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DVN har afdelinger på Sjælland (Nordmarken) og Fyn (Kerteminde) 

DVN Katalog  

(kort version)

Dansk Vand- & Naturcenter 

Anbefaling: 
 

Se kataloget igennem og kontakt os for forklaringer og detaljer om opgaver,  
der kan have jeres interesse. 

 
Send gerne kataloget til andre i dit netværk. 
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DVN rådgiver om grundvand og drikkevand 

 

 

Vi har 3 faglige ben  
        

- vi skræddersyr løsninger  
netop til dit vandværk 

 
Din fordel er netop, 
at vi kan flere ting 

 
 

.  

 
 

 

Hjemmesider & IT 
 

• Moderne fremtidssikret hjemme-
side  

 

• Opsætning i samarbejde med kun-
den 

 

• Vedligeholdelse og opdatering af 
hjemmesiden 

 

• IT-sikkerhed på dit vandværk 
 

• Mitdrikkevand.dk 
 

• GDPR 
 

Vi kan kombinere hjemmesider og IT 
med fagligt netværk samt Vand & Teknik 
til din fordel 

 

Vand & Teknik  
 

• Tekniske rapporter om dit vand-
værk 

 

• Opdateringer af gamle rapporter 
 

• Udvikling og oplæg til modernise-
ringer 

• Indsatsplaner 
 

• Ledelse og drift 
 

• Kurser efter behov 

 
Vores speciale er kurser ”om og på 
eget vandværk” efter dit valg, vi kal-
der det for temakursus 

 

Vidensdeling & 
Fagligt Netværk 

 

• Videndeling og udvikling af nye 
metoder via GrundvandetsVen-
ner.dk 

 

• Vidensdeling og ”hjælp til selv-
hjælp” om grundvand og redning 
af kildepladser og boringer 

 

• Nye netværk. Få en række fordele 
ved at tilmelde dig netværket 

 

• Betragt det som en udvidet forsik-
ring og et udvidet beredskab 

Læs mere på  
grundvandetsvenner.dk 

DVN rådgiver 
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Med et abonnement på mitdrikkevand.dk får dit vandværk adgang til følgende: 
 

• Med mitdrikkevand.dk kan vandværksdriften fjernovervåges og deles mellem bestyrelse og 
vandværks-passer. Analyseresultater, tekniske data og nøgletal samles, bearbejdes og holdes 
løbende opdateret. Med en overskuelig hjemmeside, der giver bestyrelsen det fornødne 
overblik, har vandværket sin egen effektive ”kommandobro”.  
Alle vigtige detaljer bringes i sammenhæng, og vandværks-passerens arbejde forenkles -  
et vigtigt supplement til andre typer af overvågning, specielt analyser og årsdata samt vigtigt 
e-arkiv. 

 
• Alle dine data samlet ét sted - alle relevante stamdata er let tilgængelige. Nøgletal og årsdata 

er overskueligt præsenteret, og sikkert lagret med backup. Med mitdrikkevand.dk er dit vand-
værks præsentation af analysedata altid i overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørel-
sen og let tilgængelig for forbrugerne, bestyrelsen og den driftsansvarlige. 

 
• Grafisk præsentation af data - vores system indsamler og behandler data fra analyseinsti-

tutterne, og sammenligner med tidligere prøveresultater for at skabe et visuelt overblik over 
potentielle udviklingstendenser. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DVN har mange års erfaring med rådgivning af vandværker. Med DVN i dit bagland har dit vandværk adgang til 
ekspert rådgivning af Hydrogeologer og praktiske hjælpemidler.  
 

Som abonnent på mitdrikkevand.dk får du rabat på bl.a. drifts- og ledelseskurser, hjemmeside til 
dit vandværk, og konsultation om analyse parametre. Du får også oplyst, om vandværket kan få 
et bedre og mere målrettet kontrolprogram og en nem oversigt. Måske er der penge at spare på 
kontrolprogrammet efter reglerne i drikkevandsbekendtgørelsen. 

Læs mere om mitdrikkevand.dk 

Det gode overblik sikres primært 
gennem en effektiv datahåndte-
ring. De mange resultater fra ana-
lyseblanketter, pejlinger og måler-
aflæsninger står ikke bare som 
lange kolonner af tal, men om-
sættes i let forståelige grafer. Med 
den visuelle fremstilling og en sik-
ker lagring af alle historiske data, 
får man hurtigt et praj, hvis udvik-
lingen går i den forkerte retning.  
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Hos DVN er vi eksperter i udvikling af hjemmesider til vandværker 
Vi klarer alt det tekniske, så du kan fokusere på din daglige drift. 

Vi skræddersyer en løsning der passer lige til dit vandværk.  
De store vandværker har ganske andre behov end de små vandværker,  

og det er vi klar over hos DVN. 
 

Derfor tilbyder vi en ”Light” og ”Pro” hjemmeside. 
En Light hjemmeside er perfekt til de mindre vandværker,  

der gerne vil have en tilstedeværelse på internettet, uden at sprænge budgettet.  
 

