
Projektets titel
Landmanden som vandforvalter

Projektets formål
At udarbejde løsningsmodeller, som danske kommuner kan lade sig inspirere af, når de skal 
udforme oversvømmelsesplaner. Danske landmænd betragtes som centrale i projektet, da 
landmændene har erfaring med afvandingsforhold og vil via kontrollerede oversvømmelser 
og vandophobning i deres dræningssystemer kunne bidrage til at forhindre oversvømmelser 
i byerne, hvor det er vanskeligt og dyrt at gardere sig mod regnen.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Case-udfordringer 
beskrevet

Milepæl 1
Netværksmøder og seminar 
afholdt i tre case-områder

Milepæl 3
Datagrundlag og idé-
katalog for de tre områder

Milepæl 4
Synergigevinster påpeget

Milepæl 5
Anbefalinger udarbejdet

Projektets støtte fra GUDP
kr. 1.087.025

Projektets samlede budget
kr. 2.000.000

Projektets væsentligste resultater: Udarbejdet 
konkrete strategier for vandforvaltning i det 
åbne land samt idéer til, hvordan man ved sam-
arbejde mellem bl.a. kommuner og landmænd 
kan finde løsninger på ekstremhændelser til 
gavn for både byer og landmænd.

Projektets største udfordring: Det er en stor 
udfordring at komme hele vejen omkring 
problemstillingen, når klimatilpasningstiltag 
skal besluttes. Eksisterende reguleringer stiller 
desuden hurtigt begrænsninger for synergi-
løsninger. 

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet:  
Netværket har bidraget til at åbne øjnene for 
mulighederne ved at samtænke klimatilpasning 
på tværs af land, by og kommuneskel, og 
mulighederne for at samtænke andre indsats-
områder (f.eks. natur, rekreation, produktion, 
osv.)

Det er muligt at finde gode, bæredygtige løs-
ninger, når man sætter en god og rummelig 
ramme for samarbejde med lokale aktører.

Det er afgørende, at der er incitament til at gå 
ind i klimatilpasningsprojekter. Man kan let finde 
midler til store, omkostningstunge og tekniske 

løsninger, men løsninger, der giver synergi i det 
åbne land, giver hurtigt udfordringer, da der let 
opstår tvivl om, hvem der skal betale herfor.

Hav den overordnede vision på plads. Skab en god platform for samarbejde mellem 
alle centrale aktører.

Vend alle sten i problemstillingerne og vær åben 
for at gå nye veje.
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