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Brugerfokus
Der er et stort anerkendt behov for bedre 
viden og mere specialiserede værktøjer til at 
understøtte klimatilpasningen og ikke bare i 
Danmark men også i høj grad internationalt. 
For at implementere tilpasning, der inddrager 
såvel de forventede klimaændringer som den 
samfundsmæssige og teknologiske udvikling, 
kræves en videnbaseret tilgang, som fordrer 
en præcis forståelse af, hvordan menneskelige 
processer og aktiviteter vekselvirker med 
naturlige processer. Den aktuelle forståelse 
er vist gennem forskellige klimascenarier. 
Klimascenarierne er dog sjældent målret-
tet konkrete sektorspecifikke behov, men 
opfylder i stedet primært de forskningsmæs-
sige spørgsmål, som de er udsprunget af. 
Et af de store problemer - og et væsentligt 
omdrejningspunkt for CRES – er, at scenarier 
for fremtidens klima og relaterede effekter 
generelt mangler en sammenhængende 

forståelse for de involverede usikkerheder og 
også ofte er utilstrækkelige i regional detalje. 

Anvendelsen af klimascenarier er en stor 
udfordring for de offentlige og private beslut-
ningstagere, der skal træffe beslutningerne 
om passende tiltag. Ofte er der tale om valg af 
ét klimascenarie - og om tilsvarende fravalg. 
Dermed er det ikke sikkert, at den bedste 
tilgængelige viden udnyttes optimalt. Det er 
heller ikke sikkert, at forskere og praktikere 
inden for bestemte områder har en fælles for-
ståelse for de aktuelle videns- og forsknings-
behov. For eksempel så kunne offentlighe-
dens fokus på de seneste katastrofer lokalt 
føre til valg af et ekstremt scenarie, som imid-
lertid er dårligt undersøgt grundet begrænset 
videnskabelig interesse. Dette vil i yderste 
konsekvens betyde, at de ”forkerte” (og sub-
optimale) projekter iværksættes. 

En af CRES’ afgørende strategiske kvaliteter 
er at bidrage til at koble klimaforskningen og 
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Indledning
Det er ikke længere tvivl om, at der også i 
Danmark er et betydeligt behov for klimatil-
pasning. Det gælder både i det nuværende 
og ikke mindst i et fremtidigt ændret klima 
med mere ekstremt vejr. Nogle af de mest 
åbenlyse eksempler er selvfølgelig de kraftige 
skybrud, som i de senere år og så sent som 
i august 2014 har trukket store overskrifter i 
medierne – og ikke mindst på grund af de be-
tydelige samfundsøkonomiske tab som følger 
af oversvømmelserne. Eller stormene Allan 
og Bodil, der i 2013 gjorde os opmærksomme 
på sårbarheden over for vind og hav, når vej-
ret viser tænder – de to hændelser kostede 
henholdsvis forsikringsselskaberne 4,2 mia. 
kr. og Stormflodsordningen ca. 700 mio. kr. 
Også inden for andre områder begynder kon-
sekvenserne at føles af selv små ændringer i 
temperaturen og nedbøren og ikke mindst i 
variationerne heraf. Det gælder for eksempel 
inden for landbrugsproduktionen, kvaliteten 
af vores søer og vandløb, grundvandet, bio-
diversiteten og sundhedssektoren. Samtidig 
buldrer den teknologiske, samfundsmæssige 
og politiske udvikling derudaf med sine sta-
digt nye muligheder - og nye udfordringer - 
for klimatilpasningen. Begge dele stiller sto re 
krav til de mange private og offentlige beslut-
ningstagere og professionelle, der arbej der 
inden for tilpasningsområdet. De skal på den 
ene side forholde sig til de nyeste forsknings-
resultater og på den anden side holde sig den 
samfundsmæssige og økonomiske udvikling 
samt de teknologiske muligheder for øje. 

Istedgade i København efter skybruddet i 2011.
Foto: Imer Eskildsen.
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brugersiden tættere sammen og derigennem 
være med til at styrke klimatilpasningen i Dan-
mark. Dette sker blandt andet gennem et spe-
cielt fokus på at inddrage centrale private og 
offentlige organisationer i forskellige dele af 
centrets forsknings- og udviklingsaktiviteter. 
Det gælder Forsikring og Pension, Videncen-
tret for Landbrug, Kommunernes Landsforen-
ing, DANVA samt kommunerne i Odense og 
Århus, der alle er tilknyttet centret. Målet med 
partnerskabet er at forbedre grundlaget for vi-
denbaseret beslutningstagning i Danmark, 
men i særdeles også at give begge sider (for-
skere og praktikere) en unik mulighed for at 
få bedre indblik i det, der ligger ”under mo-
torhjelmen”, og dermed at forbedre kommu-
nikationen af klimaviden.

Dialog
For at målrette centrets forskningsfokus og 
samtidig direkte at involvere brugersiden 
indledte CRES i 2011 en række dialogmøder 
med sine interne partnere, som også deltog 
på centrets faglige årsmøder. 

