Dansk Selskab for Miljøkemi. Beretning for 2005-2006
Årets møder
Der har været afholdt fem godt besøgte møder og arrangementer i løbet af året.
9. november 2005: Forbrugerprodukter - fup og fakta. Sidste års generalforsamlingsmøde var
rigtig godt besøgt med ca. 30 deltagere. Der var tre interessante foredrag. Jan Sundell fortalte
om helbredseffekter af indendørs luftkvalitet. Xenia Thorsager Trier fortalte om aktuelle
undersøgelser af afgivelse af stoffer fra emballage og andre produkter i kontakt med fødevarer.
Charlie Weschler fortalte om ozon-initieret kemi i indendørs luft, bl.a. flykabiner. Tilsidst
fortalte Jan Sundell om sammenhænge mellem indendørs miljø og sundhed, herunder astma og
allergi. Mødet foregik på HCØ.
23. marts 2006: REACH - hvad betyder det for dig. Mødet omhandlede den nye fælles EU
kemikalielovgivning REACH, Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. Alle
foredragsholdere var blevet bedt om at besvare to spørgsmål, nemlig:
- Hvad betyder REACH for jer?
- Gi’r REACH os et bedre miljø?
Foredragsholderne var Henrik Søren Larsen (Miljøstyrelsen), Margrethe Winther-Nielsen
(DHI), Mette Boye (Forbrugerrådet) og Svend-Erik Jepsen (Dansk Industri), der kom med
spændende oplæg, og der var en god diskussion efterfølgende. Mødet var godt besøgt med ca.
25 deltagere og det foregik i Miljøkontrollens lokaler, Trekanten.
11. maj 2006: Kviksølv i Arktis. Mødet var arrangeret i anledning af at Prof. Steve Lindberg,
Graeagle, CA, var i Danmark. Han holdt et spændende foredrag med titelen ”The Trouble with
Mercury: Too Many Sources, Not Enough Sinks”. Derefter var der foredrag ved tre forskere
fra Danmark: Henrik Skov, DMU fortalte om transport af kviksølv til Arktis, Gert Asmund,
DMU, fortalte om kviksølv i Grønland, og Michael Goodsite, SDU, fortalte om omkostninger
for miljø og mennesker af kviksølvforurening i Arktis. Mødet blev afholdt på HCØ. Det var
dog ikke så godt besøgt med kun ca. 15 deltagere. Årsagen var sandsynligvis sen annoncering
af mødet og at det lå tidligt på eftermiddagen – af hensyn til hovedforedragsholderen.
30. maj 2006: Virksomhedsbesøg hos Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S. Virksomheden
udfører et bredt udvalg af forskellige typer miljøanalyser (jord, vand, levnedsmidler, o.a.), og
deltagerne fik et indtryk af, hvordan et miljølaboratorium arbejder og fungerer i praksis.
8. juni 2006: Kemisk Forenings Årsmøde i Odense. Sektionen for Miljøkemi holdt igen i år
sektionsforedrag sammen med sektionen for Analytisk kemi. DSfM bidrog med to foredrag:
Anne Louise Gimsing (KVL) fortalte om "Naturlige pesticider fra korsblomstrede planter –
glucosinolaters og isothiocyanaters skæbne i jordmiljøet", og Carsten Christophersen, KU,
fortalte om "Gelbstoff - havets svar på Kommunekemi". Desuden holdt Inge Fomsgaard
(Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg) foredrag om "Forskning i
kemisk økologi kræver moderne analyseudstyr og en multidisciplinær tilgang". Mødet var pænt
besøgt med 15-25 tilhørere.

Bestyrelsesarbejdet i løbet af året.
Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året. Bestyrelsen fik ved sidste generalforsamling 3
nye medlemmer, hvilket har bidraget til nye ideer til møder og en større spredning indenfor
miljøkemiske emner og områder. Det har været spændende og også ført til interessante
diskussioner f.eks. af hvad miljøkemi egentlig er.
Den flotte flyer er nu blevet trykt. Tak til Kristoffer for udformning og opsætning, og tak til
Heidi for at stå for trykning. Ideen har været at have en lille flyer der kan uddeles på relevante
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt i høj grad ved møder, da der kommer
interesserede tilhørere som måske ikke er medlemmer. Den har nu været uddelt på flere møder.
Afslutning
Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats og arbejde for Selskabet i
det seneste år. Tak til Charlotte Nielsen, Heidi Vedel, Elisa Rosenbohm og Henrik Andersen
for deres ihærdige arbejde i løbet af året. Det er dette arbejde, der har ført til de mange gode
møder, trykning af flyer, og opdatering af hjemmesiden. Også tak for hyggeligt og konstruktivt
samvær ved bestyrelsesmøderne - det kommer jeg til at savne, når jeg nu går ud af bestyrelsen.
En stor tak til Matthew Johnson som har været kasserer uden formelt at være valgt i
bestyrelsen.
Gl. Rye den 20 oktober 2006.
Marianne Glasius

