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danmarks naturfredningsforening ønsker med denne klimatilpas-
ningspolitik at øge regeringens, Folketingets og kommunernes fokus 
på naturen i forhold til klimaforandringerne. 

danmarks naturfredningsforening mener, at vi skal beskytte og ud-
vikle naturen, så den er robust over for klimaforandringerne og sam-
tidig bruge naturens dynamik til at reducere en væsentlig del af de 
klimaskabte problemer. 

Ud over det generelle behov for mere plads til naturen, er der også 
behov for at udlægge nye områder til natur som erstatning for de na-
turområder, der forsvinder med klimaforandringerne. Særlig langs ky-
sterne skal der gives plads til, at naturen kan flytte sig i takt med, at 
havet stiger. i det åbne land skal der etableres et sammenhængende 
naturnetværk, så dyr og planter kan flytte sig, når klimaforandringer-
ne truer deres eksistensgrundlag.

Klimatilpasningspolitikken er én af flere politikker i danmarks natur-
fredningsforening, som skal sikre mere og bedre natur. den spiller 
sammen med foreningens landbrugspolitik (dn.dk/landbrug) og natur-
politik (dn.dk/natur) samt danmarks naturfredningsforenings Klima-
kommunekampagne (dn.dk/klimakommune).

Hele klimatilpasningspolitikken kan læses på dn.dk/klimatilpasning.

FOrord i løbet af blot 100 år vil de globale klimaændringer medføre et varmere 
klima, end Jorden har oplevet i flere millioner år. Vi står over for klima-
ændringer, der vil forløbe med en stor hastighed. den danske natur 
er  allerede i dag i en ringe forfatning. Og den tilstand bliver i de kom-
mende år forværret som følge af klimaforandringerne. 

Mere natur, der hænger sammen, vil betyde, at dyr, planter og landska-
ber bliver robuste over for klimaforandringerne. danmarks naturfred-
ningsforening ønsker, at en tredjedel af det danske areal skal være 
naturområder i 2030.

Mange borgere og myndigheder er optaget af de problemer, som klima-
forandringerne fører med sig. Men ofte er fokus på andre områder end 
naturen. der laves beredskabsplaner og bygges diger for at beskytte 
huse og infrastrukturanlæg, men uden en national koordinering af de 
mange dyre initiativer. Seneste eksempel på den manglende planlæg-
ning fra statens side er forslaget til Landsplanredegørelse 2009.  der 
er flere gode hensigter i redegørelsen, men meget få reelle initiativer 
for de kommende års udvikling. 

Staten ønsker at skubbe ansvaret ud til kommunerne, men netop kli-
matilpasning har om noget behov for en overordnet, statslig koordi-
nering.
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den menneskeskabte drivhuseffekt vil føre til klimaforandringer 
inden for dette århundrede uanset hvilken indsats, der iværksæt-
tes nu. i danmark vil ændringerne blandt andet betyde:

 • Øget nedbør. stigning mellem 8-9 procent.

 • mildere vintre. Vintertemperaturen stiger 2-3 °C.

 • Varmere somre. sommertemperaturen stiger 1-3 °C.

 • Højere vandstand. gennemsnitlig vandstands-
stigning på mellem 0,2 og 1,3 meter.

 • mere vind. flere orkaner og stærkere middel-
vindshastighed.

 • mere ekstremt vejr med hedebølger, ekstreme 
regnskyl og periodevise ekstreme vandstandsstigninger.

 • generelt større uforudsigelighed.

Ovenstående bygger på Fn’s klimapanels seneste validerede rap-
porter. nye undersøgelser viser, at klimaændringerne kan blive 
endnu mere omfattende. 

den temperaturstigning, vi har set siden midten af 1900-tallet, 
kan allerede nu observeres i naturen. Planternes vækstperiode 
er blevet længere, og løvspring, blomstring og trækfuglenes an-
komst bliver tidligere og tidligere. Beregninger viser, at de klima-
tiske grænser for en lang række af dyre- og plantearter vil flytte 
sig mellem 700 og 1.400 km mod nord i europa over de næste 100 
år. det betyder, at vi i danmark på længere sigt kan få et plante- 
og dyreliv, som vi kender det i nordfrankrig eller på Balkan.

