
Klimaforandringerne indebærer hyppige-
re ekstreme vejrhændelser af øget varig-
hed og intensitet. Huse styrter i havet, når 
kysterne trækker sig tilbage. Storme gør 
skade på mennesker og bygninger. Store 
regnmængder oversvømmer og ødelæg-
ger ejendomme og infrastruktur. Vi må på 
forskellig vis sande, at naturkræfterne er en 
seriøs modstander.

Ved brug af forskellige former for tiltag 
inden for klimatilpasning forsøger vi at 
forberede os bedst muligt på effekten 
af de fremtidige klimaændringer: Det er 
derfor vigtigt, at vi indarbejder klimafor-
andringernes betydning i de beslutning- 
er, der træffes hos statslige myndigheder, 
kommuner, kommunale forsyninger og 
grundejere – og det er afgørende, at par-
terne træffer beslutninger samt udfører 
handlinger i et samarbejde og ikke som 
isolerede aktører. Et tæt samarbejde sik-
rer også, at de initiativer, der findes mest 
effektive inden for ét felt, ikke får utilsig-
tede konsekvenser for et andet.

De åbenbare udfordringer består i at 
afhjælpe eller minimere de skader, der 
i stigende grad sker på vores samfunds-
værdier som hus og hjem, kulturarv, in-
stitutioner, natur og infrastruktur. Der er 
derfor mange grunde til at prioritere et 
højere niveau af sikkerhed og forebyg-

gelse mod klimaforandringer. 

Lovgivningen indeholder allerede i dag 
regulering, der har til formål at afhjælpe 
skaderne, men som også skaber udfor-
dringer – det ser vi eksempelvis i kystbe-
skyttelsesloven, som ikke fastsætter præ-
cise rammer for kommunernes mulighed 
for at bidrage økonomisk til kystbeskyt-
telse, og når det kommer til fordeling af 
omkostningerne mellem de mulige in-
volverede interessenter i de kystbeskyt-
telsesforanstaltninger, som iværksættes, 
skærpes modviljen og tilsvarende svæk-
kes betalingsevnen og -viljen.

Et andet eksempel på regulering af kli-
matilpasningstiltag er medfinansierings-
bekendtgørelsen: Ifølge denne har spil-
devandsforsyningsselskaberne mulig-
hed for at bidrage til klimatilpasnings-
foranstaltninger, som gennemføres af 
kommunen eller af en privat grundejer, 
men hvor selskaberne meget vel risike-
rer at blive tilskuere i et projekt, som til 
tider gennemføres primært af hensyn til 
selskabets interesser. Det giver en uhen-
sigtsmæssig rollefordeling, hvor de invol-
verede har svært ved at skabe en effektiv 
proces inden for lovgivningens rammer.

Det er kun muligt at finde løsninger på 
alle samfundets store udfordringer, hvis 
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vi inddrager alle interessenters holdning- 
er, viden og handlekraft – i lyset af de 
voldsomme klimaforandringer, vi har set 
inden for de seneste år, kunne en klima-
konference som denne ikke være mere 
aktuel.

Det er mere end vigtigt, at opgaven bli-
ver løftet i fællesskab og med en fælles 
plan for, hvordan vi i fremtiden skal løse 
de udfordringer, vi ser inden for vand, 
storm og hav. 

Dette rejser en lang række spørgsmål: 
Hvem bliver påvirket? Hvordan påvir-
kes de? Hvem har ansvaret, når skaden 
er sket? Hvem skal betale – for genop-
retning og for forebyggelse? Og hvilken 
teknisk løsning skal vælges? 

Indægsholderne på denne konference 
er et stærkt sammensat hold, der fagligt 
spænder bredt over de udfordringer, 
som klimatilpasningerne giver anled-
ning til. Med oplæg fra kapaciteter med 
indsigt og erfaring for identifikation og 
håndtering af klimaudfordringer inden 
for hver deres felt vil konferencen give et 
indgående kendskab til alt lige fra status 
på klimaforandringerne og deres påvirk-
ning af vores dagligdag, til hvordan vi nu 
og i fremtiden møder disse udfordringer. 
Dette giver os fælles forudsætninger for 

at kaste lys over opgavens omfang samt 
ikke mindst lejlighed til en fælles drøftel-
se af, hvordan vi i fremtiden behersker 
udfordringer med klimatilpasning på 
den mest optimale og effektive måde. 

Gennem hele konferencedagen lægger 
vi, gennem de forskellige indlæg, en sær-
lig vægt på at belyse fordele og ulemper 
ved forskellige former for samarbejde om 
projekter inden for klimatilpasning. Kon-
ferencen er derfor relevant og oplagt for 
alle, som har kendskab til og beskæftig- 
er sig – direkte eller indirekte – med kli-
matilpasninger og de udfordringer, der er 
forbundet hermed: For eksempel staten, 
regionerne og kommunerne, som myn-
dighed såvel som ejer. De kommunale 
forsyningsselskaber, private grundejere 
og foreninger af ejere, kystsikringslag 
og grundejerforeninger, deslige teknis- 
ke, juridiske og økonomiske rådgivere, 
forsikringsselskaber samt bygherrer og 
entreprenører. Vi forventer, at konferen-
cen vil være med til at skabe grundlaget 
for at fastlægge og påvirke rammerne 
for, hvorledes vi i fremtiden angriber og 
løser et uomgængeligt og stigende sam-
fundsproblem – eller lad os kalde det en 
udfordring!

Vi ser frem til en konference med spænd- 
ende oplæg og en konstruktiv debat.
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