
 
 
 
 

 
Klimatilpasning i Danmark  

- Konference - 
 

Tid: d. 25. okt. 2010 fra kl. 10.00-15.30 
Sted: Bygning 55, DGI-Byen 

 
- Konferencen afholdes af Teknologirådet i samarbejde med Videncentret for  
klimatilpasning og Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) 

 
Formål: 
Formålet med konferencen er at sætte fokus på klimaforandringerne og diskutere veje til at 
håndtere de udfordringer, som møder såvel myndigheder som politiske beslutningstagere på 
forskellige niveauer. Konferencen skal bidrage til at identificere og debattere de valgmuligheder 
beslutningstagere på alle niveauer står overfor i forbindelse med klimaforandringernes 
påvirkning af det danske samfund. 
 
Baggrund: 
Klimaforandringerne har allerede ramt os. Uanset hvad politikerne gør for at standse ændringer i 
klimaet, vil det derfor også være nødvendigt for samfundet at tilpasse sig de klimaforandringer, 
der allerede sker. 
 

Klimatilpasning er ikke noget der alene kan løses teknisk (større rør eller højere diger) eller som 
kan optimeres udelukkende ved at få bedre klimaberegninger stillet til rådighed. Klimatilpasning 
forudsætter en kompleks samfundsmæssig proces med mange aktører og valgmuligheder. 
Beslutningstagere på alle niveauer er alle vigtige spillere når vi skal skabe en udvikling, 
hvor samfundets sårbarhed overfor det fremtidige klima bliver mindre.  
 

  
 Foreløbigt Program 

 
Indregistrering (let morgenbuffet) 
 
Kl. 10.00 
Velkommen / program & spilleregler  
 
Indledning v. klima- og energiminister Lykke Friis 
 
Blok 1, Klimaforandringer og klimatilpasning 
 
Formålet med blok 1 er at præsentere, hvad vi i dag ved om klimaforandringernes påvirkning af 
Danmark. Men der skal også ses fremad og gives bud på, hvordan viden om 
klimaforandringernes påvirkning af Danmark hele tiden udvikler sig, og hvordan denne nye 
viden løbende kan tænkes ind i planlægningen. 
 
 
Blok 2, Lokal planlægning og klimatilpasning 



 
Formålet med blok 2 er at diskutere, hvordan klimatilpasning kan håndteres og 
forvaltningsmæssigt integreres i den lokale planlægning. 
 
Frokostbuffet 
 
Blok 3, Lovgivningsmæssige udfordringer 
 
Formålet med blok 3 er at belyse de lovgivningsmæssige rammer for klimatilpasning i Danmark.  
 
Blok 4, Hvordan kommer beslutningstagerne videre med den fremtidige 
klimatilpasningsindsats? 
 
Formålet med blok 4 er at kigge fremad, og identificere de mest presserende politiske valg. 
 
Kl. 15.30 
Afslutning 
 