Stigende havniveau, flere ekstreme hændelser som tørke, over-
svømmelser og orkaner vil påvirke den danske natur. en stor del af 
vores lavtliggende strandenge vil blive permanent oversvømmet 
og forsvinde. Ligeledes vil kystskrænter, kystoverdrev og i nogle 
områder også moser og enge komme under et yderligere pres. en 
undersøgelse, som danmarks naturfredningsforening har lavet, 

Fakta om 
kLImaFOraNDrINgerNe 
i danmark 

Fakta om klimaforandringerne i danmark Fakta om klimaforandringerne i danmark 

viser, at op til 60 procent af strandengene i randers Kommune og 
30 procent af strandengene i Holstebro Kommune forsvinder i løbet 
af 100 år. 

nogle plante- og dyrearter vil få bedre levevilkår end tidligere, og 
nye arter vil komme hertil sydfra og etablere sig i den danske natur. 
derimod vil især de arter, der ikke så let flytter sig, og hvor populati-
onerne er små, få problemer, eksempelvis orkideer som Mygblomst 
og Sump-Hullæbe. Mange invasive arter vil også få bedre betingel-
ser, hvilket kan få store negative konsekvenser for de hjemmehø-
rende arter.

Kraftig nedbør kan betyde, at vandkvaliteten i vandløb, søer og 
kystvande bliver dårligere, da det skaber en øget udvaskning af 
næringsstoffer fra landbruget til  vandmiljøet. i forurenede vandmil-
jøer kan vandløbsorganismer medføre en øget lattergasudledning. 
Lattergas er en langt stærkere drivhusgas end CO2, og en forhøjet 
udledning fra næringsstofbelastede vandløb vil derfor have en selv-
forstærkende effekt på klimaændringerne.

For landbruget betyder de stigende temperaturer en længere 
vækstsæson og mulighed for nye afgrøder. Men samtidig vil man-
ge skadedyr få bedre levevilkår. det vil sætte yderligere fokus på 
problemerne med sprøjtegifte. danmarks naturfredningsforening 
finder, at økologisk landbrug vil være den bedst egnede dyrknings-
form i et ændret klima og går derfor ind for et hundrede procent 
økologisk landbrug.

Med et ændret klima vil 
kraftige nedbørshændel-
ser betyde øget udvask-
ning af næringsstoffer fra 
landbruget og dermed en 
yderligere forringelse af 
vandkvaliteten i vandløb, 
søer og hav. Danmarks 
Naturfredningsforening 
mener, at det er af af-
gørende betydning at få 
styr på udledningen af 
næringsstoffer til vores 
vandmiljø. Det kræver 
ophør af landbrugsdrift 
i nærheden af vådområ-
der og i følsomme natur-
områder.

1. 
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NatureN 
er en del aF LøsNINgeN

natur og klima er uløseligt forbundet. når klimaet ændrer sig, vil 
danmarks natur ændre sig. derfor skal vi give plads til den nye na-
tur i et varmere og vådere klima, og vi skal bruge naturens egen 
dynamik til at reducere de klimaskabte problemer.

For eksempel kan træer og beplantning forbedre mikroklimaet i 
byerne under hedebølger. et øget skovareal vil binde  CO2, og til-
svarende kan  CO2-udslippet fra landbruget reduceres ved at tage 
lavbundsjorde ud af dyrkning. Ved at ekstensivere 200.000 hektar 
lavbundsjorder kan vi spare mellem en og tre millioner tons CO2 pr. 
år. det svarer til mellem 10 og 30 procent af den årlige reduktion, 
som danmark er forpligtet til efter Kyoto-protokollen.

Mange lavbundsarealer blev opdyrket i løbet af det 20. århundre-
de. Men i dag har hovedparten af arealerne en meget ringe værdi 
som landbrugsjord. tidligere var arealerne ofte naturområder og 
levesteder for en række af de dyr og planter, der i dag er ved at 
forsvinde fra den danske natur. Områder, hvor den intensive land-
brugsproduktion skal ophøre er eksempelvis Filsø, Kolindsund, Sto-
re Vildmose, lavbundsarealer ved ringkjøbing Fjord og Søborg Sø. 

Grønne tage med stenurt og lignende tørketolerante planter kan 
reducere CO2-udslippet og tilbageholde vand ved kraftige regnskyl. 
Ligeledes kan udlægning af vådområder, hvor regnvandet siver ned, 
lokalt reducere presset på kloakkerne. Begge løsninger sparer pen-
ge på kloakbudgettet samtidig med, at naturen i byen får det lidt 
bedre.

