
 

 

Deltagelse i International Water Associations (IWA) 14. internationale 
konference om "Wetland Systems for Water Pollution Control" (ICWS) 
 
Pedro Carvalho, postdoc ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, deltager 

i International Water Associations (IWA) 14. internationale konference om 

"Wetland Systems for Water Pollution Control" (ICWS) (Vådområdearealer til 

bekæmpelse af vandforurening), som afholdes i Shanghai, Kina i perioden 12.-16. 

oktober 2014. COWIfondens støtte vil ikke kun gøre det muligt for ham at deltage 

i konferencen, men også at præsentere et mundligt indlæg om "Emergent 

macrophytes for emergent micropollutants removal from aquatic systems" 

(Nye makrofytter til fjernelse af nye mikromiljøgifte fra vandmiljøet). Den 

finansielle støtte til dette projekt vil dække alle rejser og udgifter til ophold såvel 

som deltagelsesgebyret. 

 

Ansøgningens formål og indhold 

Der er et stigende pres for at mindske den globale efterspørgsel efter vand og 

samtidig levere billige løsninger til rensning og genanvendelse af forurenet vand. 

Konstruerede vådområder opfylder disse krav og kan levere fleksible løsninger, 

der kan tilpasses de givne forhold. Der findes en række modeller og størrelser, 

der kan håndtere forskellige former for spildevandsbehandling. IWA er en 

anerkendt organisation, som samler mennesker fra vandbranchen med henblik 

på at udvikle prisbillige og bæredygtige vandløsninger globalt. På ICWS vil 

førende internationale vådlandseksperter holde indlæg om forskning og projekter 

i hele verden. Konferencen vil fungere som et internationalt forum, som giver 

mulighed for opbygning af nye arbejdssamarbejder samt formidling af 

forskningen på Aarhus Universitet. 

 

Videnskabeligt projekt 

Tusindvis af organiske forurenende sporstoffer kaldet nye organiske miljøgifte 

(EOC) er fornylig blevet påvist i ferskvandsmiljøet og kan muligvis indebære en 

helbredsrisiko for mennesker. EOC'erne omfatter kemiske forbindelser såsom 

lægemidler, personlige plejemidler, blødgøringsmidler, tensider og biocider, som 

udledes til miljøet via menneskelige handlinger.  

 

Konstruerede vådområdearealer (KV) har vist sig at være i stand til effektivt at 

fjerne de fleste af disse miljøgifte. Skønt der generelt kun er begrænset bevis for, 

at planterne selv nedbryder EOC'erne, viser beplantede arealer sig at være mere 

effektive til at fjerne miljøgifte end ikke beplantede arealer. Det igangværende 

projekt fokuserer på at fremme forståelsen for, hvorledes disse miljøgifte kan 

fjernes og nedbrydes ved hjælp af planter, hvilket i sidste ende vil være med til at 

forbedre den egentlige udformning af KV'er med henblik på fjernelse af EOC'er. 



 

 

 

Det vil ikke kun være forskningsmiljøet, som vil få gavn af disse resultater, men 

også alle de interessenter, som er ansvarlige for udformningen og konstruktionen 

af KV'erne samt lokale og regionale myndigheder inden for 

vandressourceforvaltning. Den fremtidige implementering af denne grønne 

teknologi vil bidrage til bæredygtig udvikling inden for vandressourceområdet. 

 


