
 

 
DANCORE temadag  

Visioner for den nye danske kystforvaltning 

Fredag den 2. november 2018 
 

Forvaltningen af de danske kyster vil ændre sig radikalt, når godkendelsesmyndigheden flyttes fra 

Kystdirektoratet til kommunerne i 2018. Ændringerne stiller alle de involverede aktører – borgere, 

kommuner, rådgivere og Kystdirektoratet – et helt nyt sted, og der er brug for, at nye kommunalt 

forankrede kystplaner udvikles på fornuftig vis. 

Den nye situation er en udfordring, men den kan også ses som en mulighed for at udvikle nye visioner 

for, hvordan kysten skal plejes og udvikle sig i fremtiden på en måde, der håndterer de lokale 

muligheder og udfordringer i et helhedsorienteret perspektiv.  

F.eks. kan det være vigtigt at forstå, i hvilken forstand kysten kan være en værdi for lokalsamfundet og 

ikke kun et område, der er udgiftskrævende i forbindelse med beskyttelse mod erosion og  

På efterårets temadag vil DANCORE præsentere en række spændende oplægsholdere, der vil give en 

række inspirerende indlæg om muligheden for at integrere planlægning, kystudvikling og kystbeskyttelse 

i sammenhæng med kystteknik, økonomi og herlighedsværdi.  

På denne temadag har vi valgt tre overskrifter: 

• Opfattelser: Hvordan opfatter vi – interessenterne – kysten? Hvilken værdi tillægger vi kysten? På 

hvilken måde er kysten et gode, og på hvilke måder ser vi havet som en trussel med 

havspejlsstigninger, erosion og oversvømmelse? 

• Muligheder: De nye tiltag og ændringer i praksis er en udfordring – men åbner det også op for 

muligheder, f.eks. for at lokalsamfund kan bruge kysten som et springbræt til udvikling? Og hvilke 

tekniske-arkitektoniske muligheder er der for at udvikle og realisere planerne? 

• Visioner: Hvad er vejen frem med de nye vilkår? Kan helhedstænkning af kystprojekter og planer 

løfte opgaven, støtte forvaltningsarbejdet, klimasikre kysten og sikre landskabets værdi? 

Arrangementet er gratis og afholdes på Geocenter Danmark i København. Tilmelding foregår via email 

til office@dancore.dk med sidste frist for tilmelding den 26. oktober 2018. 
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09:30-09:45 
Velkommen 

Nils Drønen, DHI 

09:45-10:15 
Opfattelser: ”Værdien af vores kyster fra et velfærdsøkonomisk perspektiv” 

Toke Panduro, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Kbh. Univ. 

10:15-10:45 
Opfattelser: ”Om rekreativ brug af kystzonen og havet – friluftsliv og turisme” 

Berit Charlotte Kaae, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Kbh. Univ. 

10:45-11:15 
Opfattelser: ”Risikoopfattelse og samarbejde omkring klimatilpasning” 

Lea Skræp Svenningsen, DTU Management Engineering 

11:15-11:30 Pause 

11:30-12:00 
Muligheder: ”Nordkystens Fremtid” 

Kristina Moos Bylov, Nordkystens Fremtid (Halsnæs/Gribskov/Helsingør kommune) 

12:00-12:30 

Muligheder: ”Kystsikring og kapacitetsopbygning – hvordan bliver man som 
kommune i stand til at træffe kvalificerede beslutninger om kystsikring?” 

Mikkel A. Thomassen, Smith Innovation 

12:30-13:30 Frokost 

13:30-14:00 
Muligheder: ”Porøse konstruktioner i forbindelse med kyst- og havteknologi” 

Erik Damgaard Christensen, DTU-MEK 

14:00-14:30 
Muligheder: ”Nye teknologiske redskaber til kystforvaltning og helhedsplaner” 

Kasper Kærgaard, DHI 

14:30-14:45 KAHOOT! – deltagernes tanker og meninger 

14:45-15:00 Pause 

15:00-15:30 
Visioner: ”Helhedsvision: Byplanlægning, infrastruktur og kystsikring” 

Arne Cermak Nielsen, Urban Power 

15:30-16:00 
Visioner: ”Fremtidens kyster – en fælles værdi” 

Per Sørensen, Kystdirektoratet 

16:00- 
Tak for i dag – DANCORE byder herefter på en lille forfriskning 

Nils Drønen, DHI 

 

  



 

 

Tilmelding  

Deltagelse er gratis og inkluderer kaffe, te og kage. Frokost kan købes i kantinen på Københavns 

Universitet. Tilmelding foregår via email til office@dancore.dk med sidste frist for tilmelding den 26. 

oktober 2018. 

Arrangementet afholdes på dansk.  

Sted  

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Auditorium B 

Geocenter Danmark, Øster Voldgade 10, 1350 København K 

Kontakt  

Nils Drønen, DHI (koordinator for DANCORE) nkd@dhigroup.com   
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