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1. Prioritering af KFT indsatsen i 2011 

KFT har identificeret en række konkrete udfordringer som bliver udgangspunkt for indsatsen i 2011, og som 
bygger videre på resultaterne af de første 3 års arbejde.  

I 2011 har KFT, i en ikke prioriteret rækkefølge, fire områder for sin indsats:  

 Fremme dansk deltagelse i de europæiske forsknings- og forskningspolitiske netværker og projek-
ter. 

 Formidle forskning om klimatilpasning på forskningssitet under den nationale portal ”klimatilpas-
ning.dk”, på KFTs egen hjemmeside og ved dialog med relevante aktører.  

 Tilvejebringe data til brug for værktøjsudvikling til portalen i henhold til indgåede aftaler mellem 
KFT, Videncenter for klimatilpasning og de involverede forskningsinstitutioner. 

 Identificere videnhuller og forskningsbehov på nationalt niveau set i et nordisk og europæisk per-
spektiv.     

 

 

2. Baggrund for KFT’s opgaver i 2011 
 
2.1  Aktiviteter og resultater fra perioden 2008-10 

KFT har kortlagt klimaforskningen i Danmark, i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling. Resultatet er beskrevet i rapporten Kortlægning af Klimaforskning i Danmark. Rapporten giver et 
overblik over forskningskompetencer og forskningsprojekter struktureret i forhold til sektorrelevans, forsk-
ningfaglige områder og IPCCs faglige hovedområder. På baggrund af undersøgelsen har KFT en database 
med de indsamlede informationer fra over 500 forskere og en offentligt tilgængelig projektdatabase.  

KFT har identificeret de mest presserende vidensbehov inden for klimatilpasning og prioriterede på det 
grundlag 5 tværgående forskningstemaer. Det skete i samarbejde med det tværministerielle koordinationsfo-
rum KoKs arbejdsgrupper for samfundsøkonomi og forskning samt KFTs forskningsfaglige rådgiverpanel. 
Analyse og anbefalinger findes beskrevet i rapporten Klimatilpasning – 5 centrale forskningstemaer, der 
blev fremsendt til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som indspil udmøntning af globalise-
ringsmidlerne 2009-2010 i det strategiske forskningsråd. 

Kortlægning af klimaforskningen var udgangspunkt for en opfølgende dialog imellem KFT og landets forsk-
ningsmiljøer. KFT gennemførte en serie på 8 DialoK-møder på landets forskningsinstitutioner, hvor mere 
end 100 forskere deltog. Formålet var at fremme netværksdannelsen imellem forskerne samt at afklare hvor-
dan KFT fremover kan bistå forskerne i deres arbejde. Konklusioner og anbefalinger fra DialoK-møderne 
findes i rapporten: Erfaringer og perspektiver – DialoK-møder med forskningsmiljøerne 2009.  

I oktober 2010 afholdt KFT i samarbejde med Teknologirådet og Klima- og Energiministeriet en national 
konference om Klimatilpasning. Konferencens formål var at sætte fokus på klimaforandringerne og de ud-
fordringer, som fremover møder såvel myndigheder som beslutningstagere. KFT opsummerede på konferen-
cen konklusionerne overfor Klima- og Energiministeren. Efterfølgende har Teknologirådet udarbejdet et 
resume i udgivelsen Fra rådet til tinget nr. 274, december 2010: Klimatilpasning kræver rettidig om-
hu. Som oplæg til konferencen udgav KFT magasinet Klima & Tilpasning. Her gav en række forskere og 
centrale aktører deres bud på de områder, hvor tilpasning kræver handling og som bør prioriteres.   

I et af KFTs projekter har KU-LIFE på baggrund af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i kommuner-
ne gennemført af Videncenter for klimatilpasning lavet en opfølgende interview undersøgelse i udvalgte 
kommuner. Resultater og konklusioner fra undersøgelsen findes i udgivelsen Klimatilpasning i de danske 
kommuner – et overblik.  
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2.2 Rammebetingelser for KFT indsatsen 2011 

KFTs prioriterede indsats i 2011 ligger i forlængelse af Klimatilpasningsstrategiens beskrivelse af KFT-
opgaven, herunder at  

 Tilvejebringe autoritative klimadata og klimaeffektdata til brug for formidling på klimatilpasnings-
portalen. Det sker på baggrund af indgåede aftaler imellem Videncenter for Klimatilpasning og de 
involverede dataleverandører. 

