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Klima, energi og miljKlima, energi og miljøø
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Hvad er Anna og Lise ude på?
Sker der noget særligt i Nordjylland?



Samlet indsats

Regional udviklingsplan
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Erhvervsud-
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Flere spor for tvFlere spor for tvæærgrgåående indsatserende indsatser



Regionen har gode udgangsbetingelser



Klimaændringer påvirker kysterne



Nr. LyngbyNr. Lyngby







ForForøøgelse af hgelse af høøjvandsbeskyttelsen jvandsbeskyttelsen 
i 2004 op til 1,70 m (Li 2004 op til 1,70 m (Løøgstgstøør)r)



Stormfloden januar 2005: I LStormfloden januar 2005: I Løøgstgstøør er r er 
vandet 2,26 m over middelvandstanden.vandet 2,26 m over middelvandstanden.



Spor 1 Spor 1 -- RUPenRUPen
•• Brede arbejdsgrupper udvikler Brede arbejdsgrupper udvikler RUPensRUPens temaertemaer
•• Klima aspektet skal med ind!!Klima aspektet skal med ind!!
•• FNsFNs klimarapporter diskuteresklimarapporter diskuteres
•• Al Gore effektenAl Gore effekten
•• Danske forskere omsDanske forskere omsæætter globale scenarier tter globale scenarier 
•• Egholm Workshop om regionale konsekvenserEgholm Workshop om regionale konsekvenser
•• Klimascenarier for Limfjorden udarbejdesKlimascenarier for Limfjorden udarbejdes
•• Kreative unge sKreative unge sæætter dagsordenentter dagsordenen
•• Klima og energi med i RUP mKlima og energi med i RUP måål og indsatserl og indsatser
•• Handling, bl.a. nordjysk klimapanel pHandling, bl.a. nordjysk klimapanel påå vejvej



Klima Klima æændring ndring –– uden uden 
vandstandsstigningvandstandsstigning……....



…….ved 50 cm vandstandsstigning.ved 50 cm vandstandsstigning
(NB: (NB: HavnekoterHavnekoter ikke med i 3 D ikke med i 3 D -- modelleringen)modelleringen)



…….ved 100 cm vandstandsstigning .ved 100 cm vandstandsstigning 
(NB: (NB: HavnekoterHavnekoter ikke med i 3 D ikke med i 3 D -- modelleringen)modelleringen)



Klima Klima æændring ndring –– uden uden 
vandstandsstigningvandstandsstigning……....



…….ved 50 cm vandstandsstigning.ved 50 cm vandstandsstigning



…….ved 100 cm vandstandsstigning.ved 100 cm vandstandsstigning



Klima Klima æændring ndring –– uden uden 
vandstandsstigningvandstandsstigning……....



…….ved 50 cm vandstandsstigning.ved 50 cm vandstandsstigning



…….ved 100 cm vandstandsstigning.ved 100 cm vandstandsstigning



EgholmEgholm workshoppenworkshoppen

UdfordringerUdfordringer ogog mulighedermuligheder for for 
NordjyllandNordjylland

Have Have ogog fjordefjorde: mere : mere iltsvindiltsvind
LandbrugLandbrug ogog skovbrugskovbrug: : nyenye afgrafgrøøderder, , nyenye
dyrkningsformerdyrkningsformer
InfrastrukturInfrastruktur: mere : mere ekstremeekstreme hhæændelserndelser



Varme tVarme tøørre somre!rre somre!



Men mere regn om forMen mere regn om forååret, efterret, efterååret ret 
og vinteren. og vinteren. 
Hvad blev der af Hvad blev der af 
ssææsonforlsonforlæængelsen?ngelsen?



Bliver det attraktivt at vBliver det attraktivt at væære turist re turist 
i Nordjyllandi Nordjylland??

•• Forringelser af havmiljForringelser af havmiljøø og ferskvand og ferskvand ––
ddåårligere badevand, vandsport, fiskeri..?rligere badevand, vandsport, fiskeri..?

•• ÆÆndringer i skov og land ndringer i skov og land –– en lang en lang ””kedeligkedelig””
tilpasningsperiode (?)tilpasningsperiode (?)

•• En meget vEn meget vååd og bld og blææsende lavssende lavsææson son –– øøget get 
pres ppres påå de 3 sommermde 3 sommermåånederneder



Klimascenarier for en bid af Limfjorden

•Landbruget bevares, diger forhøjes
•Natur, væk med diger og pumper
•Rekreation, det planlagte landskab



Unge sUnge sæætter dagsordenen: tter dagsordenen: 
Radikal nytRadikal nytæænkning af den regionale nkning af den regionale 
udviklingudvikling



Unge sUnge sæætter dagsordenen:tter dagsordenen:
Dagens opgaverDagens opgaver
•• Natur og miljNatur og miljøø: : ““Hold din Hold din ””afslutningsfestafslutningsfest”” i Rold i Rold 

Skov i regnvejr!Skov i regnvejr!””
•• Infrastruktur og IKT: Infrastruktur og IKT: ““Benzin koster i 2017 50 Benzin koster i 2017 50 

kr./L. Hvordan kommer jeg pkr./L. Hvordan kommer jeg påå arbejde?arbejde?””
•• Turisme og OplevelsesTurisme og Oplevelsesøøkonomi: konomi: ““Hvordan laves Hvordan laves 

den perfekte ferieoplevelse ved Limfjorden i den perfekte ferieoplevelse ved Limfjorden i 
januar?januar?””



