Fagsession 1
Vintermøde 2017
Pesticider
Tidspunkt
Tirsdag den 7. marts 2017, kl. 13.30 – 16.40
Sted
Vingsted Hotel- og konferencecenter - lokale 5/6
Faglig tilrettelæggelse
Chefkonsulent, ph.d. Nanette Schouw, Region Sjælland, nls@regionsjaelland.dk
Baggrund
Regionerne har med Miljøstyrelsens værktøj ’Skelnen mellem pesticidpunktilder og fladekilder’ fået mulighed
for endelig at påbegynde indsatsen mod pesticidpunktkilder, som i de fleste regioner udgør den største trussel mod grundvandskvaliteten. Vandforsyninger og kommuner har store interesser i denne indsats.
Formål
Formålet er, at tilhørerne bliver klogere på, hvorledes Regionerne (Region Sjælland) har grebet dette område an, som i årevis administrativt og teknisk har voldt udfordringer. Best practice for undersøgelsesstrategier og afværgemuligheder vil blive diskuteret. Desuden fortælles historien om et vandværk, der har
måttet lukke en vandforsyningsboring, et partnerskab der har formået at finde kilden, og en region der nu
skal afværge forureningen for at redde den sidste boring.
Målgruppe
Regioner, der skal planlægge indsatsen overfor pesticidpunktkilder, vandforsyninger, der står med aktuelle
problemer med pesticider i vandforsyningsboringer, kommuner, der også ofte står med aktuelle
pesticidproblemer og fører tilsyn med landbrug, og rådgivere, der gennemfører indsatsen.
Program
Administration og identifikation af pesticidlokaliteter
13.30 – 13.55

Administrative udfordringer med pesticidhåndtering og samarbejde med interessenter
v/ chefkonsulent, ph.d. Nanette Schouw og cand.techn.soc. Stella Dalby Agger, Region
Sjælland

13.55 – 14.20

Erfaringsopsamling – fund af pesticider i brancher
v/ cand.pharm. Abelone Christensen, Region Midtjylland

14.20 – 14.45

Idekatalog til pesticidhåndtering
v/ kemiingeniør Tove Svendsen, Region Syddanmark, og
civilingeniør Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S

14.45 – 14.55

Diskussion

14.55 – 15.15

Pause
Best Practice: Undersøgelser og afværge

15.15 – 15.45

Del 1: Pesticidundersøgelse og risikoafklaring – case Slimminge
Del 2: Afværgeerfaringer og perspektiver med stimuleret biologisk nedbrydning af pesti
cider – case Skeltofte
v/ projektleder, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S

15.45 – 16.05

In situ, stimuleret naturlig nedbrydning, dokumentation med gentest – case Hedeland
v/ Ketil Sørensen, Principal Consultant, Rambøll

16.05 – 16.20

On site, pump and treat med ozonbehandling – case Stengården
v/ specialkonsulent Hasse Milter, Region Sjælland

16.20 – 16.40

Diskussion og opsamling

Ændringer kan forekomme
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