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Add. 2. Kommissorium for  

Arbejdsgruppe 2 ”Kortlægningsgruppen” under 
Styregruppe for indsatser under 
Drikkevandsfonden på FL22 

 
 

FORMÅL 
Identificere strategisk vigtige drikkevandsområder (SVD) på baggrund af en række kriterier leveret af 

ABG1. Sideløbende revision af eksisterende udpegninger af områder med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD1). OSD revisionen prioriteres både inden for de strategisk vigtige 

drikkevandsområder, og hvor der vurderes et fagligt behov ift. eksisterende OSD og den igangværende 

grundvandskortlægning, således at der samlet sker en hensigtsmæssig prioritering af kortlægningens 

rækkefølge og ressourceanvendelse. Overordnet kan SVD ses som den delmængde af OSD, hvor der er 

størst behov for øget beskyttelse af nuværende og fremtidig indvinding. Hvis SVD identificeres uden 

for gældende OSD, kan OSD revideres til at omfatte SVD. 

 

Afhængigt af konklusionen på delanalyse 3foretaget af ABG3, skal ABG2 eventuelt udarbejde 

kortmateriale eller lignende, som kan bruges af kommunerne i arbejdet med beskyttelse i 

pesticidfølsomme lerområder. 

ORGANISERING 
Arbejdsgruppe under Styregruppe for indsatser under Drikkevandsfonden på FL22. 

 

Forperson: Jesper Hannibalsen (FL, MST-GKO) 

Deltagere (pr. 6. marts 2022): Katrine Foss Pedersen (MST-GKO), Jesper Hannibalsen (FL, MST-

GKO), Philip Grinder Pedersen (MST-VFS), Charlotte Greve, (MST-H&V), Laust Lorentzen (KEM-

DEP), Mette Winsløw Grøn (KEM-DEP.  

 

Inddragelse af interessenter: 

Grundvandskortlægningens koordinationsgruppe inddrages efter behov i prioritering af 

kortlægningen. Dette aftales med følgegruppen. 

 

Enkeltkommuner, regioner og forsyninger inddrages efter behov i forbindelse med kortlægning inden 

for deres område. 

AKTIVITETER 
 Identifikation og geografisk afgrænsning af strategisk vigtige drikkevandsområder ud fra 

kriterier fastsat af ABG1. 

 Revision af OSD prioriteres i områder med igangværende grundvandskortlægning, samt i 

strategisk vigtige områder. 

                                                             
1 Ved OSD forstås i det følgende Områder med Særlige Drikkevandsinteresser samt oplande til almene 

vandforsyninger uden for OSD. 
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 Eventuelt identifikation af potentielt pesticidfølsomme lerområder - fra 2023. 

 Input til revision af eksisterende faglige og administrative retningslinjer som grundlag for 

identifikation, kortlægning og udpegning af OSD, følsomme indvindingsområder mv. 

 Koordinering med øvrig grundvandskortlægning. 

 Gennem snitflade med ABG1 og ABG3 er der to faser: 

1. Umiddelbar identifikation ud fra de strategisk vigtige områder, og revision såfremt 

kriterierne leveret fra ABG1 justeres. 

2. Input og opfølgning på resultaterne fra ABG3, som foranstalter videre identifikation af 

strategisk vigtige drikkevandsområder og revision af OSD. 

 Bidrage til årlig status til aftalekredsen, jfr. kommissoriet for styregruppen. 

 Bidrage til slutevaluering i 2026, i samarbejde med de andre arbejdsgrupper.  

 

 

Output forventes at bestå af: 

 Dynamisk kortgrundlag over de identificerede strategisk vigtige områder til brug for ABG4 i 

ansøgningsrunder samt til støtte i prioritering af områder med behov for OSD revision. 

 Input til opdateret procedure for revision af OSD.   

 Eventuelt input til procedure for identifikation af potentielt pesticidfølsomme ler-områder. 

ANSVAR 
Arbejdsgruppen er ansvarlig for egne aktiviteter, herunder at sikre den nødvendige godkendelse af 

materiale mm., at sikre den nødvendige koordination med- og orientering af øvrige ABG’er, samt for at 

inddrage Styregruppen, Følgegruppen og andre relevante interessenter efter behov.  

SNITFLADER 
ABG2 <-> ABG1. ABG1 leverer kriterier til brug for identificering af strategisk vigtige 

drikkevandsområder. ABG1 reviderer årligt kriterierne, som opdaterer grundlaget for ABG2’s arbejde.  

 

ABG2 <- ABG3. Analysens resultater bidrager til arbejdet med identifikation af vigtige områder, 

revision af OSD og håndtering af potentielt pesticidfølsomme lerområder fra 2023. Bidraget kan bl.a. 

bestå af anbefalinger til, hvordan kortlægningen mest hensigtsmæssigt kan foregå. 

 

ABG2 -> ABG4. De strategisk vigtige drikkevandsområder identificeret af ABG2 anvendes som kriterie 

for ansøgning af ABG4. Derudover leverer ABG2 GIS-kortgrundlag (støttelag og ansøgningslag) til 

brug for sagsbehandlingen af ansøgninger.  

 

 


