
VANDET FRA LANDET 
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Tirsdag d. 2. juni 2015



Dagens program

•Velkomst

v) Ulrik, TI

•Forløb af prejekter i marts 2015 og ansøgninger 

der er fremsendt til Velux/Villum fond v. Peter, 

Smith

•Klimatilpasningsprojekter i Holstebro i relation til 

vandet fra landet og efterfølgende 

v) Leif Theilgaard, Holstebro Kommune

•Klimatilpasningsprojekter i Vejle i relation til 

vandet fra landet og efterfølgende diskussion, 

oplæg v) Ulla-Pia Geertsen, Vejle Kommune

•Klimatilpasningsprojekter i Aarhus og Gribskov i 

relation til vandet fra landet og efterfølgende 

diskussion, oplæg

v) Ulrik, TI

•Prioritering af de vigtigste områder, der skal 

arbejdes videre med i Vandet fra landet det næste 

år v) alle

Frokost og forplejning undervejs.





Idekonkurrencen

• Formålet med den åbne idekonkurrence har været at identificere ideer og parter, der kan 

videreudvikles med henblik på de 3 P’er; Produkter, Projekter og Partnerskab

• Hvordan kan klimatilpasning gribes an på forskellige niveauer og metoder?

• Hvad er de principielt forskellige tilgange til problemfeltet og hvilke indbyrdes dilemmaer kan 

identificeres?

• At åbne løsningsrummet op og vise de forskellige tilganges styrker og svagheder or derved at  

kvalificere valget af løsninger for kommuner med særligt fokus på tilbageholdelse af VFL

• Felt i transition – beslutningstrømme og vandstrømme – lovgivning, finansiering og ikke 

mindst klimaet 



Opstrøms eller nedstrøms





Forebyggende eller afhjælpende



Mobile eller permanente



Simple eller intelligente



Flere data eller forståelige data



Hvad satser vi på?

• Det er næppe muligt på forhånd at sige, hvilke løsninger der er bedst at bruge hvor, idet både 

løsningerne og klimatilpasnings-udfordringen er behæftet med stor usikkerhed

Men når vi nu skal vælge…



Det lykkelige møde mellem vandhensyn og naturhensyn
Faunapassable vandbremse



Det mobile vandberedskab
Model til kontrolleret arealoversvømmelse



Landdelshaver



ØREBYTTER

Formål: 

At bruge hinandens ører og få det hele med..

Fremgangsmåde

Start med at genfortælle hvad I hørte som den 

væsentligste udfordring i kommunen.

Skriv på post its egne forslag til hvordan 

udfordringerne matcher eller kan kvalificere 

de tre projektforslag.

Sæt post its på de relevante projekter 



Hvad nu?