Nordjylland skal fremme Nordjylland skal fremme 
vedvarende energi og forebygge vedvarende energi og forebygge 
klimaklimaæændringer, bndringer, bååde negativt de negativt 
og positivtog positivt
•• Alle kommuner som klimakommunerAlle kommuner som klimakommuner
•• Brug af ITS lBrug af ITS løøsninger i trafikkensninger i trafikken



Fremme Frederikshavn, Thisted, Hobro 
og Aalborg som energi ”hotspots”



Spor 2 Spor 2 -- REUSREUS

•• VVæækstforum Nordjylland har satset pkstforum Nordjylland har satset påå VE VE 
som klynge, nu er klima medsom klynge, nu er klima med

•• Partnerskabsaftale indeholder indsats pPartnerskabsaftale indeholder indsats påå
klima og energiklima og energi

•• Deltager ligesom Deltager ligesom øøvrige regioner i DM i vrige regioner i DM i 
klimaklima

•• Klyngen deltager i Klimakonferencen i Klyngen deltager i Klimakonferencen i 
20092009

•• Midler til konkrete projekter Midler til konkrete projekter 



Klimaregion ThyKlimaregion Thy--MorsMors
VVæækstforum Nordjylland stkstforum Nordjylland støøtter projektet med ca. 1.8 mio. kr.tter projektet med ca. 1.8 mio. kr.

•• Etableret i november 2007 og forankret hosEtableret i november 2007 og forankret hos
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy.Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy.

•• FormFormåålet med projektet er at igangslet med projektet er at igangsæætte og koordinerette og koordinere
aktiviteter inden for vedvarende energi, saktiviteter inden for vedvarende energi, såå derder
kan skabes nye netvkan skabes nye netvæærksforbindelser, der forbedrerrksforbindelser, der forbedrer
ThyThy--Mors omrMors områådets position som et udstillingsvinduedets position som et udstillingsvindue
for vedvarende energifor vedvarende energi-- og klimalog klimaløøsninger.sninger.

•• Projektet skal understProjektet skal understøøtte forskning, udvikling ogtte forskning, udvikling og
innovation inden for vedvarende energiteknologierinnovation inden for vedvarende energiteknologier
i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet samti samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet samt
med Cemtec i Hydrogen Link Netvmed Cemtec i Hydrogen Link Netvæærket.rket.



Spor  3 Spor  3 -- EU programmerEU programmer
•• InterregInterreg programmerne prioriteter programmerne prioriteter 

Klima, VE, miljKlima, VE, miljøø og bog bææredygtighed.redygtighed.
•• 50 % EU medfinansiering50 % EU medfinansiering
•• Brede offentlige partnerskaber rundt om     Brede offentlige partnerskaber rundt om     

NordsNordsøøen en 
KattegatKattegat--SkagerrakSkagerrak--ØØresundresund
ØØstersstersøøenen

•• Klimakonference i Aalborg den 9.Klimakonference i Aalborg den 9.--10. 10. 
december om muligheder i KASKdecember om muligheder i KASK--ØØKS   KS   



Grøn, ”low mileage” turisme, frilufts- og 
hverdagsliv (sundhed)
Eksempler: Cykelbyer, Coast Alive og 
Rekreative ruter



Bæredygtige landdistrikter, landsbyer og byer, 
bæredygtig trafikløsninger,
ITS i kollektiv trafik osv.



Nordjyllands klimapanel pNordjyllands klimapanel påå vejvej

•• Danmarks mest energieffektive regionDanmarks mest energieffektive region
•• PPåå 2 2 åår skal CO2 kurven knr skal CO2 kurven knæækkeskkes
•• Bredt ejerskab, international profilBredt ejerskab, international profil
•• Strategi for hver sektorStrategi for hver sektor
•• Alle skal vAlle skal væære med fra bre med fra bøørnehave til rnehave til 

universitet, erhvervsliv, universitet, erhvervsliv, NGOereNGOere
•• Byer, Bygninger og mByer, Bygninger og møøder der ––energieffektiveenergieffektive
•• ””Fast Fast tracktrack”” sagsbehandlingsagsbehandling
•• Verdens mest energieffektive sygehuseVerdens mest energieffektive sygehuse



Tak for opmærksomheden


