
 

Temadag – Kystforvaltning og klimatilpasning langs de danske kyster 
 

I løbet af de seneste år er der sket en masse inden for kystforvaltnings- og 

beskyttelsesområdet.  

Klimatilpasningsprojekter langs de danske kyster udbredes og udvikles løbende, og nye 

fokuspunkter som tværgående samarbejder samt helhedsorienterede og naturbaserede 

løsninger begynder at spille en større rolle, som følge af de udfordringer vi oplever i klimaet, 

miljøet og samfundet.  

Oveni det er forvaltningsmyndigheden af de danske kyster blevet overdraget til kommunerne i 

2018 for at lette processen for grundejere med at søge om tilladelse til etablering af 

kystbeskyttelse. 

 

I forbindelse med den udvikling der er sket inden for kystområdet, inviterer Det Nationale 

Netværk for Klimatilpasning, Coast to Coast Climate Challenge og Region Midtjylland til 

temadag om kystforvaltning og klimatilpasning langs de danske kyster onsdag d. 9. 

december 2020 fra kl. 9-18:30 på Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers.  

 

På dagen vil vi bl.a. evaluere på overdragelsen af forvaltningsmyndigheden, og vi skal se 

nærmere på, hvad der rør sig af nye tendenser inden for klimatilpasning langs vores kyster. 

Derudover vil vores keynote speaker, Sebastian Mernild, der er prorektor og professor i 

klimaforandringer på Syddansk Universitet, og ikke mindst en af hovedforfatterne på den 

kommende IPCC rapport, give os et indblik i, hvordan fremtidens klima vil påvirke os i 

Danmark og Nordeuropa, hvis ikke vi får reduceret vores CO2-emissioner.  

Dagen sluttes af med mulighed for corona-venlig netværk over en let aftenanretning. 

 

Arrangementet er specielt henvendt til kystkommuner, rådgivere, statslige myndigheder og 

andre interessenter inden for kystforvaltning og kystbeskyttelse. Men alle er velkomne.  

Temadagen vil blive afholdt som et såkaldt "hybridarrangement", hvor der både vil være 

mulighed for fysisk og virtuel deltagelse.  

Deltagerloftet følger de nationale retningslinjer for Corona-restriktioner og er derfor på 

nuværende tidspunkt på maks. 50 pers. Pladserne vil blive tildelt efter "først-til-mølle" 

princippet. Alle henvendelser derudover vil komme på en evt. venteliste.  

Tilmeldte på ventelisten vil få besked, hvis de nationale retningslinjer ændrer sig, eller hvis der 

bliver pladser ledige.  

Tilmeldte til virtuel deltagelse vil modtage en mail med link til streaming, når vi nærmere os 

dagen. 

 

Deltagelse i arrangementet er gratis, og der er tilmeldingsfrist onsdag d. 2. december kl. 

12.  

 

Tilmelding foregår via dette link: https://vib2016.wufoo.com/forms/x2vmktf0exnbex/ 

Se det fulde program her: https://www.c2ccc.eu/aktiviteter/temadag-kystforvaltning-og-

klimatilpasning-langs-kysterne/ 

 

Der vil være et no-show gebyr på 200 kr. for deltagere, der er tilmeldt til fysisk deltagelse 

og som ikke møder op på dagen. 

 

Vi glæder os til at se jer alle til en spændende dag, der forhåbentlig vil blive tage med storm.  
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