
 

 
 
  

Kære politiker 
Du inviteres til politikerkonference på Christiansborg om klimatilpasning i regi af det 
regionale projekt ”Klimatilpasning på Tværs”. 
 
Tirsdag den 15. marts 2022, kl. 9-12:30 i Fællessalen på Christiansborg. 
 
Vi er nødt til at tilpasse os et forandret klima. Vi ved, at det nuværende varslingsniveau for 
oversvømmelse nogle steder vil overskrides mere end 100 gange om året hen imod 2100. Vi 
ved også, at klimaforandringerne får konsekvenser for danske boligejere og den danske 
økonomi som helhed. Så sent som i sommers så vi i Europa eksempler på, hvad fremtidens 
vejr kan bringe. Udsigten til forhøjet vandstand og stormfloder får kommuner, forskere og 
erhvervsliv til at pege på, at den danske klimasikring ikke er tilstrækkelig. Og lige nu arbejder 
Regeringen med en national klimatilpasningsplan. 
 
Hvordan skal vi forberede os på de stigende udfordringer fra vandet? 
Det er spørgsmålet, vi stiller os selv i partnerskabet ”Klimatilpasning på Tværs”. Erfaringer 

fra projektet viser, at lovgivningen er uklar, og at mulighederne for finansiering ikke er 

tilstrækkelige. Samtidigt er der mangler på tværgående koordinering og samspil mellem de 

væsentlige aktører. 

Derfor inviterer vi på konferencen til dialog om disse emner. 

Når du går hjem fra konferencen: 

• Har du deltaget i debatten og diskuteret med lovgivere på Christiansborg forud for 

forhandlingerne om en national klimatilpasningsplan 

• Du har fået den nyeste viden om kommunernes udfordringer med 

klimaforandringer fra danske forskere. 

• Og du er blevet klædt på til at diskutere de lokale og regionale politiske 

klimaudfordringer 

Konferencen henvender sig til dig som politiker i hovedstadsområdet – i en kommune eller i 
Region Hovedstaden. 
 
Sammen med medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og en række 
fremtrædende forskere indenfor klima, miljø og kommunal forvaltning, kan du debattere, 
hvordan fremtidens klimatilpasning skal se ud. 
 
Tilmelding 
Sæt kryds i kalenderen den 15. marts og tilmeld dig konferencen på 
https://engagesuite.org/en/dbt/actions/2O08RD83xS8X/e/Z0jgPOsJT4Er 

 
Det er gratis at deltage. Meld dig til hurtigst muligt, men senest d. 9. marts.  
 
Venlig hilsen 
 
Klimatilpasning på Tværs 
Sekretariatet  
 
Kontaktperson: Kristine Vik Kleffel 
Kristine.vik.kleffel@regionh.dk 
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På konferencen kan du blandt andet møde 
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