 Fremme klimatilpasningsforskning i Danmark og sikre at ny viden og resultater herfra kan udnyttes i 
prioritering og design af klimatilpasningen på alle relevante niveauer i samfundet 

 Deltage i nationale og internationale faglige og politiske netværk samt workshops med det formål at 
fremme en proaktiv dansk deltagelse i nye transnationale tiltag samt fremme videndeling på europæ-
isk niveau. I det omfang det skønnes relevant for KFT-opgaven vil KFT også kunne deltage i speci-
fikke projekter. 

 
KFT refererer til det tværgående Koordinationsforum for Klimatilpasning (KoK), hvortil KFT også afrap-
porterer sine aktiviteter.  KFT leverer autoritativ klimaviden til Videncenter for Klimatilpasning” på bag-
grund af aftalte projektaktiviteter. KFT varetager en forskningsbaseret dialog med samfundsaktører på 
klimatilpasning.dk under rubrikken ”forskning”.  
 
Grundlaget for KFTs opgaveløsning er forskernes og institutionernes involvering på det strategiske, forsk-
ningspolitiske og faglige niveau. KFT bygger på styregruppens institutionelle ophæng, det forskningfaglige 
rådgiverpanel samt overblik over nationale faglige kompetencer og projekter på  klimatilpasningsområdet.  
 
Endvidere bygger indsatsen på indblik i den faglige og politiske udvikling på europæisk niveau som KFT 
opnår igennem deltagelse i centrale netværksaktiviteter.  
 
Der findes p.t. ikke et nationalt forskningsprogram på  klimatilpasningsområdet som KFT har reference til. 
KFT-indsatsen er derfor primært faciliterende og involverende. KFT er i en løbende dialog med VTU og an-
dre forskningsbevilligende myndigheder og aktører med henblik på forskningsfagligt at styrke området. 
 
 
 
3. Beskrivelse af KFT’s fire indsatsområder 2011 
 
3.1  Fremme og koordinere dansk deltagelse i de europæiske forsknings og forskningspo-

litiske netværk og projekter 

KFT prioriterer dansk deltagelse i den faglige udvikling på europæisk niveau højt. Det sker i henhold til stra-
tegiens målsætning om etablering af tværgående forskningssamarbejder under EU's rammeprogram for 
forskning og ønsket om at hjemtage viden ved deltagelse i internationale møder og konferencer. Konkret del-
tager KFT i de to forskningspolitiske initiativer CIRCLE2 og Clik’EU der er henholdsvis et ERA-net under 
FP7 og et Joint Programming Initiative.   
 
 
Derudover er det relevant for KFT at indgå i projektsammenhænge i det omfang KFT i kraft at sin position 
som et nationalt sekretariat med sin kompetence kan bidrage til den regionale eller europæiske policy udvik-
ling eller kan styrke resultatformidlingen fra et projekt f.eks. igennem en målrettet kommunikation til 
www.klimatilpasning.dk eller f. eks. det kommende ”Adaptation Clearinghouse for Europe” under det Euro-
pæiske Miljøagentur.  
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Endelig ønsker KFT at fremme danske forskeres medvirken i konkrete europæiske forskningsprojekter. Det 
kan ske igennem facilitering af en tidlig orientering om udbud og tilløb til netværksdannelser og eventuelt 
igennem støtte til involvering og udarbejdelse af bidrag til en ansøgning.  
 
 
I tabel er en oversigt over de internationale aktiviteter medarbejdere indgår i med reference til KFT: 
 

Titel 
 

Aktivitet KFT-rolle og 
andre deltagende 
institutioner fra 

Danmark 

KFT-budget 
og 

periode 

Link 

CIRCLE-2 ERA-
net [FP7] 
 

Forskningspolitisk 
netværk  

Deltager som associ-
eret partner 
- 
 

- 
 
2010-2014 

http://www.circle-era.eu/  

Clik’EU Joint 
Programming 
Initiative 

Forskningspolitisk 
netværk 

Bistår Det Strategi-
ske Forskningsråd 
med dansk input 
- 
 

- 
 
Løbende 

http://www.era.gv.at/spac
e/11442/directory/19932.
html  

BALTADAPT 
Interreg IVB 

Forskningsprojekt 
 

Tilknyttet 
- 
DMI – centerleder 
DMU ved AU 

230.000 DKK 
 
2011-2013 

http://eu.baltic.net/Projec
t_Database.5308.html?&
&contentid=49&contenta
ction=single  