Skal naturen bidrage til at løse klimaændringerne, må vi vide, hvor vi 
skal sætte ind med tiltag. Og vi skal gøre os klart, dels hvor vi især 
vil passe på vores eksisterende natur, dels hvor naturen kan få ny 
plads, og dels hvor vi må acceptere, at naturen ikke kan bevares, 
som den ser ud i dag.

naturen er en del af løsningen naturen er en del af løsningen

En sandsynlig havstigning på 0,6 meter betyder, at vi kan miste mange 
rekreative områder langs kysterne. Diger er ikke altid  løsningen. Dels 
kræver de investeringer på mange milliarder, dels løser de sjældent pro-
blemet, men flytter det. I stedet skal vi være parate til at udlægge nye 
naturområder langs kysten, hvor der er plads til både kystlandets typiske 
plante- og dyreliv og et aktivt friluftsliv.

2. 
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stateN Og kOmmuNerNe 
har aNsvar For 

kLImatILpasNINg

Staten og kommunerne har ansvar for klimatilpasning Staten og kommunerne har ansvar for klimatilpasning

3. 
der er behov for en overordnet landsplanlægning og en æn-
dret lovgivning, der tager højde for et varmere, vådere og vil-
dere klima. 

en samlet indsats for klimatilpasning omfatter:

  • statslig koordinering af klimatilpasningstiltag. 

  • miljøøkonomiske afvejninger.

  • national naturplan: mere natur og mindre Co2.

  • fredninger som et redskab i klimatilpasningen.

  • klimatilpassede kommuneplaner.

  • Øget naturovervågning.

Hertil kommer en indsats, der reducerer det danske udslip af 
CO2. det handler om energibesparelser, vedvarende energi 
og CO2-venlig transport. 

I fremtiden bliver vejret varmere, 
vådere og vildere. Derfor er der 
behov for en overordnet plan-
lægning og lovgivning.
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Staten Skal kOOrDINere  
kLImatilpaSningStiltag

danmarks naturfredningsforening mener, at staten skal påtage sig 
det overordnede ansvar for planlægningen af klimatilpasningen. 
Vi risikerer store økonomiske tab og løsninger, der er uheldige for 
samfundet som helhed, hvis den ene kommune prioriterer digebyg-
geri, mens nabokommunen håndterer de store mængder vand ved 
at etablere nye vådområder. Samtidig forspilder vi måske nogle af 
mulighederne for at udnytte naturens dynamik til at reducere de 
klimaskabte problemer.

information er godt, men utilstrækkeligt i det lange løb. danmarks 
naturfredningsforening mener, at staten må påtage sig et ansvar 
for at prioritere hvilke tilpasningsstrategier, der skal anvendes. det 
er nødvendigt – for eksempel gennem et landsplandirektiv – at for-
holde sig overordnet til, hvad der skal ske med de danske kyster, 
og prioritere hvilke større vådområdeprojekter, der bør igangsættes 
for at opsamle vand, reducere oversvømmelser og reducere CO2-
udslippet. 

der skal planlægges et landsdækkende naturnetværk og natur-
genopretning af tidligere landbrugsområder for at skabe en robust 
sammenhængende natur, der kan modstå klimaforandringernes 
enorme påvirkninger.

desuden skal det fastlægges, hvordan man sikrer og koordinerer et 
samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser. en 
del af arbejdet kunne naturligt finde sted i forbindelse med udarbej-
delsen af de statslige vandplaner, der ud over vandkvalitet også bør 
se på håndteringen af de øgede vandmængder.

Klima- og energiministeriet skal i højere grad end nu påtage sig et 
ansvar for koordinering af klimatilpasningstiltag. Klimatilpasningen 
skal integreres i den eksisterende lovgivning – blandt andet i land-
brugslovgivningen, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven og 
naturbeskyttelsesloven. Og det skal undersøges hvilke virkemidler, 
der bedst regulerer de mange nødvendige klimatilpasningstiltag.
 

Staten skal koordinere klimatilpasningstiltag Staten skal koordinere klimatilpasningstiltag

 at tage lederskab og bruge de virkemidler, der bedst 
understøtter klimatilpasningen i Danmark.

 at integrere klimatilpasningen i den eksisterende 
lovgivning.

 at koordinere klimatilpasningen i Danmark og sikre 
naturen mere plads – gennem et landsplandirektiv, 
som udpeger områder til: 

• fri kystdynamik, der skal friholdes for
digebyggeri. 

