Møde mandag d. 21. november 2011 kl. 16.50–19
Sted: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) Kongens Nytorv 6,
1050 København K (BUS/Metro til døren)

Tilstanden i vandmiljøet i Europa
Europas kystområder er især truet af vandforurening,
eutrofiering, mistede levesteder og tab af biodiversitet

Europa er omgivet af 9 havområder: Middelhavet, Sortehavet og Det Asovske Hav, Det Kaspiske Hav, Hvidehavet, Barentshavet,
Norskehavet, Østersøen, Nordsøen og Nordatlanten. - Menneskelige aktiviteter er ofte koncentreret i kystområder, som er dårligst til
at tåle aktiviteterne og hvor skaderne kan bliver betydelige. Foto. Østersøen. Johannes Jansson /norden.org

Vi besøger Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og får en introduktion til EEAs arbejde og
historie. EEA skal bl.a. formidle miljøoplysninger og være informationskilde overfor offentligheden
og ved dannelse af - og evaluering af miljøpolitikker.
Bo Jacobsen vil fortælle om ”WISE” (Water Information System Europe) med fokus på hvilke
data, der er tilgængelige fra Water Data Centre. Han vil vise slides og on-line demonstration via
WISE entry portal. Se oplæg her.
Johnny Reker vil fortælle om ”Europas marine beskyttede områder 2012” EEA arbejder i
øjeblikke på at sammenstille informationer fra Natura 2000 direktiverne (Habitat Direktivet og
Fugledirektivet) til en rapport i 2012 i anledning af 20 året for direktivernes indførelse. Vi får en
introduktion til de internationale aftaler og mål som styrer udviklingen af netværket samt de
eksisterende netværks dækning på tværs af de marine regioner. Derudover vil der blive fokus på
tilstanden for de marine arter og naturtyper og hvad medlemslandene vurderer, som største
presfaktorer på tilstanden. Se oplæg her.
Peter Kristensen vil fortælle om ”Tilstanden i vandløb og søer”, hvor EEA lige nu arbejder på
at sammenstille informationer fra vandramme- og habitatdirektiverne og resultater fra "River
Basin Management Plans" til rapporten "State of European water", der forventes klar i 2012.
Foreløbige resultater herfra bliver præsenteret. Se oplæg her.
ALLE er velkomne! - studerende gratis - andre ”kun” gratis første gang.
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