NORDCLAD 
TFI-Netværk 
 

Forskernetværk Deltager 
- 
DMU ved AU 
CRES ved DMI 
Skov & Landskab 
ved KU 
 

140.000 DKK 
 
2010-2012 

http://www.sei-
internatio-
nal.org/nordclad  

ETC-CCA  
European Topic 
Centre under 
EEA 

Fagligt rådgivernet-
værk  

Tilknyttet 
- 
DMU ved AU 

35.000 DKK 
 
2011 

http://etc-
cca.eionet.europa.eu/  

 
 
Da KFT ikke er en juridisk enhed har institutionerne bag de deltagende KFT medarbejdere ansvaret for de 
juridiske og budgetmæssige forhold.  
 
I 2011 videreføres KFT’s engagement i disse aktiviteter. KFT vil indgå i nye internationale aktiviteter når 
det skønnes relevant. Det forudsætter et højt informationsniveau til og imellem institutionerne bag KFT at 
sikre den fornødent inddragelse af de kompetente faglige eksperter i aktiviteten.  
 
Sekretariatet vil i første halvår 2011 udarbejde en strategi for en proaktiv involvering af institutionerne. Det 
vil ske i samarbejde med styregruppens medlemmer som repræsentanter fra de videnskabelige institutioner. 
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Forventede resultater og produkter i 2011: 
 

Resultater Aktivitet Primær modtager Foreligger 
Synteser, rapporter, 
data, links o. lign  
 

CIRCLE2-ERA, WP4: 
”Share” 
BALTADAPT - Interreg 
IVB 

www.klimatilpasning.dk 
Videncenter for 
klimatilpasning 

 
Løbende 

Input til udvikling af 
transnationale forsk-
ningsprogrammer  
 

CIRCLE2- ERA- WP2: 
”Design” 
Clik’EU – Joint Program-
ming 

Forsknings og Innovations-
styrelsen 

 
Løbende 

Input til udvikling af 
regional strategi for 
klimatilpasning i Øster-
søområdet 

BALTADAPT - Interreg 
IVB 

Videncenter for klimatilpas-
ning 
EU-kommissionen 

 
Løbende 

Sommerskolen: 
”Young Professional 
Forum”  
 

NORDCLAD TFI-
Netværk 

Interessenter 
Ph.d.-studerende  

 
Ultimo 2011- 
Primo 2012 

Input til udvikling af 
Europæisk Informati-
onsportal: ”Adaptation 
Clearinghouse for Eu-
rope – ACE” 

ETC-CCA European Top-
ic Centre 
BALTADAPT 

Det Europæiske Miljøagen-
tur 

 
Løbende 

   
 
3.2 Data og bidrag til værktøjsudvikling til portalen  

KFT bistår, udvikler og leverer data målrettet portalens brugere. Det sker i henhold til strategiens målsæt-
ning om at KFT leverer autoritative klimadata og klimaeffektdata til klimatilpasningsportalen. Prioriteringen 
af denne indsats sker i dialog med Videncenteret og projektoplæg godkendes af styregruppen. KFT sekreta-
riatet faciliteter projektudviklingen, sikrer videnskabelig kvalitet og laver regelmæssig projektopfølgning og 
afrapportering til styregruppen. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. til denne aktivitet.  
 
Følgende projekter gennemføres i 2011: 
 
1. Grundvandsmodellering er en udvidelse af et projekt fra 2010, hvor der blev udført beregninger for 

Sjælland af den forventede ændring af grundvandstanden for A1B klimascenariet. I 2011 udføres be-
regninger for resten af landet for perioden 2121-2150. Kan der skaffes yderligere finansiering vil 
projektet blive suppleret med beregninger, der kan give en mere samlet vurdering af oversvømmel-
sesrisici, inkl. vandløbsberegninger. Projektansvarlig institution: GEUS. Projektdokument under-
skrevet i december 2010. 

