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Fiskeri, skibstransport, råstofudvinding, havmøller og havbrug.  Klimaforandring, biodiversitet, fredede områder og uspoleret udsigt.
 
Der er mange måder at bruge havet på, mange forhold der spiller ind, og mange meninger om, hvordan vi bedst forvalter det kystnære miljø.
 
Vil du være med til at diskutere visionerne for havmiljø, havplanlægning og kystzone-aktiviteter i Østjylland, så er det nu, du har 
muligheden. 

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune og Ole Bollesen, Syddjurs Kommune:  
”Vi har gennem længere tid været i konstruktiv dialog med Bæredygtig Kystkultur om udviklingspotentialet i den østjyske kystzone. 
Vi ser derfor frem til en spændende konference, hvor også muligheden for et samarbejde mellem de østjyske kystkommuner omkring 
den forestående Havplan kan drøftes”.

Tilmeld dig konferencen for de østjyske kystkommuner, hvor du både kan blive klogere på den igangværende udvikling af den natio-
nale havplan og på ”Øresundsprojektet” samt diskutere visionerne for vores lokale havmiljø med udgangspunkt i de østjyske kom-
muners kystzoneinteresser. 
 
Formålet med konferensen er at kickstarte et samarbejde mellem de østjyske kystkommuner om udvikling af nye fælles visioner og 
strategier for en bæredygtig kystkultur, herunder kystzonen, kystvandene og tilknyttede havområder i den østjyske havregion.

Resultatet af konferencen kan være et langsigtet samarbejde om kystzoneinteresserne og fx et koordineret østjysk indspil til Dan-
marks første havplan, som forventes offentliggjort til høring efterår 2019. Havplanen vil have stor betydning for fremtidens havmiljø 
og forvaltning, og dermed for de østjyske kystkommuner.
 
Konferencen er for byrådsmedlemmer, direktører, forvaltningschefer og fagpersoner. Deltagelse er gratis. Programmet omfatter også 
lidt godt til ganen fra Kattegat og Det legende Køkken fra Fish-a-deli-Circus.
 
TILMELDING: https://kattegatcentret.nemtilmeld.dk/1/
FRIST: 14. november 2018 – Der er et begrænset antal pladser.

Med venlig hilsen
Jeppe Hansen
Formand - Komitéen Bæredygtig Kystkultur

INVITATION TIL KONFERENCE: 

HVAD VIL VI MED HAVMILJØET I ØSTJYLLAND?          

KOMITÉEN BÆREDYGTIG KYSTKULTUR INVITERER TIL KONFERENCE 
TIRSDAG D. 27. NOVEMBER 2018 KL. 16.00 – 20.15 
KATTEGATCENTRET, FÆRGEVEJ 4, 8500 GRENÅ



 

PROGRAM

15.30 - 16.00:  Ankomst – kaffe og netværk

16.00:  Velkomst og introduktion v. Bæredygtig Kystkultur 
 Anders Jacobi, Facilitator fra Let’s Involve 

16.10 -16.50:  De 17 verdensmål som overordnet ramme for drøftelse af bæredygtighed og benyttelse og beskyttelse af havet.
 Steen Hildebrandt, Ph.D.,  Professor, Aarhus Universitet
 Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

16.50 -17.20:  Havplan og kystzoneforvaltning i hovedtræk 
 Rikke Wetter Olufsen, Kontorchef, Søfartsstyrelsen, Maritim Erhvervs- og vækstpolitik.
  
17.20 -18.00:  Et konkret eksempel på regional havplanlægning,  ”Scenarier for den fremtidige udvikling i Øresund”.
 Bo Riemann, Professor, dr. Scient., professor i marin økologi og forvaltning ved Aarhus Universitet.

18.00-18.30:  PAUSE - Små serveringer fra Det legende Køkken fra Fish-a-deli-Circus.

18.30-19.40: Oplæg til visionsdrøftelser, Anders Jacobi
 Drøftelserne foregår i mindre grupper.

 Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til kontorchef Rikke Wetter Olufsen, professor Bo Riemann 
 samt leder af forskning, Kattegatcentret , Lone Thybo Mouritsen, cand. scient. i marine biologi samt andre
 videnspersoner.

19.40-20.10  Fremlæggelse i plenum - opsamling – konklusioner 

20.10 -20.15 Afrunding

BAGGRUND

Marts 2018 sendte Komiteen Bæredygtig Kystkultur ( www.nykystkultur.dk) et forslag om tværkommunalt samarbejde ved-
rørende kystzonen til Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Samsø, Odder, Horsens og Hedensted kommuner, hvoraf flere 
efterfølgende har udtrykt interesse for at deltage i et fælles møde. Komitéen Bæredygtig Kystkultur har derfor taget initiativ 
til denne konference. 


