermøde 2022
Temadag
Grundvandets tilstand
- nu og i fremtiden

Tidspunkt
Mandag den 7. marts 2022, kl. 10.00 – 17.00
Sted
Vingsted Hotel og Konferencecenter, Bredsten v/Vejle
Faglig tilrettelæggelse
Grundvandspecialist Anne Esbjørn, VandCenter Syd
Afdelingschef Sandra Roost, WSP Danmark
Administration
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk
Emne
Der er stort fokus på vores grundvand og især på, hvordan vi sikrer rent drikkevand nu og i
fremtiden. Der er fund med pesticider og andre miljøfremmede stoffer, som er en stor trussel mod vores forsyning af rent drikkevand til forbrugerne. Det kræver en indsat her og nu
– fra alle aktører på området.
Der er derfor igangsæt en række projekter, som involverer mange forskellige aktører. Det
er styrelser, kommuner, regioner, vandforsyninger, interesseorganisationer og meget
mere.
Vi har derfor inviteret repræsentanter fra bl.a. DTU Miljø, GEUS, Danske Regioner, Miljøstyrelsen, landbrugsforeninger, rådgivere og forsyningerne. De skal være med til at vise forskellige indgangsvinkler til, hvordan vi vurderer grundvandets tilstand nu og i fremtiden, og
hvordan grundvandsbeskyttelsen håndteres i den enkelte organisation.
Temadagen skal samle et udvalg af de mange spændende projekter, der alle har det til fælles, at de skal være med til at sikre vores grundvand i Danmark, så vi fortsat kan få leveret
rent drikkevand. Vi skal løfte os op i helikopteren og se på tværs af indsatsområder, aktører mm. og få en fælles forståelse for den store indsats, der er igangsat nu, og som skal
være med til at sikre vores drikkevandsforsyning.
Program
10.00 – 10.10

Velkomst og præsentation af dagen

10.10 – 10.35

Hvor kommer truslen fra (by/land) nu og i fremtiden?
v/ professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø

10.35 – 10.55

Grundvandsovervågningen i Danmark.
- Hvad har vi, og hvad har vi brug for til fremtidens grundvandsbeskyttelse?
v/ chefkonsulent, geokemiker Lærke Thorling, GEUS

10.55 – 11.15

Drikkevandets kvalitet og relationer til vores sundhed
v/ seniorforsker Birgitte G. Hansen, GEUS

11.15 – 11.25

Diskussion

11.25 – 11.40

Pause
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11.40 – 11.55

Implementering af pesticidindsats i BNBO
v/ fagleder Henrik Andersen, WSP Danmark

11.55 – 12.10

BNBO - case fra en kommune
v/ geolog Rikke Kirk Andersen, Middelfart Kommune

12.10 – 12.25

BNBO set fra en landbrugsforening
v/ politisk rådgiver, jordbrugsteknolog Stine Bundgaard Pedersen, Sagro

12.25 – 13.25

Frokost

13.25 – 13.50

Tilstandsvurderingen, hvad viser den?
v /AC-tekniker Tine Ørbæk Nielsen, Miljøstyrelsen

13.50 – 14.15

Samarbejde til sikring af rent drikkevand
v/ grundvandsspecialist Anne Esbjørn, InSaDrikkevand

14.15 – 14.40

Grundvandsparker og den fremtidige beskyttelse
v/ seniorkonsulent Claus Vangsgård, Danva

14.40 – 14.55

Pause

14.55 – 15.20

Vandpanelets indsats på pesticidområdet
v/ kontorchef Rasmus Moes, Miljøstyrelsen

15.20 – 15.45

Regionernes handleplaner og strategier
v/ enhedsleder Bente Villumsen, Danske Regioner

15.45 – 16.45

Paneldebat

16.45 – 17.00

Afrunding

Deltagergebyr
og tilmelding

DKK 2.800 excl. moms
Tilmelding bedes fortaget senest 14. februar 2022 via hjemmesiden
www.atv-jord-grundvand.dk

Ændringer kan forekomme
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