• ny natur langs kysterne. 

• naturgenopretning af tidligere tørlagte 
vådområder. 

• nye vandbufferzoner, hvor vandet fra den 
øgede nedbør og havet kan få plads under 
ekstremhændelser. 

• ekstensivering af landbrugsdriften på 
lavbundsjorder. 

• skovrejsning. 

 at ændre den nuværende statiske naturbevaringsstra-
tegi til en dynamisk naturforvaltningsstrategi, hvor der 
gives plads til, at naturen kan forandre sig, når den på-
virkes af klimaændringerne. samtidig skal de arealer, 
som er plejekrævende, fortsat plejes.

4. danMarKS  
natUrFredninGS-
FOreninG
anBeFaLer reGerinG 
OG FOLKetinG:
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 at investere i klimatilpasning som en forebyggende ind-
sats, hvor omkostningerne ved ikke at forebygge synlig-
gøres.

 at afveje forskellige klimatiltag i forhold til hinanden, så 
vi samfundsmæssigt får de mest holdbare løsninger.

 at satse på klimasmarte løsninger, hvor vi bruger natu-
rens evne og dynamik til at reducere problemerne med 
klimaforandringer samtidig med, at vifår 
både mere natur og mere robust natur.

regerINgeN og kOmmuNerNe 
Skal lave mILjøøkONOmIske 
aFvejninger

Mange lokale investeringer ses i et kortsigtet perspektiv, og de 
koordineres ikke på tværs af administrative grænser. i drøftelser 
om lokale investeringer bør det synliggøres, at investering i kli-
matilpasning er en forebyggende investering. Venter man med at 
handle, kan udgiften blive langt større. 

Undersøgelser, som danmarks naturfredningsforening har fået 
gennemført, viser, at der i en middelstor provinsby – som eksem-
pelvis allerød med godt 15.000 indbyggere – er behov for en væ-
sentlig udbygning af kloaksystemet. Frem for flere kloakker kan 
problemet afhjælpes ved at udlægge tre hektar nye vådområder, 
hvor de øgede nedbørsmængder kan opsamles og nedsives, hvil-
ket samtidig vil være til glæde for dyr, planter og mennesker.

regeringen bør foretage miljøøkonomiske afvejninger af eksem-
pelvis kloakudbygning i forhold til andre initiativer, der kan forsin-
ke vandets vej gennem landskabet. i sidste ende kan det vise sig, 
at massivt digebyggeri og udvidelser af kloakker er samfunds-
mæssigt uholdbart. 

naturen er dynamisk. Hvis vi giver den mulighed for at tilpasse 
og udvikle sig, vil det give positive afledte virkninger i forhold til 
klimatilpasning. det kan for eksempel ske ved at udlægge større 
arealer langs vandløb og søer til nye enge eller anden natur. det 
vil give noget af den buffer, der skal til, når der kommer store 
regnmængder på en gang. i stedet for oversvømmede kældre, 
kan vi få våde enge eller artsrige sumpskove. Men det kræver 
planlægning, og det kræver, at vi gør op med den vanetænkning, 
der siger, at naturen og samfundsplanlægningen ikke kan sam-
mentænkes.

regeringen og kommunerne skal lave miljøøkonomiske afvejninger regeringen og kommunerne skal lave miljøøkonomiske afvejninger

5. danMarKS  
natUrFredninGS-
FOreninG
anBeFaLer reGerinG, 
FOLKetinG OG 
KOMMUner:

Fremtidens håndtering 
af regnvand skal ske 
ved lokal nedsivning og 
etablering af nye våd-
områder. Dermed spares 
penge til udbygning af 
kloakker samtidig med, 
at vi får ny natur.
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 at udarbejde en national naturplan med et sammen-
hængende naturnetværk.  følgende elementer 
skal indgå:

• op til 14 nationalparker.

• alle områder, der er beskyttet efter natur-
beskyttelseslovens § 3.  

• alle eksisterende fuglebeskyttelsesområder 
(natura 2000).

• alle eksisterende habitatområder 
(natura 2000). 

• ekstensivering af 200.000 hektar lavbunds-
jorde (drænede arealer), der i dag bliver land-
brugsmæssigt dyrket med efterfølgende våd-
lægning (naturgenopretning).  