I stedet for de traditionelle åbne bruger-
møder, som typisk er stærkt domineret af vi-
densinstitutionerne, var målet for dialogmø-
derne, at forskningssiden og brugersiden 
skulle være ligeligt repræsenterede med sigte 
på at styrke en åben dialog samt at skabe per-
sonlige netværk mellem forskere og interes-
senter. Af samme årsag fandt alle møder sted 
hos interessenterne, som også forestod den 
konkrete planlægning af møderne. På den 
måde kunne arrangementerne tilpasses orga-
nisationernes særlige behov og ønsker. Det 
typiske deltagerantal ved dialogmøderne var 
mellem 10 og 20, hvoraf halvdelen typisk 
repræsenterede interessenterne. Fra 2011 til 
2013 fandt fire sådanne møder sted hos hen-
holdsvis Videncentret for Landbrug, Forsik-
ring og Pension, Odense Kommune og Kom-
munernes Landsforening. Et afsluttende møde 
for alle centrets interessenter foruden specielt 
inviterede gæster, bl.a. fra Naturstyrelsen, af-
holdtes i Taulov i november 2013. 

Landbrug
En af hovedpointerne fra mødet hos Viden-
centret for Landbrug var, at landmændene 
helt naturligt foretager en løbende tilpasning 
af afgrøder med ændret klima. Et eksempel på 
dette er den øgede udbredelse af majs som 
følge af stigende temperaturer. Langsigtede 
investeringer som for eksempel investering 
i jord og driftsspecifik teknologi sker typisk 
over en 10-20 årig tidshorisont, hvor regionale 
klimamodeller endnu ikke er i stand til at le-
vere den tilstrækkelige præcise viden. Tilpas-
ning til øget behov for afvanding af marker er 

allerede i dag et stort emne, som ikke bliver 
mindre, når vandmiljøplanernes behov for 
miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse samtidig 
skal opnås. Sammentænkning mellem klimatil-
pasningsløsninger i det åbne land for at mind-
ske risikoen for oversvømmelser i byerne sker 
allerede i nogen grad for eksempel i projektet 
”landmanden som vandforvalter” /2/ og er et 
godt eksempel på eksisterende samspil mel-
lem forskere, interessenter og myndigheder. 
Et andet centralt område for landbruget er ud-
ledninger af drivhusgasser. Det er selvfølgelig 
ikke mindst på grund af et stigende politisk 
pres for at øge landbrugets rolle i forhold 
til at begrænse dets udledninger såvel som 
reduktioner i de næringsstoffer fra landbrugs-
produktionen som udledes til vandmiljøet. 
Konkrete værktøjer i form af f.eks. målrettet 
formidling og dokumentation af relevant vi-
den rettet mod landbrugskonsulenterne og i 
sidste ende landmændene udgjorde et stort 
ønske fra Videncentret.

Forsikring
Forsikringsbranchen i Danmark har stort fo-
kus på klimatilpasning. Det gælder specielt 
med henblik på at forebygge oversvømmelser 
forårsaget af skybrud og mere generelt af 
vejr relaterede skader. Med brancheforenin-
gen Forsikring og Pension i spidsen har for-
sik ringsbranchen de senere år opbygget et 
tæt samarbejde med forskere bl.a. fra DMI 
og DTU. Blandt resultaterne er ”Forsikrings-
vejret”, der viser om forsikringen dækker 
efter en bestemt vejrhændelse, og ”Husets 
Vejralarm”, som udsender varsler om farligt 
vejr og giver gode råd om forebyggelse. Begge 
tjenester er udviklet i samarbejde med DMI. 
Forsikringsbranchen har gennem et partner-
skab med Miljøministeriet medfinansieret 
bedre hydrologiske kort til kommunerne og 
indgået aftaler med 70 kommuner om brug 
af forsikringsskadedata med henblik på at 
styrke kommunernes klimahandlingsplaner. 
Samtidig vinder individuel fastsættelse af 
forsikringspræmier gradvist indpas i forret-
ningsmodellerne. Det skyldes i høj grad de 
nye muligheder som IT-baserede værktøjer 
giver for at analysere risikoen og præmiefast-
sætte helt ned på individniveau – også kaldet 
mikrotariffering. Det stigende antal skader 
giver selskaberne bedre viden om skadesår-
sager og tilbagevendende omkostninger 
på samme ejendomme. Det er dog fortsat 
nød vendigt med en stadig mere detaljeret 
risikokortlægning både under nutidige og 
fremtidige klimatiske forhold. Herudover er 
det vigtigt, at kortlægningen er troværdig og 
de involverede usikkerheder velforståede. 
Begge dele – og ikke mindst potentialerne for 

at forbedre og udvikle eksisterende metoder 
og modelværktøjer – var hovedtemaer for dia-
logmødet.

