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Regionens klimarelaterede 
udfordringer og 
tilpasningsstrategier

Hvad byder fremtiden:
Hvilke klimapåvirkninger står denne region overfor?

Region Sjællands rolle:
Hvilke tilpasningsmuligheder og udfordringer ser    
Regionen?
Hvad arbejder Region Sjælland med ?



Udfordring med vand og vejret 

• mere nedbør
• grundvandsstigning
• ½-1m havspejls-stigning
• Stigning i vandføringer
• Flere kraftige storme
• Varmere somre 
• Mildere vintre
• Middeltemperaturen stiger
• Længere perioder med tørke



Klimastrategi

Klimastrategien samler kommunerne 
og regionen i fælles målsætninger. 

De 8 handleprogrammer:
Målsætninger der blandt andet 
omhandler klimatilpasningsaspekter,
Forebyggelsesaspekter,
Energisystemer, landbrug, 
industri og transport. 

Strategien støtter op om EU's mål 
om 20 % CO2-reduktion og 
20 % vedvarende energi i år 2020. 



Grøn satsning

• Regionsrådet har besluttet at gennemføre en grøn satsning i 2011 for at 
gøre en ekstra indsats på det grønne område. 

• Satsningen bygge ovenpå arbejdet med den regionale klimastrategi og de 
erhvervsmæssige styrkepositioner, der er udviklet gennem de senere år. 

• Satsningen skal skabe synlighed om de igangværende foregangsprojekter i 
regionen. Samtidig skal regionens styrkepositioner identificeres inden for 
grøn energi. 



Udfordringer som vi arbejder 
med

• Varme og energiplaner – det regionale energisystem
• Klima- og ressourceeffektivt landbrug – landbruget som 

energiproducent
• Optimeret energi- og ressource udnyttelse i  industrien –

symbiosetankegangen og fremtidens vækstsektor
• Adfærdsændringer på transportområdet - Sjællandsprojektet
• Fokus på CO2 reduktion i mindre byer - Regionale 

Energiklyngecenter 
• Havvandsstigningers betydning for regionens 

kystzoneforvaltning - SUSCOD
• Sundhedsrisici forbundet med klimaændringerne 
• CO2 belastningen for kommuner og region i egen virksomhed 
• Information og inddragelse af borgerne – borgertopmøde og 

klimafestival
• Naturen presses af klimaændringerne – naturparker og 

bæredygtig turisme



Borgmesterpagten

• I alt 15 af regionens 17 kommuner har tilsluttet sig den europæiske klimapagt
– også kaldet Borgmesterpagten

• De 15 kommuner har dermed tilsluttet sig en reduktion af CO2 på over 20 %

1.600 borgmestre i Parlamentet

i  2020

• Altså et højere mål end EU’s samlede reduktionsmål 



Sjællandsprojektet

• Som eksempel på et sådant fælles statsligt, 
regionalt og kommunalt projekt vil jeg gerne 
fremhæve Sjællandsprojektet. 

• I projektet udredes principperne 
for fremtidig lokalisering af 
by- og erhvervsudvikling i regionen. 

• Det foreslås blandt andet, at udviklingen i 
videst mulige omfang bør ske nær 
jernbanestationer.  

• På den måde vil langt flere end nu blive
tilskyndet til at bruge offentlig transport. 



CO2 udslippet skal mindskes

• Ind af de måder Region Sjælland kan være med til at mindske CO2 
udslippet på, er ved at gøre de kollektive transportmuligheder 
endnu mere attraktive. 

• R-nettet som er en del af Region Sjællands store trafikplan, 
skal netop gøre det mere attraktivt at bruge bus og lokalbanetog
i Region Sjælland. 



Fremme af bæredygtig forvaltning af vores kystmiljø

Central i SUSCOD er udviklingen af et praktisk redskab: 
ICZM-assistent og dens introduktion til potentielle brugere 
og demonstreret værdien gennem test. 
-bistå med udvikling og / eller gennemførelse af kyst-
planer og forandringprocsser for kystmiljøet.
- SUSCOD vil udvikle nødvendige værktøj-
- ICZM-assistent med deltagelse af alle berørte parter. 
- Udviklingsprocessen vil anvende og afprøve assistenten i 
en lang række pilot projekter i nordsøregionen.

