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Danish Water Forum
Danish Water Forum (DWF) er en forening, der har til formål at styrke den danske vandsektor nationalt og internationalt
indenfor såvel vandressourcer som rent vand og spildevand, og derved fremme Danmarks internationale indsats på
vandområdet.
Hvis du er interesseret i at mødes med forskellige grupper af de danske aktører og netværk indenfor vandsektoren:
private og offentlige, organisationer, erhvervsliv og forskning, samt sektorer, der har interesser eller aktiviteter i relation
til vand (miljø, landbrug, sundhed), så er DWF noget for dig.
Danske organisationer og virksomheder, der er medlemmer af DWF, har mulighed for at:
•
•
•
•
•

Være en del af et voksende viden- og informationsnetværk
Få bedre adgang til forretningskontakter i ind- og udland
Få international opmærksomhed om egen organisation
Øve indflydelse på rammerne for den danske vandsektor internationalt
Deltage i forsknings-og udviklingsprojekter i både ind- og udland.

DWF holder sine medlemmer orienteret om den nyeste viden om vand og internationale vandaktiviteter ved hyppige
medlemsmøder, nyhedsbreve og ved en løbende opdatering af hjemmesiden. DWF er medlem af en række
internationale organisationer og herigennem sikres medlemmerne nyheder og adgang til store internationale vandarrangementer.
Find indmeldingsformular på vores hjemmeside: www.danishwaterforum.dk

2. juni 2015 kl. 13-16
Temaø-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.
Mødet afholdes i København.
OBS: Før temamødet afholdes samme sted kl. 10-12.30 møde om China Europe Water Platform og de to danske coleads på hhv. Grundvand og Integrated Urban Water Management.
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, DANIDAprogrammer 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

Andre møder
Danske møder og konferencer:
CEWP: 2. juni 2015 kl. 10-12.30

Info-møde om China Europe Water Platform og de to danske co-leads på hhv. Grundvand og Integrated Urban Water
Management. Mødet afholdes i København.

Internationale konferencer:
4th CEWP Annual High-level Meeting, Copenhagen, 12 May 2015
http://cewp.org/
Aquaconsoil, Copenhagen, 9 – 12 June 2015
http://www.aquaconsoil.org/