Kommuner
De to sidste dialogmøder var rettet mod 
kom munale aktører. Det første fandt sted 
hos Odense kommune med deltagelse af 
lokale embedsmænd med ansvar for klima-
tilpasningen. Det andet møde fandt sted hos 
Kommunernes Landsforening med deltagelse 
af KL’s ”klimagruppe”. Fælles for de to møder 
var stor opmærksomhed omkring regeringens 
handlingsplan for håndtering af regnvand /1/ 
og de klimatilpasningsplaner kommunerne 
var ved at udarbejde. En af de ting, der blev 
fremhævet ved begge møder, var, at kommu-
nerne generelt efterspørger lettere adgang 
til den nyeste forskningsbaserede viden, 
kom plicerede dataprodukter og værktøjer 
i deres arbejde, herunder estimater af de 
tilhørende usikkerheder. En anden pointe 
berørte det store fokus på skybrud som følge 
af hændelserne i København i 2010 og 2011. 
Det blev her påpeget fra begge sider, at den 
nuværende udvikling i kommunerne i meget 
høj grad er drevet af disse ekstreme begiven-
heder og på baggrund af statens udpegning af 
risikoområder. Og i mindre grad af kommu-
nernes reelle kortlagte sårbarhed. Andre risici 
forbundet med klimaændringerne såsom et 
stigende grundvandsspejl forbigås således 
ofte i planlægningen selvom visse områder 
sandsynligvis vil komme til at ”drukne nede-
fra” uden passende tiltag som f.eks. dræning. 
Sidst men ikke mindst var tilbagemeldingen 
fra kommunerne, at usikkerhederne om effek-
ternes størrelse hindrer politisk handlekraft, 
det gælder både lokalt og på Christiansborg. 
Troværdig viden er derfor nødvendig for 
at overbevise politikerne om at investere i 
klimatilpasning, også selvom kommunen 
ligger langt væk fra kysten, og i øvrigt ikke 
er blandt de særligt udpegede 10 oversvøm-
melsestruede områder. Generelt er det vigtigt 
at kunne legitimere klimatilpasningsindsatsen 
og påvise den samfundsøkonomiske effekt 
af den klimatilpasning, som implementeres i 
kommunerne. Det er endeligt vigtigt, at den 
nationale lovgivning ikke bliver en barri ere i 
forhold til at implementere de rigtige klima-
tilpasningsløsninger i kommunerne men 
lø bende justeres på baggrund af den nyeste 
viden.

Afslutning
Som afslutning på møderækken afholdtes i 
slutningen af 2013 et samlet ”brugermøde” på 
tværs af sektorerne. Mødet fandt sted i Taulov 
og her deltog foruden CRES forskerne og de 
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interne partnere en række yderligere gæster, 
herunder Naturstyrelsen. Tre hovedtemaer 
var med til at danne rammerne om debatten: 
(i) Hvilke kilder (eller ”rygter”) ligger til  
grund for nuværende klimatilpasning; (ii) 
Hvor er de største øjeblikkelige behov for 
konsolideret viden inden for klima- og kli ma-
tilpasningsområdet - set fra en brugersyns-
vinkel; (iii) Hvor ligger de fremtidige videns-
behov?

Ikke overraskende er konklusionen på (i), 
at grundlaget for langt de fleste klimatilpas-
ningsplaner nøje følger de centralt udmeldte 
retningslinjer fra ministeriet vedrørende f.eks. 
valg af klimascenarie (A1B) og tidshorisont 
(2050). De største behov for konsolideret vi-
den hidrører ovennævnte risikokortlægning, 
herunder udviklingen af bedre modeller og 
mere monitorering, som kan hjælpe med til 
at reducere usikkerhederne både for det 
fremtidige klima, men også på effekten af 
virkemidlerne i klimatilpasningen. Her kan 
fremhæves ønsket om mere viden om mulig-
hederne og konsekvenserne ved at bruge 
vand ressourcer til f.eks. vanding frem for at 
bruge vandet i forhold til naturbeskyttelse. 

”Hvornår får ændringerne konsekvenser i na-
turen?”, kunne f.eks. være et centralt spørgs-
mål? Endelig hvad angår (iii) pegede diskus-
sionen på behovet for forbedrede prognoser 
for påvirkningerne inden for hhv. industri/
produktion, samfund og miljø. Altså en tæt 
kobling mellem klimadata og effektmodeller 
på den ene side og tekniske og samfunds-
mæssige modeller og data på den anden side. 
Hvilken rolle spiller koblede hændelser, og 
hvor ligger de potentielle ”high impact 
events” nu og i fremtiden?

Konklusion
Samlet set har den tætte dialog med inter es-
senterne tydeligt understreget de strategiske 
kvaliteter i CRES herunder den åbenlyse 
mérværdi, der opnås, gennem kobling af 
forskningsfokus og brugerbehov. Det er også 
lykkedes gennem samarbejdet at etablere en 
stærk relation, som kan være med til at løfte 
klimatilpasningen i Danmark og til at stimu-
le re nye innovative ideer og arbejdsformer. 
Et af mange interessante forslag, som skal 
nævnes her, var at etablere et fælles projekt-
ka talog, hvorved de studerende (bachelor, 

Fremtidens udsigter for landmanden? Foto: Erik Skov Nielsen

ma ster og ph.d. studerende) med forskellige 
baggrunde kunne få mulighed for at være 
direkte tilknyttet og lave fælles projekter i 
kommunerne. 
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