Sustainable coastal development in practice
Bæredygtig udvikling i kystmiljøet i praksis 
(SUSCOD)



Kysterosion og oversvømmelse

Stormflod 1. november 2006

(Stormrådet, 2009)



Regional, 
karakteristik af 
kysttyper:
-inddæmmede 
havområder

- digebeskyttede byer 
og vige

- lavtliggende områder, 
moser, enge

- kyster med erosion

- kyster med skrænter

- menneskabte værdier 
byer, 
sommerhusområder, 
broer
- baglandsafstrømning, 
havpåvirkning



• Der udvikles gode eksempler på planlægning for 
havvandsstigninger i 2-3 kommuner i regionen

• Der foretages en regional analyse i forhold til 
integreret kystzoneplanlægning og forvaltning ved 
regionens kyster

• Der afholdes et eller flere regionalt seminar om 
klimatilpasning af kysterne med inddragelse af 
eksperter og udviklede værktøjer

• Der udvikles et kursus for planmedarbejdere i 
integreret kystzoneplanlægning og forvaltning

Fem regionale aktiviteter



Hvor er vi lige nu

• Baggrunds papir udarbejdet af 
• Regional analyse (ICZM principper) 

og case analyser

• Fokus på klimaændringerne
betydning for integreret 

kystzoneplanlægning i praksis

• Hovedprincipper i ICZM
• En bæredygtig udvikling af 

kysterne – for de kommende 
generationer – økonomisk –
socialt og økologisk

• Integration af planlægning og 
indsatser land-hav

• Sektorkoordinering på alle 
niveauer fra erhvervsudvikling til 
naturforhold

• Integration i mellem alle 
myndighedsniveauer fra EU, 
national stat, region, kommune , 
lokale beboere

• Planlægning over administrative 
grænser

• Processen – gennemskuelig og 
demokratisk – godt datagrundlag -
formel beslutning – opfølgning –
langsigtede strategier – både 
fysisk planlægning og reelle 
indsatser



Institut for Geografi og Geologi

Interesser i kysterne

Økonomiske
• kystnærbebyggelse
• Kystnært erhverv
• Turisme
• Havne

Naturmæssige
• Enestående natur
• Naturbevarelse
• Naturgenopretning

Rekreative
• ”Gæst” på kysterne
• Naturoplevelse
• Kystpleje
• kulturlandskaber

Kystgrundejere
• Bevare ejendom

Miljøcentre
• Naturbeskyttelses-

loven
• Natura 2000 planlægning

Kommunerne
• Fysisk planlægning
• Lokale interesser
• Turisme
• Erhverv

Skov & Naturstyrelsen
• Naturbevarelse
• Råstof
• M. v.

Fredningsnævn
• Fredningssager

Interesseorganisationer
• Alle aspekter

Aktørerne

KDI
• Kystbeskyttelsesloven
• Højhedsretten over

søterritoriet (Kystdirektoratet, 2006)



CASES i SUSCOD 
Lolland Kommune
Denne case undersøgelse vil fokusere på stigende vandstand, storme og frisk 
vand forvaltning langs kysten af det sydlige Lolland. Disse faktorer vil blive 
vurderet i forhold til deres indvirkning på de eksisterende og kommende 
infrastrukturelle udvikling. En særlig vægt vil blive lagt til den kommende 
Femern Bælt til Tyskland. 

Odsherred Kommune
Denne case undersøgelse vil fokusere på den stigende vandstand langs kysten 
af det vestlige Odsherred og dens indvirkning på turistindustrien i området. 
Forskellige scenarier med og uden kystzonen beskyttelse vil blive udviklet 
sideløbende med socio-økonomiske vurderinger af de forskellige scenarier. 

Slagelse Kommune
Denne case undersøgelse vil fokusere på stigende vandstand i havet på en 
kystlinje i det nordvestlige Slagelse og dens indvirkning på kyst byer og den 
indre bys udvikling. Forskellige risikoanalyse scenarier, planer for evakuering 
og varsling vil blive udviklet og evalueret. 



Fremtiden i Region Sjælland 

Vi forsætter med at lave netværkssamarbejde om fælles mål –
kommuner, region og andre aktører imellem

Vi vil sætte dagsordener ved udvikling af strategier og ved 
regional udviklingsplanlægning

Vi vil faciliterer og understøtte processer via faglige seminarer, 
kurser og workshops

Vi vil tilvejebringe økonomiske midler fra anden side, der 
investeres i klima-omstilling

Vi vil give støtte til en bred vifte af klima-projekter



Læs mere om Region Sjællands 
mange tiltag på klimasiden

• http://www.regionsjaelland.dk/regionens-
opgaver/RegionalUdvikling/klima

http://www.regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/RegionalUdvikling/klima
http://www.regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/RegionalUdvikling/klima
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