Om du vælger Light eller Pro - er DVN altid klar med teknisk support.  
 

DVN tilbyder opsætning og service, og du kan selv lære at rette  
og indsætte nye fotos m.m. - ellers klarer vi også dette. 

 
Du får tilbudt et kursus over Internettet. 

Hjemmeside til dit vandværk 
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Grundvandets venner er et projekt under DVN,  
hvor vi promoverer vidensdeling imellem vandværker og fagfolk  

for at redde boringer, kildepladser og dermed vandværker. 
 

Målet med projektet er at sikre en bæredygtig fremtid  
for de lokale vandværker, og skabe et vidensdelings netværk  

mellem interesserede fagfolk.  
 

Gennem fælles holdninger og indsatser efter behov, kan vi sikre  
rent drikkevand på en billigere og mere bæredygtig måde. 

 
Læs meget mere om projektet på 

grundvandetsvenner.dk og bliv medlem med fordele. 

   Grundvandetsvenner.dk 
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Møder og aktiviteter 

Nye tider! - nye metoder og krav (Corona) 
 

On-line møder og kurser: 
Coronakrisen betyder en ny fremtid med et øget behov for, at vi kan rådgive mere via Internettet og telefon.  
Det betyder mere fjernsupport via IT-systemer, og vi må også udvikle muligheder for flere møder og kurser via Internettet.      

 
Når vi mødes - skal det være coronasikret.                                                                                                                                             
 

 

Coronasikrede møder og kurser: 

Trænger din bestyrelse til at hygge jer sammen og/eller dele en faglig oplevelse, genopfriskning af emner efter eget valg. 
 
Lad os arrangere jeres næste udflugt med hyggelig samvær i naturen (i Skørbæk ved Nibe eller Marielyst på Falster). 

 
Kontakt os for en snak om et temakursus om jeres vandværk. 
 

Læs mere om Blommestien 129, Marielyst 
 
Coronasikret Kursus i sommerhus i Marielyst: 
Vandværker og Vandråd i DK - især målrettet Sjælland, Lol-
land-Falster-Møn - er velkommen til temakursus efter eget 
valg. 
Vi kan tilbyde overnatning - op til 8 personer med eget væ-
relse - evt. med ledsager. 
 
Brug vores sommerhus til: 

• Udflugt og socialt samvær - evt. med/uden ledsager 

• Kombineret med eget møde 

• Kombineret med fagligt input fra valgt firma, gerne 
DVN plus valg af andre 

• Vi tilbyder at står for arrangementet og skaffe fore-
dragsholdere om det/de emner, I har interesse i 

DVN har indrettet 130 m² kursuslokale under kontoret. 
 
Vi vil gerne gøre en stor faglig forskel og kombinere det hyg-
gelige og det faglige. 
 
Vi har en foreløbig plan om deltagelse af op til 10 personer 
med god plads i lokalet og tilbyder mulighed for overnatning 
i eget værelse. Det passer til en bestyrelse plus vandværks-
passer eller Vandråd/Kontaktudvalg. 
 

• Målrettet kursus om eget vandværk eller andet 

• Kursus for andre grupper, vælg selv 

• Kombineret med udflugt, fagligt indslag, intern møde, 
invitere relevante foredragsholdere til korte indlæg 
evt. via SKYPE. 

• Hyggelig samvær inde og ude i vores dejlige natur 

https://www.novasol.dk/feriehuse/danmark/falster/marielyst/feriehuse-marielyst-k12400
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Kontakt DVN 

Jørgen Krogh Andersen, 
Hydrogeolog 
Har arbejdet med grundvand og navnlig 
problemløsninger indenfor grundvands-
ressourcer og vandværksdrift, siden 1975 
(studietid og fra 1977-99 i Nordjyllands 
Amt og fra 1999 i DVN). 

60 39 96 60 

Dorthe Michelsen 
Teknisk assistent, bogholderi m.m. 
Firmaets "blæksprutte", som bl.a. tager 
sig af administrationen, IT-værktøjer, tek-
niske rapporter og økonomi. Har været 
ansat i DVN siden år 2000 og deltaget i 
udviklingen af hjemmesider og DVN 's IT- 
løsninger.  

60 39 96 61 

Peter Toft 
It - Service konsulent 
Arbejdet med IT i 30 år og har her haft det 
fulde ledelsesmæssige ansvar for IT-
sikkerheden. Uddannet og teknisk bag-
grund fra IBM. I de 30 år har IT-Sikkerhed 
altid stået på agendaen, og har været det 
primære fokusområde.  

20 16 55 15 

Lisbeth Hansen 
Koordinator for GrundvandetsVenner, 
salgskonsulent og kursusarrangør 
Stor erfaring som selvstændig  
Ring til Lisbeth for tilbud om at være med i 
GrundvandetsVenner samt kurser. 

22 75 76 18 

Mikkel Haaning 
Webudvikler for DVN  
Tidligere erfaringer inden for web-design, 
usability testing og IT-support.  

96 83 56 62 


