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Invitation 
til åbent møde om kystbeskyttelse d. 16. november 2015 kl. 14-16. 

Mødested: Radiosalen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. 

Vil du være med til at debattere beskyttelse af vores kyster? 

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen inviterer til åbent møde om kystbeskyttelse. I den seneste tid har der været stor 

opmærksomhed om de metoder og beslutningsprocesser, der bliver taget i brug i forbindelse med at sikre de danske kyster. Dette 

åbne møde henvender sig til alle med interesse i emnet og giver indblik i den nyeste viden på området. Der vil samtidig være 

lejlighed til at stille spørgsmål og deltage i debatten med både eksperter og ministeren.  

Om programmet 

Der er to timer til at kaste lys over de udfordringer, kystbeskyttelsen stiller til både den enkelte og samfundet. Først vil der være en 

række faglige oplæg om, hvad kystbeskyttelse handler om, og hvad der er fordele og ulemper ved de forskellige metoder:  

 Kystdirektoratets myndighedsopgave – lovgivning og praksis for kystbeskyttelse i Danmark.  

v/ direktør Merete Løvschall og kystteknisk chef Per Sørensen.  

 Hvad er erosion, og hvor er erosionen størst i Danmark? Klimaforandringers betydning for kystbeskyttelse. 

v/Aart Kroon, associate professor, Det Naturvidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet:  

 Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger. 

v/Karsten Mangor, chefingeniør, DHI, har projekteret bl.a. Amager Strandpark 

 En tværkommunal vision for en sammenhængende kystbeskyttelsesindsats. 

v/projektleder Kristine Vik Kleffel, Gribskov Kommune ”Projekt Nordkystens fremtid”. 

Efter de faglige oplæg vil der være lejlighed til at stille spørgsmål og deltage i debatten. Eva Kjer Hansen, miljø- og fødevareminister 

vil lede og deltage i mødet. 

Tilmelding 

Er du interesseret i at deltage i det åbne møde, skal du tilmelde dig her: mfvm.dk/kystbeskyttelse-invitation 

Det er først til mølle-princippet, og du skal oplyse navn og e-mail. For at målrette mødets indhold må du meget gerne udfylde 

tilmeldingsformularens felt: ”Hvad er din interesse i kystbeskyttelse?”. 

Venlig hilsen 

Miljø- og Fødevareministeriet 
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