• naturgenopretning af tør natur (på højere be-
liggende arealer) samt skovrejsning på i alt ca. 
250.000 hektar.

• Danmarks 7.000 km kyststrækning med areal-
er, der  tager højde for havstigningerne. 

• grønne områder i og omkring byerne. 

• spredningskorridorer og andre grønne 
forbindelser mellem naturområder.

 at afsætte økonomiske midler til at gennemføre den 
nationale naturplan.

 at nedsætte en ny strandbeskyttelseskommission, 
der skal have til opgave at fastsætte en ny dynamisk 
strandbeskyttelseslinje og sikre den frie 
færdsel langs kysterne.

 at stille krav om bindende natur- og 
klimaplaner for alle landbrug.  

regerINgeN Skal lave 
en plan, der Sikrer NatureN 
mere pLaDs

Med udsigten til havstigninger, øget nedbør og temperaturstig-
ninger er der mere end nogensinde behov for et sammenhæn-
gende naturnetværk, så planter og dyr kan flytte sig. danmark 
har brug for en samlet plan for, hvor naturen skal have mere plads 
og en plan for, hvordan det skal ske.

Stiger havet blot en halv meter, vil en stor del af vores strandenge 
forsvinde. Strandengene er en vigtig naturtype for den biologiske 
mangfoldighed i kystområderne. derfor er der brug for allerede 
nu at udlægge arealer, som reserveres til fremtidens strandenge 
langs kysterne.

regeringen skal lave en plan, der sikrer naturen mere plads regeringen skal lave en plan, der sikrer naturen mere plads

6. danMarKS  
natUrFredninGS-
FOreninG
anBeFaLer reGerinG 
OG FOLKetinG:

kOrt maNgLer

På kortene ses et område ved Felsted Kog i Holstebro Kommune. Kort-
ene viser, hvordan havet ved blot 0,6 meters stigning sammen med 
øgede vandmængder fra oplandet oversvømmer strandenge, enge og 
i nogen grad moser, så der om 100 år er meget lidt kystnatur tilbage. 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at der skal udlægges nye 
områder til fremtidens kystnatur. Det er en billigere og bedre løsning 
end digebyggeri.
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FreDNINger Skal Sikre 
naturen i et æNDret kLIma

Med klimaforandringerne står samfundet over for helt nye udford-
ringer. Fredningsinstrumentet kan blive et redskab til at bevare 
natur og landskabelige værdier i et forandret klima. 

danmarks naturfredningsforening ønsker at bruge fredningsin-
strumentet som et redskab for at fremtidssikre naturen. en kli-
ma-orienteret strategi for fremtidige fredninger skal sikre:

• adgang langs kyster samt til naturområder 
og rekreative områder.

• Byens parker, træer og grønne korridorer.

• områder langs kysterne, der er potentielle 
fremtidige naturområder.

• Bufferarealer mellem vand og dyrkede arealer.

• arter og naturtyper.

• følsomme vådområder, herunder vand-
indvindingsområder med henblik på at stoppe 
forurening med sprøjtegifte og gødning.

Fredninger skal sikre naturen i et ændret klima Fredninger skal sikre naturen i et ændret klima 

 at sikre, at fredningsinstrumentet kan bruges som led i 
at bevare og udvikle natur i et forandret klima.

 at sikre naturgenopretning af områder, der kan 
medvirke til at løse klimaskabte problemer.

danMarKS  
natUrFredninGS-
FOreninG
anBeFaLer reGerinG 
OG FOLKetinG:

7.

Fremtidige potentielle naturområder 
kan sikres gennem fredning – det vil 
også være til gavn for dyr og planter.
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Kommunerne skal indtænKe 

kLImaæNDrINgerNe i 

i Kommuneplanerne

det tager tid at planlægge, hvordan samfundet løser de proble-
mer, som klimaforandringerne skaber. For kommunerne er det 
derfor vigtigt at indtænke klimaændringerne i kommuneplanerne. 
Samtidig er det ikke blevet mindre vigtigt, at kommunerne sam-
arbejder, så der planlægges på tværs af kommunegrænserne.
 
Særligt i forhold til de kystnære områder, lavbundsområder og by-
områder skal kommunerne tage hensyn til risikoen for permanent 
eller jævnlig oversvømmelse på grund af stigende havniveau, sti-
gende grundvandsspejl og problemer med at aflede vandet efter 
kraftige regnskyl. 