2. Klimatilpasning i de danske kommuner har til formål supplere kortlægningen fra 2010 af klima-
tilpasningsaktiviteter i kommuner, hos erhvervene og hos borgerne og stille erfaringerne til rådighed 
på Klimatilpasning.dk. Projektet indbefatter opdatering af portalen med nye kommuner og cases, un-
dersøgelse af holdninger på det politiske niveau samt undersøgelser af tilgange og aktiviteter hos 
borgere og virksomheder. Projektansvarlig Institution: Skov & Landskab, KU-LIFE. Projektdoku-
ment underskrevet i december 2010. 

3. Klimadata til portalen har til formålet at opdatere eksisterende materiale om den fremtidige klima-
udvikling i Danmark til det for indeværende bedst mulige niveau. Dette indebærer, at de eksisteren-
de klimakort og den tilhørende information for A1B scenariet opdateres til resultater baseret på det 
europæiske ENSEMBLES projekt, som blev afsluttet med udgangen af 2009. Klimadata på portalen 
vil således fremover være baseret på medianen fra en række kørsler med regionale klimamodeller, 
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og ikke som i dag på en enkelt modelkørsel, ligesom der vil blive angivet usikkerhedsintervaller på 
tabeldata.  Projektansvarlig institution: DMI. 

 
 
Forventede resultater og produkter i 2011: 
 
Projekt 1: Grundvandsmodellering: 

 Model-beregnede værdier af grundvandstand med tilhørende vurderinger af usikkerhed - præsenteret 
på 4 specifikke GIS kort – til præsentation på klimatilpasning.dk   

 
Projekt 2: Klimatilpasning i danske kommuner: 

 Rapport over interviewundersøgelse vedr. holdninger og roller på det politiske niveau i kommunerne 
 Tema-serie af resuméblade omhandlende kommunernes indsatser på hhv. dansk og engelsk   
 Præsentation af geografisk overblik på kommuneniveau over aktiviteter og cases på klimatilpas-

ning.dk 
 Der planlægges videnskabelig publikation fra begge projekter inden for institutionernes egne budget-

ter.  

Projekt 3: Klimadata til portalen 
 Opdaterede kort og tabeller på portalen for klimaændringerne i 2021-50 og 2071-2100 med forkla-

rende tekst. 

 

3.3 Identifikation af videnhuller og forskningsbehov 

KFT har kortlagt de nationale forskningskompetencer og projekter i samarbejde med VTU og har i samar-
bejde med KoKs arbejdsgrupper identificeret og prioriteret de væsentligste overordnede og tværgående 
forskningsbehov. På Europæisk niveau deltager KFT i formuleringen af forskningsbehov igennem deltagelse 
i dels Joint Programming initiativet Clik’EU og CIRCLE2 Era-nettet.  
 
I 2011 vil KFT prioritere de videnskabelige udfordringer inden for klimatilpasning set i et 2020 perspektiv 
og pege på løsninger på det nationale niveau som en integreret del af en europæisk transnational indsats.  
 
Indsatsen foregår tæt dialog med VTU, forskningsinstitutionerne og aktører, der efterspørger et bedre viden-
grundlag. Der etableres en mindre fokusgruppe bestående af udvalgte aftagere af viden om klimatilpasning 
der sammen med repræsentanter fra forskningen identificerer de vigtigste videnhuller og sætter spot på 
forskningsbehovet. Det sker i en workshop-session på baggrund af et oplæg udarbejdet af KFT og med brug 
af ekstern mødeleder.    
 
Dernæst indgår KFT i planlægningen af 2-3 interessentdialoger. De to afholdes af klimaforskningscenteret 
CRES i samarbejde med KFT og målrettes henholdsvis landbruget og forsikringsområdet. Den sidste målret-
tes de rådgivende ingeniørfirmaer.  
 
Forventede resultater og produkter i 2011: 

 Rapport fra fokusgruppens workshop med anbefalinger til en prioriteret forskningsindsats set i et 
2020 perspektiv. 

 Rapport med opsummering af erfaringer og perspektiver fra interessentdialogen med de udvalgte ak-
tører. 

 Bidrag til fortsat kvalificering af transnationale forskningsprogrammer under JPI og ERA-net virke-
midlerne.  
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3.4 Formidling af forskning om klimatilpasning 

KFT skal fremme videndeling på tværs af forskningsmiljøerne og understøtte formidling af relevant viden 
fra forskningsinstitutionerne til beslutningstagere og samfundet. KFT ønsker at markedsføre forsknings-
institutionernes tværgående indsats og nyttige viden, så kommuner, og virksomheder oplever at de-
res indsats kvalificeres. Portalen Klimatilpasning.dk er et væsentligt redskab til dette, men workshops, 
magasin- og rapportudgivelser o. lign. kan også indgå i formidlingsstrategien. 

