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26. april 2019 

Invitation: Temamøde om klimatilpasning i Gudenådalen. 
 

Klimaforandringerne medfører et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne af 

bl.a. voldsommere nedbørshændelser. Hvordan vil fremtiden tegne sig for Gudenådalen, hvilke 

klimasikringstiltag kan overvejes og hvordan påvirker det den måde Gudenådalen anvendes 

på? Spørgsmålene og holdningerne hertil er mange. 

 

Gudenåkomitéen inviterer til et spændende temamøde om klimatilpasning i Gudenådalen, hvor 

forskellige interessenter – staten, videnskaben, landbruget, naturen og lodsejeren - kommer 

med hvert deres perspektiv på klimatilpasning i Gudenådalen. Det foreløbige program kan ses 

side 2 – programmet opdateres løbende på Gudenåkomitéens hjemmeside 

 

Publikum får på temamødet mulighed for høre om problemstillingerne og 

løsningsmulighederne, og i den efterfølgende paneldebat er der mulighed for at stille 

oplægsholderne spørgsmål. 

 

 

   

Tid : 21. juni 2019 kl. 10.00 – 15.00. 

 

Sted : ”Værket”, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers (lokale: ”Ridehuset”)  

   

Pris : 500 kr. pr. person (meld til og betal via Silkeborg Kommunes webshop) 

   

Deadline : Senest 10. juni 2019. 

   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Karen Lagoni 

Formand for Gudenåkomitéen/VOS 

 

Claus Løwe Klostergård 

Næstformand for Gudenåkomitéen 
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https://www.gudenaakomiteen.dk/gudenaakomitéen/moededatoer-og-referater/temamoede-21-juni-2019/
http://webshop.silkeborgkommune.dk/category/gudenaakomitens-temamoede-162/


 

Side 2 

 

Foreløbigt program for Gudenåkomitéens TEMAmøde 

”Klimatilpasning i Gudenådalen” 

21. juni 2019 

Navnene på oplægsholderne offentliggøres løbende på Gudenåkomitéens hjemmeside 

   

   

10.00 – 10.10  Velkomst og introduktion og dagen. Kommunernes perspektiv   

 

10.10 – 10.30  Klimaudfordringer i nationalt perspektiv  

 

10.30 – 10.50  Klimaudfordringer i Gudenåperspektiv samt ”Coast to Coast Climate 

Challenge” 

 

10.50 – 11.20  Oversømmelse, klimatilpasning og varsling for Gudenå (Coast to 

Coast Climate Challenge) 

  
 Pause 20 min 

   

11.40 – 12.00  Landbrugets syn på nutidige udfordringer og fremtidige løsninger på 

klimaudfordringerne i ådalene – hvordan tilgodeses de 

dyrkningsmæssige interesser? 

 

 

12.00 – 12.20  Danmarks Naturfredningsforenings syn på nutidige udfordringer og 

fremtidige løsninger på klimaudfordringerne i ådalene – hvorledes 

tilgodeses de naturmæssige og rekreative interesser? 

 

12.20 – 12.40  De stigende vandmasser i Gudenådalen set fra lodsejer perspektiv 

  
 Frokostpause 50 min 

 

13.30 – 13.50  Statens syn på fremtidige løsninger i de danske ådale – hvad er der på 

vej fra tinge? 

 

13.50 – 14.50  Paneldebat og spørgerunde:  

Drøftelse af fremtidige fokuspunkter og løsningsmuligheder 

 

14.50 – 15.00  Afrunding 
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