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og vi kan lære meget af hinandens erfaringer - også
selv om opgaven gribes meget forskelligt an.
Det er helt naturligt, eftersom der er stor forskel på
geografien i de enkelte lande og eftersom ansvaret
for planlægningen ligger hos forskellige myndigheder.

Velkommen til årets sidste nyhedsbrev om oversvømmelsesdirektivet.
Jeg undskylder, at jeg først lader høre fra mig nu.
Ikke mindst fordi jeg i sidste nyhedsbrev skrev, at
det var vores hensigt at holde ERFA-møde i løbet af
fjerde kvartal i år. På grund af en række udfordringer
i forbindelse med modelleringerne og et uforudset
stort tidsforbrug i behandlingen af data må vi desværre prioritere tiden og udskyde ERFA-mødet til næste
år.
Derfor får I status på, hvor langt vi er kommet nu, og
hvad vi har i støbeskeen til næste år her i nyhedsbrevet.
Vi kan som det første sætte flueben ved afrapporteringen af første planperiode (screeningen inklusiv de
historiske oversvømmelser), som blev godkendt i EU
lige efter sommerferien.

I europæisk sammenhæng er det i øvrigt usædvanligt, at ansvaret for risikostyringsplanerne ligger hos
kommunerne, som det er tilfældet i Danmark. Og
der var stor interesse fra de andre lande omkring
den danske tilgang. Efter min mening er den danske
opskrift klart en styrke, for det betyder, at planerne
udspringer af og forankres i de lokalsamfund, hvor de
i sidste ende også skal stå deres prøve. Det er derfor
en model, som jeg tror, vil komme os til stor gavn i
forhold til klimatilpasningen i fremtiden.
Julen nærmer sig, men jeg vil alligevel vente lidt med
at ønske glædelig jul, da I vil høre fra mig igen inden
årets udgang.
Med venlig hilsen

Kaija Jumppanen Andersen, projektleder

I EU-arbejdsgruppen Working Group Flood, hvor
Thorsten og jeg deltager, udvekslede og delte vi
viden om risikostyringsplaner på det seneste møde
i oktober. Her diskuterede vi målsætninger og tiltag,
ligesom vi hentede inspiration hos hinanden. Videndeling er væsentlig, for risikostyringsplanerne er
afgørende, når vi skal håndtere oversvømmelser fra
vandløb og fra havet både nu og fremover.
Udfordringen med at planlægge, hvordan de stadigt
stigende vandmængder og hyppigere oversvømmelser skal håndteres, er fælles for alle EU-landene,
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Planlagt og på vej

Data til risikostyringsplaner

Vi arbejder lige nu på højtryk op mod deadline den
22. december for at færdiggøre og levere opdaterede
data til jer i form af fare-, skades- og risikoberegninger, så de er tilgængelige i WebGIS og klar til download, når I for alvor går i gang med risikostyringsplanerne i det nye år.

Vejledning til risikostyringsplaner på vej

Med en klar målsætning om at levere en vejledning,
der har høj brugsværdi i praksis, er forberedelserne
til en vejledning om opdatering af risikostyringsplaner
i fuldt sving. I arbejdet lægger vi vægt på at drage
nytte af de erfaringer, som man har gjort sig i andre
EU-lande, især Tyskland. Vi har naturligvis også
indarbejdet jeres input fra ERFA-møderne i februar,
og vi glæder os til at præsentere vejledningen for jer
i 2020.

ERFA-møder står på vores ønskeliste

Vi har et stort ønske om at afholde ERFA-møder med
jer i forhold til kortlægning og risikostyringsplaner.
Finansloven er dog endnu ikke helt på plads, så vi
kan endnu ikke love, at vi vil have økonomisk mulighed for at afholde ERFA-møder næste år.

Hvordan ser jeres ønskeliste ud?

Under forudsætning af at vi får mulighed for at arrangere ERFA-møde(r) næste år, vil vi naturligvis gerne
tilpasse os jeres behov. Da vi desværre ikke nåede
ERFA-mødet om kortlægning i år, vil vi tilrettelægge
mødet næste år, så kortlægningen om muligt kommer
til at indgå.
Jeg vil derfor gerne bede jer foreløbig reservere
følgende datoer: 6.-7. februar og 27.-28. februar, samt
tage stilling til følgende muligheder for tema på et
kommende ERFA-møde:
a. Enten et møde om kortlægningen eller et om vejledning til risikostyringsplaner
b. Et heldagsmøde med begge emner: Kortlægning
og Vejledning til risikostyringsplaner, med ca. halv
dag til hver
c. Et møde af halvanden til to dages varighed med
begge emner på dagsordenen
Send derfor gerne en mail med den ønskede prioritering af ovenstående (a-c), herunder hvilket emne du
foretrækker under forslag a. Send venligst din ønskeliste til kja@kyst.dk senest den 8. januar 2020.
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