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Hørsholm & Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Møde den 23. april 2018: 

”Vandforurening – hvordan Danmark blev et meget 
renere land igen”

fortalt af civilingeniør Poul Erik Sørensen

Poul Erik Sørensen vil fortælle om, hvordan vi 
fra højdepunktet i vandforureningen i 1970 til i 
dag har fået et meget renere Danmark, hvor 
man stort set kan bade i rent vand ved alle 
strande og endog i Københavns havn.

Vi ses den 23. april kl 9:30
Jesper Djurhuus

Sådan så det ofte ud i 1970
Foredraget vil tage 
udgangspunkt i oprettelsen 
af Ministeriet for 
Forureningsbekæmpelse i 
1971, det senere 
Miljøministerium. Fortælle 
om forureningsproblemerne 
dengang fra kommuner, 
industri og landbrug. Om 
kemikalieaffald og hvordan 
Vandmiljøplanen i 1987 var 
et gennembrud i 
forureningsbekæmpelsen. 
Hvordan vi politisk, 
administrativt og teknisk har 
fået taklet de fleste af 
problemerne. 

Badende i Københavns havn
i nutiden

Træerne vokser dog sjældent 
helt ind i himlen, så nye 
problemer er desværre 
kommet til i nutiden. Det 
gælder især voldsom regn og 
oversvømmelser som følge af 
klimaforandringer, brug af 
utallige kemikalier i 
husholdninger, industri og

landbrug samt medicinrester, 
der ikke fjernes i 
renseanlæggene. 

Endelig er der landbruget, hvis 
udledninger og brug af 
pesticider er en kilde til evig 
debat.
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I 1991 skiftede jeg til firmaet 
Krüger A/S, der bygger 
renseanlæg og vandværker 
m.m. Her var jeg først 
underdirektør, senere direktør 
for rådgivningsaktiviteterne i 
udlandet og sidst direktør for 
forretningsudvikling. Jeg gik 
på pension i 2010, men 
arbejder stadig en del for 
Krüger”.

.
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Poul Erik Sørensen siger om 
sig selv: ”Jeg har beskæftiget 
mig med vand siden 1970. I 
halvfjerdserne var jeg ansat på 
Vandkvalitetsinstituttet, ATV i 
Hørsholm. I 1981 blev jeg 
kontorchef i Miljøstyrelsen 
først som chef for 
Spildevandskontoret (senere 
hed det Vandkvalitets-
kontoret) og sidst chef for 
Industrikontoret. 

I Miljøstyrelsen havde jeg 
ansvaret for store dele af 
planlægningen og 
gennemførelsen af 
Vandmiljøplanen.


