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Behov for at få rammerne på plads for klimatilpasning i og langs vandløbene 
 
Kære Lea Wermelin 
 
Kommunernes Landsforening (KL) og Landbrug & Fødevarer (L&F) ønsker med denne fælles hen-
vendelse at understrege behovet for hurtigt at få rammerne på plads for klimatilpasning i og ved 
vandløbene. 
 
I december 2017 præsenterede Ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning en række anbefalin-
ger, der tilsammen skal bidrage til at håndtere de ændrede nedbørs- og afstrømningsmønstre. KL 
og L&F opfordrer til, at der hurtigst muligt sættes gang i et arbejde, der iagttager ekspertudvalgets 
anbefalinger.  
 
Organisationerne er enige om, at det navnlig er vigtigt med obligatorisk helhedsplanlægning for 
samlede vandløbssystemer. Kun på den måde vil det være muligt at identificere problemer og opti-
male løsninger i de enkelte systemer. Vi mener, at kravet bør gælde alle relevante vandløbssyste-
mer, men har naturligvis respekt for, at det kan være nødvendigt at indfase planlægningen på en 
prioriteret måde. 
 
Der er ingen tvivl om, at den kommende tids helhedsplanlægning og klimasikringsprojekter vil være 
omkostningstunge. KL og L&F opfordrer derfor til, at der allerede nu udarbejdes en samlet finansie-
ringsmodel, så det videre arbejde med klimatilpasning ikke forsinkes eller går i stå grundet mang-
lende finansiering. Helt konkret vil der fx være behov for midler til helhedsplanlægning og klimatil-
pasning, herunder udtagning eller ændret anvendelse af arealer langs vandløb. 
 
KL og L&F mener tillige, at der er behov for en grundig analyse af, om der er barrierer for at udtage 
eller ændre arealanvendelsen ifm. klimatilpasning. I den forbindelse efterlyser vi en beskrivelse af, i 
hvilken lovgivning eventuelle barrierer med fordel kan håndteres. 
 
Endelig er vi enige om, at klimatilpasning eksplicit skal prioriteres i forbindelse med multifunktionel 
jordfordeling og lignende initiativer. 
 
Vi ser frem til en konstruktiv dialog med dig og dit ministerium, så de nødvendige løsninger til at 
håndtere de store klimatilpasningsudfordringer hurtigt kan udvikles og realiseres. 
 
 
Med venlig hilsen 
      
 
Jacob Bjerregaard    Thor Gunnar Kofoed 
Formand, Miljø- og Forsyningsudvalget  Viceformand 
Kommunernes Landsforening   Landbrug & Fødevarer 
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