
 

 

Vand, viden og visioner 

- invitation til temadag for rådgivere 

Tirsdag den 18. juni kl. 10-16 
DGI-huset 

Værkmestergade 17 

8000 Aarhus C 

Kystdirektoratet inviterer til temadag, hvor vi vil bidrage med viden om blandt andet lovgivning og værktøjer, og det er vores 

intention, at vi sammen kan få en udbytterig, fagligt stærk samtale om kysterne. 

Interessen for kyst- og havneområderne er stor og vokser kraftigt i disse år. Visioner for og ønsker til udviklingen i 

kystområderne står i kø: byudvikling, sommerhusområder, havneudvidelser, rekreative aktiviteter, kunstoplevelser og mere 

uberørt natur – blot for at nævne nogle få.   

 

Samtidig stiger kravene til beskyttelse af investeringerne i kraft af udsigten til klimaforandringer med stigende nedbørsmængder 

og havvandsstande mv. Det kalder i høj grad på viden, tværfaglig og tværorganisatorisk samarbejde og kreativitet, når alle disse 

interesser kommer i spil. Hvordan kan vores fagligheder understøtte en langsigtet og bæredygtig udvikling i de danske 

kystområder? Den debat håber vi at engagere jer i. 

 

I løbet af det seneste år er der kommet ny lovgivning på kystbeskyttelsesområdet. En ny kystbeskyttelseslov skal sikre hurtigere 

og enklere behandling af kystbeskyttelsessager. Lovens ændrede formålsbestemmelse giver grundejere større metodefrihed, og 

nærheden til borgerne blev større, da kommunerne i september 2018 overtog opgaven med at træffe afgørelse i 

kystbeskyttelsessager. 

I kan blandt andet høre om de vigtigste ændringer i lovgivningen og om værktøjer og viden, som Kystdirektoratet arbejder med 

lige nu, samt om den kommende nationale risikovurdering. Afslutningsvis giver vi bolden op til debat. 

Vi håber at se jer til en udbytterig dag. 

Deltagelse er gratis. Der er kaffe og frokost mv. undervejs. 

Tilmelding til leb@kyst.dk senest den 10. juni 2019. 

 

Med venlig hilsen 

Kystdirektoratet 

 

Merete Løvschall 

Kystdirektør 
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Program 

 

Vand, viden og visioner 
Tirsdag den 18. juni kl. 10-16 

DGI-Huset 
Værkmestergade 17 

8000 Aarhus C 

 

9.30-10.00  Registrering og morgenkaffe 

10.00-10.10  Velkommen    v/Merete Løvschall, Kystdirektør 

10.10-11.15 Den ny kystbeskyttelseslov  v/Lone Dupont, KDI 

Afvejning af lovens hensyn 

 – prøv det i praksis 

Forsøgsordninger, puljer, kystbeskyttelse og Natura 2000 

Vejledningsmaterialer 

11.15-11.45 Strandbeskyttelse og klitfredning v/Karin Jølk Johnsen, KDI 

11.45-12.30 Tiltag og viden    

Interreg-projekter  v/ Carlo Sass Sørensen, KDI   

Oversvømmelsesdirektivet  v/ Thorsten Piontkowitz, KDI 

 

12.30-13.30 Frokost 

13.30-14.30 National risikovurdering    v/ Thorsten Piontkowitz , KDI 

14.30-14.45 Kaffe 

14.45-15.15 Debatoplæg    v/Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard A/S 

15.15-15.45 Fælles debat 

15.45-16.00 Opsamling og tak for i dag  v/ Merete Løvschall 

 


