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14. april 2015 
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte  
Temamøde: Kvalitet af grund- og drikkevand i forhold til sundhed.  
Eksponering til selv lave koncentrationer af kemiske stoffer i drikkevandet kan have sundhedsmæssige konsekvenser for en 
stor del af befolkningen og kan dermed også have store samfundsøkonomiske omkostninger. Det gælder både stoffer som 
findes naturligt i grundvandet samt forureningsstoffer som f.eks. nitrat og pesticider.  
I Danmark er vi så heldige, at vi kan basere hele vores drikkevandsforsyning på grundvand. Samtidig har vi en målsætning 
om, at grundvandet kun må gennemgå en simpel vandbehandling på vandværket, inden det ledes ud til forbrugerne som 
drikkevand. EU´s Drikkevandsdirektiv giver mulighed for, at de enkelte medlemslande må vandbehandle i en sådan grad, at 
der lokalt kan være drikkevand af god og sundhedsmæssig sikker kvalitet. Derudover foreskriver EU´s Grundvandsdirektiv, at 
vi skal beskytte grundvandet mod kemiske påvirkninger fra f.eks. nitrat, pesticider mv. 
På mødet skal vi høre om forskellige danske projekter, som fokuserer på udvalgte kemiske stoffer som f.eks. arsen, fluorid, 
jod, nitrat og pesticider. Forskellige tekniske løsninger på udvalgte værker, som f.eks. blødgøring af vandet i 
Hovedstadsområdet, vil bliver præsenteret.  Nogle af de forskellige metoder, som aktuelt bruges til at få mere viden om 
drikkevandets betydning for vores sundhed og økonomi, vil blive demonstreret. Det drejer sig om 1) Samkøring af historiske 
sundhedsregisteroplysninger med data om drikkevandskvaliteten, 2) Dose-responsfunktioner, 3) Livscyklusanalyser og 4) 
Økonomisk værdisætning.  
 

Mødet arrangeres i samarbejde med ATV Jord og Grundvand. 
 
 
22. april 2015 kl. 9-13 
GEUS, Øster Voldgade 10, København K 
Temamøde: Finansiering af vandsektoren – hvad er mulighederne for at tiltrække private investorer til at investere i 
teknologiudvikling og eksport på vandområdet? 
Danmark har gode forudsætninger for at realisere de politiske ambitioner om at gøre vand til det nye vind i kraft af en 
sammenhængende konsensuspræget vandbranche med konkurrencedygtige styrkepositioner inden for mange områder og et 
stærkt forsknings- og innovationsmiljø. Hvis vi skal kunne holde os på omgangshøjde med andre lande, som også har store 
ambitioner, kræver det, at der satses målrettet på teknologiudvikling og iværksætteri og på eksportfremme i forhold til nye 
aktører. Dette kræver investeringer i en størrelsesorden, som det offentlige ikke har mulighed for at imødekomme. Dette 
temamøde vil derfor fokusere på, hvordan og på hvilke vilkår branchen kan tiltrække private investorer (banker, fonde, 
pensionskasser o.lign.), herunder også hvordan vi kan få inspiration fra andre lande. 
  
Mødet efterfølges af DWFs Generalforsamling samme sted kl. 14 – 15.30.  
 
 
Primo maj 2015 
Gå-hjem-møde: Nyt fra Forsknings- og Innovationsfronten: 
Innovationsfonden nye strategi – hvad kommer den til at betyde – og nyt arbejdsprogram i HORIZON2020 
Etablering af Innovationsfonden indebar en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet 
for Teknologi og Innovation. Den nye strategi for Innovationsfonden, og de nye projekttyper, som fremadrettet kan ansøges, 
blev lanceret i februar, og de konsekvenser, det vil få for vandforskningen, vil blive diskuteret på mødet. Herudover 
præsenteres udkast til nyt arbejdsprogram for Challenge 5, herunder vand, i forbindelse med det næste HORIZON2020 call 
for 2016-17, som udsendes sommer 2016. 
 



 
September 2015 
Gå-hjem-møde: Vand og Landbrug. 
De nye vandplaner forventes vedtaget og det giver de kommunale myndigheder kort tid til at revurdere indvindingstilladelserne 
og meddele nye grundvandsindvindings-tilladelser.  I forlængelse af Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger, bl.a. 
omkring beskyttelse af de boringsnære områder, vil det være væsentligt at få drøftet grundvandsbeskyttelsen og de kriterier 
der lægges til grund for en fremtidig bæredygtig grundvandsindvinding. Men hvordan ser problemstillingen egentlig ud fra 
landbrugets side?  Mødet vil gennem en række relevante indlæg fra myndigheder, forsyninger og landbrug søge at belyse de 
aspekter der kan være og hvor løsningerne skal søges. 
 
 
 
Oktober 2015  
Temamøde: Økonomisk udvikling i vækstøkonomier.  
 

Vi vil med dette møde diskutere danske erfaringer med at fremme økonomisk vækst i udviklingslande og i overgangen fra 
udviklingsland til vækstøkonomi. Diskussionen vil tage udgangspunkt i erfaringer fra statslige støtteordninger, DANIDA-
programmer og fra målrettede programmer, f.eks. med henblik på at fremme partnerskaber og etablering af virksomheder i 
bl.a. Kina, Vietnam og i Sydøstasien som region.  
Som diskussionsoplæg skal vi høre om konkrete eksempler fra bl.a. Sydafrika, Kina og Vietnam, der inddrager grundvand, 
vand i byer, industrielt vand og andre specifikke indsatsområder. Vi ser på erfaringer med at fremme vækst, innovation, 
partnerskaber og virksomhedsetableringer, baseret på bidrag fra myndigheder, forskere og virksomheder. Vi vil også diskutere 
Corporate Social Responsibility (CSR) som en løftestang til at fremme økonomisk vækst.    
  

Mødet arrangeres i samarbejde med IAH. 
 
 
 
November 2015 
Gå-hjem-møde: Cirkulær Økonomi? Har det vandsektorens interesse? 
Et af de nye begreber er cirkulær økonomi, som i princippet er den økonomiske måde at se på ”vugge-til-vugge” på. På mødet 
zoomer vi ind på de forskellige aspekter af cirkulær økonomi og prøver at se dette begreb gennem vandsektorens briller. 
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