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Pkt. 4 – Siden sidst

• Lavere aktivitetsniveau

• Ingen fysiske møder

• Webinarer mv

• Internt administrativt arbejde intensiveret

• Det skyldes Corona
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Hæftet findes også i en
engelsk udgave.

Begge er trykt, og kan
rekvireres ved
henvendelse til
sekretariatet.



Pkt. 5 - Status for Gudenåen

Henrik Vest Sørensen, teamleder for Klima og Vand

Region Midtjylland



Gudenåen gennem tiden
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Svostrup Kro - Gudenåen
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Det der tæller i pressen



Helhedsplanlæging i et bredere perspektiv

• Naturhensyn

• Kultur

• Kulturhistorie

• Turisme

• Oversvømmelser/tørke

• Beboelse og infrastruktur

• Landbrug
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Navnligt navne

Mathias Utoft Jørgensen

Ansat til helhedsplanen

Hanne Wind-Larsen

Træder tilbage som
projektleder – går på

pension til august
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Planlægning og koordination
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Overblik over problemernes omfang
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MasterClass med AAU - Aktørlandskabet
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MasterClass med AAU – lokale værdier



Værdikortlægning
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Det videre forløb af helhedsplanen



Udfordringerne

• Kan der opnås enighed kommunerne imellem

• Får det karakter af en helhedsplan der følges

• Hvor mange merværdibetragtninger kommer med
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11. og 12. maj.

Mødet blev afholdt virtuelt.
Forinden havde vi fremsendt skriftlig
respons på EASMES skrivelse efter det
seneste møde.

Pkt. 6 - Monitormøde
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De væsentligste udbytter:

• Fik givet indtryk af højt
aktivitetsniveau generelt og ved
gennemgang af de enkelte actions

• Afklaret, at der ikke findes
nationale mål, men at vi bidrager til
at få dem sat. Herunder policy work 
for klimatilpasning og regional rolle

• En lang række komplementære
projekter – givende samspil

• Afklaret procedurer vedr. fase 3 og 
evaluering af fase 2

• Præsentation af Water Valley   
(After LIFE) og DNNK

• Kom nærmere afklaring af
Platformmøde
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Hovedpointer:

• Tjekliste med deliverables og 
milestones – enkelte mangler

• Vi skal lave midtvejs KPI’er

• Afklaring af, om AU laver forskning
med støtte fra projektet

• Forklare hvordan vi måler
eksportstigning

• Forklar hvordan vi vil skabe
miljøbaseline for opfølgende
monitorering af effekter af projektet

• Husk at lave regnskab og fremsend et 
udkast

• Tak for, at partnere leverer timesedler. 
Husk at tilrette i regnskabet

• Ikke støtteberettiget udgift skal
udtages af regnskabet



Pkt. 7 - Replikationsstrategi
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Hvad skal replikeres?
Læringer, koncepter og produkter fra

1. De tværgående temaer
2. Demaerne i vandkredsløbet

De tværgående temaer i centrum for sekretariatet, 
da det især er her projektet er unikt, altså:

 Governance
 Tools
 Innovation

Men for projekterne kan de lokale læringer være mindst lige så vigtige, altså:
 Hav og Fjord
 Vandløb
 Grundvand
 Regnvand



Hvem kan replikere?
Læringer, koncepter og produkter fra de tværgående temaer:

 Generelt handler det om nye dogmeregler: Helhedsorienterede
løsninger med merværdi bygget i tværgående samarbejder med 
fælles værktøjer af høj kvalitet, bygget med naturen og under 
udnyttelse af økosystemtjenesterne

 EU indarbejde klimatilpasning i den fremtidige klimadagsorden
 Staten, herunder især ministerier og styrelser i f.t. fremtidig

governancestruktur og planlægningsparadigme
 Regioner i f.t. ledelse af udviklingsdagsordenen i strategisk

klimatilpasning (og på andre områder)
 Kommuner og forsyninger – her handler det om at se potentialerne i

at indgå i tværgående samarbejder og planlægningskultur med nye
dogmeregler

 Komplementære projekter
 Andre, herunder universiteter, organisationer og rådgivere
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Hvem kan replikere?
Læringer, koncepter og produkter fra temaerne i vandkredsløbet:

 Generelt handler det om at udvikle og samskabe nye bæredygtige
løsninger som er relevante for andre

 Kommuner/forsyninger kan replikere processer og tekniske løsninger
i egne projekter

 Universiteter kan inddrage de nye løsninger i undervisningen – og 
videreudvikle dem sammen med forskere og studerende

 GTS-institutterne kan indarbejde de nye løsninger i vejledninger og 
undervisning

 Rådgivere kan anvende de nye løsninger og videreudvikle på dem i de 
projekter de fremadrettet indgår i

 Komplementære projekter
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Hvordan gør vi opmærksom på vore anbefalinger og 
erfaringer?

 Vi byder os til og udnytter lejligheden, hver gang den byder sig

• EU, afrapporteringer, præsentation ved møder, kurser, seminarer og 
konferencer

• Staten, styregruppen, møder med ministre og politiske ordførere, 
netværksarrangementer, afrapportering, infohæfter og artikler

• Organisationer, universiteter og GTS institutter, netværk og 
samarbejde i komplementære projekter, infohæfter og artikler

• Kommuner og forsyninger, netværksarrangementer, seminarer og 
konferencer, artikler

 Vi arrangerer events, konferencer mv for at fortælle om vore erfaringer

• Især events som kick off og den nationale konference har vi oplevet
som virkningsfulde

• Vi tænker at gøre noget tilsvarende i f m projektafslutning, okt. 2022

 Vi vil udarbejde en professionel slutrapport, der er stærk i formidlingen
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Udkast forelægges på det kommende partner-
skabsmøde.

Til drøftelse

 Sparring, tak !
• Er der nogen eller noget, der mangler?

• Er der nogen eller noget, der bør udgå?

 Har Styregruppen interesse i at indgå i
arbejdet?
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Pkt. 8 - Planlægning fase 3

Tidsplan
 Opgaven stillet – bilag og skabelon udsendt 29/5-2020
 Frist for aflevering til sekretariatet 5/8-2020
 Frist for draft til monitorer 15/8-2020
 Frist for aflevering til EASME 30/9-2020

Opgaven
Det centrale i opgaven er at få beskrevet, hvad der skal ske i fase 3 
(2021 og 22).
Stemme med overordnet mål, action mål og budget.

Hvad gør vi, hvis der ønskes budgetændringer?
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