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KL-temadag om klimatilpasning 

 

KL-temadag om klimatilpasning 

Kommunerne har stort fokus på at sikre borgerne mod klimaforandringerne, 

men der er stadig nogle forhindringer og benspænd på vejen mod den robu-

ste og modstandsdygtige klimakommune. De tekniske løsninger kender vi i 

vidt omfang. Alle kommuner har en klimatilpasningsplan, kommunerne har 

udarbejdet klimalokalplaner, DK2020-planer og der er fuld gang i udviklingen 

af kort, modeller og digitale løsninger. 

 

I løbet af temadagen vil vi diskutere nogle af de områder, der stadig giver 

nogle af de største udfordringer for kommunerne, og hvor vi mangler at kva-

lificere og kvantificere inputtet til den nationale klimatilpasningsplan. Kom og 

bliv inspireret, og deltag i debatten om: 

 

Finansiering: Klimatilpasning er dyrt og finansiering er derfor afgørende. KL 

har foreslået en national fond til at understøtte og kickstarte lokale klimatil-

pasningsprojekter. Men hvordan skal fonden skrues sammen? Hvem skal 

betale? Hvem skal have støtte? 

 

Naturområder: Hvad gør vi ved beskyttede naturområder, der fremover bli-

ver mere våde? Hvordan undgår vi, at oversvømmelse og relateret klimatil-

pasning reducerer levestederne for sårbare planter og dyr?  

 

Områder, der ikke kan beskyttes: Skal alle ejendomme og områder be-

skyttes? Hvornår kan det komme på tale at opgive områder, hvilke kriterier 

skal være opfyldt/kan man sætte kriterier, og hvor mange og hvor store om-

råder taler vi om? 

 

Målgruppe: 

Temadagens deltagere er kommunale ledere og medarbejdere, der er enga-

geret i arbejdet med klimatilpasning lokalt, fx i DK2020-regi. Andre interesse-

rede er også meget velkomne. 

 

Praktisk: 

Temadagen afholdes den 10. november 2021 i Scandic Hotel, Vester Sø-

gade 6, 1601 København V. Gåafstand fra Vesterport Station og Køben-

havns Hovedbanegård. 

 

Pris: 1800,00 kr. ekskl. moms.  
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Program: 

Kl.10.00 – 10.15 Velkomst. KL’s input til den nationale klimatilpasningsplan – 

udfordringer og løsninger.  

 

10.15 – 10.45 Hvilket billede ser vi ind i? Hvordan påvirker klimaforandrin-

gerne? v/ Jens Hesselbjerg Christensen, Professor, KU. 

 

10.45 – 10.55 Strække ben 

 

10.55 – 11.10 Kan vi tilpasse os på en bæredygtig måde, skabe ny natur 

måske?  

 

11.10 – 11.30 Det herreløse grundvand – hvad kan vi gøre ved det?  

 

11.30 -12.00 Klimatilpasning og bæredygtig omstilling af byer og landdistrik-

ter.  

 

12.00 -13.00 Frokost 

 

13.00 – 13.45 Naturområder og klimatilpasning.  

Når havet stiger og regnmængderne øges, vil naturen rykke sig – hvis den 

kan. Gennem lovgivning har man søgt at bevare status quo, men holder 

denne strategi? Udfordringen er at få igangsat en debat om mulige og ac-

ceptable klimabeskyttelser, der forholder sig til klimaforandringerne. Oplæg 

og drøftelser. 

 

13.45 – 14.30 En national fond til klimatilpasning  

 

KL og flere andre organisationer peger på, at der er behov for en natio1nal 

fond, der skal understøtte klimatilpasning. Hvordan skal en fond oprettes og 

finansieres? Måske kan vi lære af andre, så med inspiration fra Naturfonden 

kan vi drøfte, hvordan fonden kan finansieres? Hvilke projekter der bør 

komme i betragtning? Hvilke kriterier støtten tildeles efter, og hvordan beva-

res incitamenterne til at bidrage? Indledning v/ direktør Flemming Nielsen, 

Naturfonden (tbc) 

 

 

14.30 – 14.45 Kaffe, kage og frugt. 

 

14.45 – 15.30 Områder, der ikke skal klimatilpasses.  

Der er meget fokus på beskyttelse, men hvilke områder skal ikke beskyttes 

og måske helt opgives? Skal der være en tilbagetrækningsstrategi? Og hvad 

er statens og kommunernes rolle? Vi tager hul på en debat om værdier, mu-

lige og acceptable beskyttelser og udgiftsfordelinger. Oplæg og drøftelser.  

 

15.30 – 16.00 Opsamling og tak for i dag  

 

 

Spørgsmål vedr. temadagen kan rettes til Hanne Lylov Nielsen, haln@kl.dk 

eller Kirstine Friis Lange, kifl@kl.dk, tlf.: 3370 3791. 
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