Endelig har KFT sin egen hjemmeside der primært bruges til formidling af baggrundsinformationer i forbin-
delse med udsendelse af KFT’s nyhedsbreve. 

På Klimatilpasning.dk har KFT to tilgange til formidling af viden: 

 I portalens ”forskningsrubrik” formidler KFT resultater og viden om klimatilpasning til portalens 
brugere. Det sker med udgangspunkt i videnskabelige artikler, rapporter fra forskningsprogrammer 
og projekter eller andre bidrag fra forsknings og andre faglige miljøer. KFT har det redaktionelle an-
svar og afklarer stoffets relevans og kvalitet på forskningsfaglige præmisser, eventuelt med inddra-
gelse af det forskningsfaglige rådgiverpanel. KFT skal senest medio 2011 have udviklet en egentlig 
kommunikationsstrategi for denne rubrik, herunder en plan for organiseringen af flow af viden fra 
forskningsmiljøerne til portalen. 

 KFT stiller viden fra forskningsrubrikken til rådighed for portalens øvrige sider og vil have en lø-
bende dialog herom med Videncenteret. Derudover bidrager KFT med autoritative data og viden i 
henhold til indgåede aftaler imellem Videncenteret og KFT. KFT opererer med en projektmodel for 
disse leverancer. 

KFT prioriterer udveksling af erfaring omkring formidling af klimatilpasningsviden på tværs af landegræn-
ser højt og ønsker at bygge på dette i den nationale aktivitet, ligesom danske erfaringer søges delt med de eu-
ropæiske samarbejdsparter. Det sker bl.a. igennem deltagelse i europæiske netværksaktiviteter. 

Det vurderes at aktiviteten forudsætter en analyse af kommunikationsopgaven. KFT-sekretariatet vil derfor 
søge de rette kompetencer til at sikre dette, primært igennem involvering af ekstern assistance med erfaring 
på området. 

Forventede resultater og produkter i 2011:  

Resultater Aktivitet Primær modtager Foreligger 
Webstrategi for kommunika-
tion på forskningsrubrikken 
på klimatilpasning.dk  

Analysearbejde udført i sam-
arbejde med ekstern konsulent og 
med inddragelse af videncenteret

KFT-sekretariat og styregruppe, 
web-master 
 

Juni 2011 

Strategi for kommunikation 
om forskningsrubrikken til 
forskere presse og brugere  

Analysearbejde udført af KFT-
sekretariatet i samarbejde med 
ekstern konsulent 

KFT-sekretariat  
KFT-forum (institutionernes 
medarbejdere i sekretariatet) 

 
Juni 2011 

Opdatering af forsknings-
rubrikken på klimatilpas-
ning.dk med ny viden  

Rekvirere input og redaktionel 
bearbejdning til målgruppen 

Klimatilpasning.dk  
Løbende 

Ny KFT hjemmeside udvik-
let 

Design af hjemmeside på AUs 
platform 

KFTs forsker netværk 
og egne fora 

 
Maj 2011 

Opdateringer af KFTs pro-
jektdatabase -  

Tilføje nye projekter indrappor-
teret igennem KFT-forum og 
projektledere 

KFT sekretariatet (som kilde til 
input og omtaler på portalen)  
CIRLCE-era net og EEA  

 
Kvartalsvis 

Nyhedsbreve fra KFT Indsamle og udsende info om 
begivenheder, interessante om-
taler og andet  

Forskere og andre intresserede i 
DK og EU 
 

Hver 1-1½ må-
ned 
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4. KFTs organisation 2011 

Den tredelte struktur i KFT med hhv. et sekretariat, en styregruppe og et forskningsfagligt rådgiverpanel har 
vist sig hensigtsmæssig. Dog foreslås følgende forhold i KFTs organisation taget op til overvejelse med hen-
blik på at styrke KFTs handlemuligheder: 

 styregruppens sammensætning overvejes i lyset af den manglende repræsentation fra det primære 
brugerniveau. 

