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Konference til udvikling af klimatilpasning I kystnæreområder 

 – samarbejde med eksperter fra Holland 

I DNNK har vi 2021 et særligt fokus på klimatilpasning i de kystnæreområder. I den 

forbindelse vil DNNK gerne tilbyde vores medlemmer en mulighed for at få relevant sparring 

og inputs til egne klimaudfordringer langs kysterne fra førende hollandske eksperter 

indenfor området til en konference, der forventes afholdt digitalt i uge 24, midt juni.  

 

Tilbuddet kommer i forlængelse af et dansk-hollandsk samarbejde, der blev skudt i gang ved 

konferencen ”Vandet kommer”, som blev afholdt i februar i et samarbejde mellem DNNK, 

Danske Regioner, den hollandske ambassade og NATOUR. Samarbejdet har blandt til formål 

at vidensdele omkring klimatilpasning på kystområdet, herunder naturbaserede løsninger, 

der er et af hjørnestenene i DNNKs tilgang til klimatilpasning.  

Arrangementet er fortrinsvist henvendt mod myndigheder og andre interessenter med 

udfordringer i forhold til klimatilpasning i kystnæreområder.   

Til konferencen  vil vi blive præsenteret for, hvordan der arbejdes med klimatilpasning i de 

udsatte kystnære områder fra statslige og lokale vandmyndigheder i Holland. Derudover vil 

det på dagen være muligt at mødes med relevante aktører fra bl.a. vidensinstitutioner, samt 

entreprenører og rådgivere med specifik, som der kan deles viden og erfaringer med.   

Det skal I levere for at deltage: 

Arrangementet vil foregå på engelsk, I skal derfor være opmærksomme på, at jeres 

præsentation skal foregå på engelsk. 

Derudover skal der fremsendes en kort tekst med en beskrivelse af jeres udfordringer, som 

skal bruges i forbindelse med udvælgelse af relevante hollandske interessenter. 

Beskrivelsen skal også være på engelsk. Det kan senere hen blive nødvendigt at lave et 

opfølgende interview om jeres notat sammen med de hollandske eksperter. I vil blive 

kontaktet omkring dette, efter at vi har modtaget jeres notater. 

 

Indsendelse af case 

Hvis I ønsker at deltage i arrangementet med en case, skal I sende den engelske beskrivelse 

af jeres case til DNNK på mail: christian.dehlbaek@ru.rm.dk, senest d. 26. april. 

I uge 18 får I besked på, om jeres case er gået videre til konferencen.  

Det er naturligvis også muligt at deltage ved konferencen uden at have indsendt en case. 

Følg med på DNNKs klimakalender, hvorfra man kan tilmelde sig arrangementet, så snart vi 

har case deltagerne på plads.  
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