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I Regeringens og det nye flertals forsta elsespapir har man vedtaget ambitiøse klima- og 
miljøma lsætninger, der skal bringe Danmark tilbage i den grønne førertrøje. Der er fokus pa  at 
reducere pesticider i drikkevandet, og at Danmark skal implementere vandrammedirektivet til tiden.  

I vores vandpolitiske netværk skal vi drøfte, hvordan vandsektoren kan bidrage til at leve op til 
Verdensma lenes miljøkrav, hvordan vi sikrer de nødvendige midler til forskning og udvikling indenfor 
vandsektoren, og hvordan vi skaber en bedre sammenhæng og planlægning i vandsektoren. Dialogen 
pa  møderne skal derudover bidrage til, at vi fa r det maksimale ud af værtskabet for IWA-kongressen i 
København 18.-23. oktober 2020. 

Vi har politikere med pa  alle møder, sa  vi sikrer en dialog med ordførerne pa  omra det. Pa  hver session 
vil politikerne blive mødt med oplæg fra forsyninger, teknologileverandører og forskere, sa  vi kan fa  en 
god og konstruktiv diskussion om, hvilke nye politiske initiativer der er behov pa  kort og pa  lang sigt. 

De sidste tre møder er planlagt og holdes hos hhv. HOFOR, Ørestads Boulevard 35, København og 
Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg.  

Alle møder starter kl. 9.30 og slutter med en sandwich kl. 12.30. Prisen er 10.000 kr. for alle seks 

møder. Hvis du ikke allerede er tilmeldt: Tilmelding til vandpolitisk netværk  

Moderator: Ole Steensberg Øgelund, direktør for Vand og Affald Svendborg  

 
Møde 1: Verdensmål i Vandsektoren - 21. april 2020 kl. 9:30-12:30 
Hos: HOFOR, Ørestads Boulevard 35 
 
OBS: MØDE UDSKUDT TIL EFTER SOMMER PGA. NUVÆRENDE 
CORONAKRISE 
 
I september 2015 vedtog FN de 17 Verdensmål og 169 delmål for global 
udvikling. Målene skal opfyldes af alle lande i verden frem mod 2030.  
Og for første gang har vand fået sit eget mål, Verdensmål 6: ”Adgang til –og 
bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle”. Vandmålet er ambitiøst 
og fokuserer på relevante og forskellige emner som sikkert drikkevand, 
spildevandsrensning, vandeffektivitet og miljøbeskyttelse, men vandsektoren kan også levere et 
væsentligt bidrag til mange af de øvrige mål. På dette møde stiller vi skarpt på: 
 

Praktiske erfaringer og eksempler fra forsyninger og virksomheder på, 

hvordan Verdensmålene kan bruges i vandsektoren og hvordan kan vi bruge 

verdensmålene til at levere på miljøkrav?  

Politisk dialog mellem Mette Gjerskov MF for Socialdemokratiet  

og Kristian Jensen, formand for 2030 panelet, MF for Venstre  

 

Korte oplæg om Verdensmål i vandsektoren  

- Billund vand og Energi v. direktør Ole Pedersen Johnsen  

- Grundfos v. Jonas Fredsted Villadsen, Head of EU Public Affairs  

- Inspirationsoplæg v. DANVA, Miriam Feilberg 

  

https://forms.gle/XYD1n49eDDQAbpXw9
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Møde 2: Vand, forskning og udvikling – hvor er pengene? – 18. maj 2020   

Hos: Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38 

Hvilken rolle spiller forskning, udvikling og innovation i bestræbelserne på at forfølge en effektiv og 

bæredygtig vandsektor?  

Hvordan kan vandsektoren arbejde strategisk målrettet med forskning, udvikling og innovation? 

Hvordan kan vi blive bedre til at bruge de støtteordninger for forskning, som er i EU?  

Og er rammer og incitamenter indrettet så det understøtter de politiske ambitioner for vandsektoren? 

Forskning, udvikling og finansiering i vandsektoren  

- Politisk gæst, Stinus Lindgreen, MF (RV) og medlem af uddannelses- og forskningsudvalget 
(tbc) 

- Novo Nordisk Fonden, Claus Felby, Senior vice President, Biotech om fondens overordnede 
prioriteringer med betydning for vandsektoren   

- Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP), Niels Henrik Mortensen  

- Innovationsfonden, Sune Ebbesen, Scientific officer 

- Inspirationsoplæg fra Jes la Cour Jansen, professor emeritus, Lund Universitet 
 

 
Møde 3: Bedre sammenhæng og planlægning i vandsektoren - 17. juni 2020         

Hos: HOFOR, Ørestads Boulevard 35 

 

Der er et øget behov for bedre sammenhæng og planlægning i 

vandsektoren, som udfordringerne bliver mere komplekse og de politiske 

krav til vandsektoren øges. På møde fokuserer vi på problemstillinger i 

relation til behov for mere sammenhæng i planlægningen, herunder ift. 

opgavefordeling mellem ejerkommuner og forsyninger.  

Politisk dialog mellem Anne Paulin, MF for Socialdemokratiet og 

Carsten Kissmeyer, MF for Venstre  

Korte oplæg om behovet for mere sammenhæng i planlægningen 
 

- Klimatilpasning (lavbundsjorde, overløb) 
- Arealanvendelse 
- Drikkevand 
- Vandløb   

 
Inspirationsoplæg v. Torkil Jønch Clausen, tidligere direktør på DHI, 
formand for den videnskabelige komite ved World Water Week i Stockholm 
(tbc)  
 
For mere info kontakt:  
 
Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk  eller tlf.: 2244 1452  
Mette Boye, Dansk Miljøteknologi, e-mail: mb@danskmiljoteknologi.dk  eller tlf. 27 15 74 34 
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