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Invitation til arbejdsmøde om DNNK kystinitiativ 2021 

 

I DNNK er det blevet besluttet, at der i 2021 bl.a. skal lægges særlig vægt på vores kyster og 

klimatilpasning i de kystnære områder.  

 

Begrundelsen for at vælge kysterne som fokusområde i 2021 skal findes i den øgede 

sårbarhed og risiko for oversvømmelse i de kystnære områder, hvor mange af vores store 

værdier er beliggende, og hvor effekterne af klimaforandringer allerede kan mærkes igennem 

hyppigere og voldsommere stormfloder, der forårsager skader ved oversvømmelse og 

erosion. 

På den baggrund startede DNNK allerede i december 2020 ud med at kaste lys på dette 

igennem 3 webinarer, der blev afholdt frem til slut januar 2021.  

Samtidig med har DNNK udarbejdet Kystinitiativ 2021, der indeholder en række forslag til 

aktuelle temaer og udfordringer, der kan tages op i netværkets forskellige platforme 

(webinarer, tech talks, podcasts mv.).  

Initiativet indeholder også forslag til et projekt, hvor DNNK skal bidrage til videreudvikling af 

to eksisterende kystbeskyttelses- og klimatilpasningsprojekter, der har det til fælles, at de 

går på tværs af kommunegrænser, er tværfaglige og ikke mindst at de begge indeholder 

mulighed for videreudvikling af processer og løsninger. 

Mere information om de foreslåede projekter kan findes i den vedlagte Powerpoint 

præsentation.  

For at sikre at alle relevante emner og udfordringer er belyst i Kystinitiativ 2021, vil vi gerne 

invitere til virtuelt arbejdsmøde torsdag den 25. februar kl. 14:30 – 16:30. Her vil vi gennemgå 

initiativet og åbne op for en dialog, hvor der vil være mulighed for at komme med 

kommentarer og forslag.  

Se dagsorden herunder. 

Dagsorden 

14.30 – 14.35: Velkommen, v./Jens R. Lønholdt og Christian B. Dehlbæk 

14.35 – 14.55: Præsentation af forslag til Kystinitiativ 2021, v./ Jens R. Lønholdt og Christian 

B. Dehlbæk 

14.55 – 15.25: Åben dialog om forslag og kommentarer, v./ Jens R. Lønholdt og Christian B. 

Dehlbæk  

15.25 – 15.35: Pause 

15.35 – 16.20: Åben dialog om forslag og kommentarer - fortsat, v./ Jens R. Lønholdt og 

Christian B. Dehlbæk 

16.20 – 16.30: Afrunding og tak for i dag, v./Jens R. Lønholdt  

 

 