 FRPs størrelse og sammensætning overvejes ift. KFT’s behov for faglig ekspertise. 
 KFT-sekretariatets bemandingsstruktur overvejes mhp. at sikre hensigtsmæssige arbejdsgange 

 
Oplæg til ændringer udarbejdes med henblik på styregruppens indstilling til KoK. 

Der holdes 3 møder i styregruppen forud for møderne i KoK (5. maj, 31. august og 17. november). Der hol-
des 1-2 møder i FRP og 3-5 møder mellem institutionernes medarbejdere og KFT-sekretariatet (KFT forum). 

Aftaler om aktiviteter, der skønnes relevant for KFTs opgavevaretagelse og som indgås bilateralt imellem 
Klima- og Energiministeriet og dets egne forskningsinstitutioner GEUS og DMI, rapporteres direkte til sty-
regruppen. Det samme gælder øvrige aftaler om aktiviteter der måtte indgås bilateralt imellem de ministerier 
repræsenteret i styregruppen og forskningsinstitutionerne. 
 
 

5. KFTs budget og ressourcer 2011 

KFT's aktiviteter er planlagt ud fra et budget på 5 mio. kr. for 2011 på Finansloven (§19.22.05 AU) plus evt. 
supplerende projektmidler. Balancen mellem hovedindsatserne vil med styregruppens godkendelse kunne ju-
steres i takt med at nye behov viser sig. Nedenstående tabel viser budgetfordelingen i 2011. 

Budget 2011 

 

Sekretariat 

mio. kr. 

Projektaktiviteter 

mio. kr. 

I alt 

mio. Kr. 

Sekretariatsledelse og drift (KFT)  0,30  0,3 

Forsknings koordinering  

 Nationalt (hjemmeside, nyhedsbreve, FRP) * 

 Internationale aktiviteter 

0,33 

0,14 

0,47  0,5 

Data og værktøjsudvikling til portalen  0,08  2,6 

 Grundvandsmodellering (GEUS/DMI)   1,25  

 Klimatilpasning i de danske kommuner (KU) 

 Klimadata til portalen (DMI) 

 0,50 

0,52 

 

 Reserve til projektaktiviteter i 2011   0,23  

Identifikation af videnhuller og forskningsbehov 

 Fokusgrupper og 2020 perspektiv (DTU/AU) * 

 Interessentdialog  

 
0,52 

0,09 

0,61  0,6 

Formidling af forskning om klimatilpasning 

 Løft af forskningssitet (AU+konsulent) 

 Drift af forskningssitet* 

 Projektdatabasen 

 
0,24 

0,42 

0,09 

0,74  0,7 

Udlæg  0,30  0,3 

I alt  2,50 2,50 5,0 

*) DTU indgår i disse aktiviteter inden for en ramme af 0,3 mio. kr., GEUS, DMI og KU indgår inden for en samlet 

ramme på 0,2 mio. kr. 
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6.  Bemanding 

Sekretariatets meget forskelligartede opgaver løses fortsat bedst i et tæt samarbejde på ledelses- og medar-
bejderniveau i en kompetencemæssig forankring i såvel forskning, administration og kommunikation. Disse 
områder dækkes af en fast bemanding direkte refererende til KFT’s centerleder. Herudover knyttes eksperter 
fra de involverede institutioner på specifikke fagområder. 

Sekretariatet består i 2011 af følgende kernebemanding alle på deltid: centerleder Lars Moseholm, faglige 
seniormedarbejdere Svend Binnerup, Bent Andersen og Camilla Geels (AU) samt sekretær Karin Balle 
Madsen (AU). Herudover tilknyttes en kommunikationsekspert til sekretariatet. Endvidere indgår seniorfor-
sker Kirsten Halsnæs (DTU) i sekretariatets arbejde. 

Sekretariatet vil fortsat som en del af sin indsats blive bistået af KFT-forum, som består af geologgeolog 
Lisbeth Flindt Jørgensen (GEUS), seniorforsker Vibeke Nellemann (LIFE/KU), forsker Martin Drews 
(DMI) samt repræsentanter for Videncentret. Arbejdsindsatsen i KFT-forum aftales og forelægges styre-
gruppen.

 

 

 

Behandlet på styregruppemødet 5. maj 2011 og godkendt af styregruppen 15. juni 2011 

 

 

Lars Moseholm 

Centerleder 


