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Klimatilpasning

Forord
Klimatilpasning er på mange måder en ny disciplin inden for forskningen. Først inden for de seneste ca. 10 år er det blevet alment accepteret, at vi kommer til at opleve forandringer i klimaet i dette århundrede, uanset om vi når målene for reduktion
i udledning af drivhusgasser. Klimaforskerne og FN’s klimapanel er derfor begyndt
at interessere sig for, hvilke muligheder vi har, for at undgå så mange uønskede effekter som muligt af de kommende klimaændringer.
I Danmark blev klimatilpasning for alvor sat på dagsordenen med den første
nationale klimatilpasningsstrategi fra 2008. En del af strategien var, at tilpasningsspørgsmålet skulle indarbejdes mere i den danske klimaforskning for at den nødvendige viden kom frem. I den forbindelse blev der oprettet en Koordineringsenhed
for Forskning i Klimatilpasning (KFT). KFT fik en årlig bevilling på 5 mio. kr. i perioden 2008 til 2012, som blev brugt til koordinering og videndeling, men også til
at igangsætte nye konkrete projekter.
Forskning i klimatilpasning kræver, at man inddrager mange forskellige fagområder. Udover klimaforskerne, kræver indsatsen et bredt samarbejde mellem forskerne med speciale i effekter på fx natur, vand og luft, forskere fx ingeniører i tekniske
løsninger, økonomer, politologer, sociologer, planlæggere og mange andre. Der var
derfor god brug for at samle og dele viden fra de mange forskellige institutioner,
hvor ekspertisen var, og KFT havde seks danske forskningsinstitutioner som medlemmer. Sekretariatet for KFT var placeret på Aarhus Universitet, hvor jeg havde
den fornøjelse at være sekretariatsleder i det sidste år enheden eksisterede.
Et meget synligt resultat af samarbejdet i KFT er denne bog. Netop fordi klimatilpasning kræver samarbejde på tværs af mange fagområder, er der ikke en enkelt
forsker eller institution, der alene kan belyse emnet. Jeg har derfor været så heldig,
at vores samarbejdspartnere alle har ønsket at bidrage med deres ekspertviden inden for deres felt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem alle for deres
bidrag. Vi vil gerne med denne bog dele noget af den viden der findes i de danske
forskningsmiljøer, og sammen bidrage til at gøre Danmark mere modstandsdygtig
overfor de klimaændringer, der måtte komme.

Roskilde 24. august 2015
Anja Skjoldborg Hansen
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