
 

 

                    26. marts 2021 

Kommissorium for følgegruppe i projektet Vand væk fra dyrkningsmæssigt 
værdifulde landbrugsjorder 

 
Baggrund 
”Vand væk fra dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder”, er et projekt finansieret af Promille-
afgiftsfonden, som løber fra 01.01.2021-31.12.2023.  
 
Projektets formål er at få vand væk og sikre optimal produktion på dyrkningsmæssigt værdifulde 
landbrugsjorder. Målet er handleplaner for afvanding, som sikrer, at dyrkningsmulighederne opret-
holdes gennem rentable, helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger, der er fagligt funderede, 
og anerkendt af landmænd, myndigheder og andre aktører. 
 
Projektets aktiviteter opererer inden for tre indsatsområder, hvor afvandingsproblemstillinger påvir-
ker landbrugsproduktionen: 1) kyst- og vandløbspåvirkede landbrugsarealer; 2) vandlidende høj-
bundsjorder; og 3) det vådere vejr. For hver af de tre indsatsområder vil omfanget og karakteren af 
problemerne med vandlidende og oversvømmelsestruede landbrugsjorder blive kortlagt ved at 
koble eksisterende GIS-data, satellitbilleder og viden om klimaforandringernes udvikling m.m.  
 
På baggrund af kortlægningen vil årsagerne hertil og konsekvenserne i forhold til bl.a. klima, miljø, 
natur, arealanvendelse og produktion samt økonomiske og juridiske konsekvenser blive vurderet 
og beskrevet. Samtidig vil virkemidler og tilpasningsmuligheder i forhold til at undgå eller reducere 
udfordringerne med vand i de tre indsatsområder blive fundet. Via modeller, som simulerer vands 
strømningsveje, vil udvalgte virkemidlers klimaeffekt i forhold til at tilbageholde vand og reducere 
presset på vandløbene blive undersøgt. Andre virkemidlers effekt testes ”i marken” ved at følge og 
monitere landmænds dræn- og klimatilpasningsprojekter.  
 
Den genererede viden vil blive indarbejdet i et koncept for handleplaner for hvert af de tre indsats-
områder. For at sikre handleplanernes praktiske anvendelse, vil arbejdet blandt andet løbende blive 
præsenteret og diskuteret med projektets følgegruppe. Følgegruppens viden og forslag til, hvordan 
aktive handlinger opnås, vil blive inkluderet i arbejdet. 
 
Forudsætninger for følgegruppens arbejde 
• Diskussionerne i følgegruppen er fagligt funderede og følgegruppens medlemmer deltager som 

videnspersoner. 
• Udveksling af erfaringer, viden og information med landmænd, landbrugsrådgivere, forskere/vi-

denspersoner, interesseorganisationer, myndigheder og andre interessenter er helt centrale 
for at sikre de bedste løsninger. Følgegruppen forventes at bidrage til en fælles forståelse for 
udfordringerne, så de bedste løsninger kan findes i fællesskab. 

• Følgegruppens medlemmer forpligter sig til ikke at bruge eventuelle overvejelser, der er drøftet 
internt i gruppen, i arbejdet udenfor gruppen medmindre andet er aftalt. 
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Formål med at etablere følgegruppen 
• Sikre viden om og forståelse for forskellige interessenters situation, og deraf et godt samspil 

mellem interessenterne. 
• Sikre handleplaner, der kan give reelle fordele for klima, miljø, natur, landbrug og samfund. 

 
Mål for følgegruppens arbejde 
At sikre at koncepterne for handleplanerne, der udvikles i projektet, kan bruges i praksis og afspejler 
den virkelighed og de problemstillinger, som landmænd og landbrugsrådgivere vil møde i deres 
arbejde med at få igangsat de mest effektive og økonomisk rentable løsninger for at undgå eller 
reducere problemerne med vandlidende eller oversvømmede landbrugsjorder. 
 
Opgaver for følgegruppen 
• Følgegruppen forholder sig til de resultater, som bliver præsenteret fra projektgruppen. 
• Følgegruppen forholder sig til de problemstillinger, som bliver præsenteret fra projektgruppen. 
• Følgegruppen forholder sig til, hvordan handleplanerne kan blive forankret og implementeret i 

praksis. 
• Følgegruppen formidler viden fra interessenter, herunder viden fra landmænd, landbrugsråd-

givere, forskere/videnspersoner, interesseorganisationer, myndigheder og andre interessen-
ter omkring arbejdet med hensigtsmæssig håndtering af vand, der påvirker dyrkningsmæssig 
værdifuld landbrugsjord. 

 
Økonomi 
Følgegruppemedlemmer vil modtage halvdagshonorar på 800 kr. for deltagelse i møderne samt få 
dækket evt. kørsels- og rejseomkostninger. Deltagerne sender faktura til SEGES på ovenstående 
efter hvert møde. Faktura skal hvert år være SEGES i hænde senest den 15. december. 
 
Organisering 
Følgegruppen samarbejder i projektets levetid, som er frem til den 31.12.2023. Der vil som ud-
gangspunkt blive afholdt 1-2 følgegruppemøder om året – med 1 møde i 2021. Møderne vil være 
halvdagsmøder. Mødeform aftales løbende (virtuelt/fysisk). 
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