Kommunerne bør i første omgang kortlægge hvilke områder, der 
er i risikozonen for øget oversvømmelse. dernæst bør de udarbej-
de en regulær klimatilpasningsstrategi, hvor det nærmere fast-
lægges, hvordan kommunen påtænker at håndtere oversvøm-
melser med mere. 

en god planlægning giver mulighed for konstruktivt at arbejde 
med hvilke områder, der skal sikres mod oversvømmelser og 
hvilke områder, der med fordel kan omdannes til natur og/eller 
rekreative områder. 

i byen vil en målrettet planlægning af mere natur kunne bidrage 
væsentligt til at komme af med vand efter kraftige regnskyl og 
til at sænke temperaturen lokalt. det handler ikke kun om flere 
parker, legepladser, sportsarealer og andre grønne områder, men 
også om for eksempel grønne parkeringspladser, grønne tage, 
beplantninger og nye mini-vådområder med plads til lokal nedsiv-
ning af regnvand.

kommunerne skal indtænke klimaændringerne i kommuneplanerne kommunerne skal indtænke klimaændringerne i kommuneplanerne

 at arbejde med sammenhængende vandplanlægning 
ved at kortlægge forventede permanente og temporæ-
re oversvømmelser i byerne og på landet som følge af 
havstigninger, øget nedbør og grundvandsændringer.

 at vedtage en kommunal klimatilpasningspolitik, der 
peger på, hvordan de forventede oversvømmelser kan 
håndteres i planlægningen. Politikken bør udarbejdes 
i samarbejde/sammenhæng med nabokommunerne 
og med udgangspunkt i en statslig prioritering (lands-
plandirektiv).

 at udarbejde natur- og klimakortlægning for hele 
kommunen.

 at udarbejde en kommuneplan, der a: tager hensyn til 
naturens behov for at flytte sig, B: fastlægger hvilke 
områder, der forventes oversvømmet, C: fastlægger 
digebyggeri, D: fastlægger arealer til ny natur, og f: 
fastlægger, hvor byen kan vokse.

 at håndtere de ændrede risici, forbundet med jordfor-
ureningen som følge af den øgede udvaskning fra los-
sepladser og lignende til grundvandet.

 at sikre, at minimum 30 procent af nyt boligbyggeri 
og 80 procent af nyt industribygger får grønne tage.

 at sikre, at regnvand i fremtiden kan nedsives lokalt i 
stedet for at blive ledt til kloakker.

 at pålægge kommunerne ansvar for klimatilpasning i 
kommuneplanen – og om nødvendigt – sikre udvikling 
af den natur, der er truet af klima-
forandringer, gennem fredninger 
eller lovgivning.
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Danmarks  
naturfreDnings-
forening
anBefaLer regering 
og foLketing:

regeringen Skal Sætte 
NaturOvervågNINg og 
kortlægning i SyStem

Med de hastige ændringer i klimaet må vi forvente hastige æn-
dringer i en række naturtypers og arters udbredelse samt beva-
ringsstatus. Vi har brug for et løbende overblik over de arter og 
naturtyper, der er ved at forsvinde fra danmark og over hvilke nye 
arter, der kommer til. På den måde kan vi følge udviklingen på na-
tionalt niveau. et sådant overblik er afgørende for at kunne iværk-
sætte den bedste forebyggelse og sikre nye og eksisterende ar-
ters overlevelse.  

 at iværksætte national overvågning og kortlægning 
af udviklingen i naturtyper, samt  plante- og dyrearter 
både generelt og ikke mindst som følge af klima-
forandringerne. 

 at afsætte midler til analyse og formidling 
af indsamlede naturdata.
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9.

Nye arter, som hvepseed-
derkoppen på billedet, er al-
lerede kommet til Danmark 
som følge af et varmere 
klima. I fremtiden vil vi også 
kunne opleve havesyvsover, 
æskulapsnog og den farveri-
ge fugl, biæder. Til gengæld 
må vi måske også vinke far-
vel til en række nulevende 
og truede arter som eksem-
pelvis viben, brushanen og 
birkemusen. Danmarks Na-
turfredningsforening mener, 
at vi skal give plads til en ny 
flora og fauna, men samtidig 
sikre, at nulevende arter kan 
flytte eller tilpasse sig, så de 
ikke uddør.
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Læs mere på 
www.dn.dk/klimatilpasning
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