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Notat om Danmarks Naturfredningsforenings kystpolitik set i 
lyset af klimaændringer 
Udarbejdet pba. de tre faglige udvalgs fællesmøde den 8. maj 2019 

Hvordan sikrer vi natur- og kulturlandskab ved kysterne under indtryk af hyppigere og kraftigere 
stormfloder og en havstigning på 1-1½ m over de næste 100 år? 
 

1. Indledning 
Klimaet viser nu klare tegn på forandringer, der på kompliceret vis griber ind i eksistensbetingelserne for 
vores natur- og kulturmiljø i kystlandskaberne og vores muligheder for at beskytte og opleve dem. 

Hvad betyder klimaforandringerne i kystlandskabet, hvad skal vi som Danmarks Naturfredningsforening 
være særligt opmærksomme på, og hvad bør der gøre ved det? 

Det helt grundlæggende budskab fra fællesmødet er, at naturhensynet bør fremstå centralt i den 
fremtidige, stærkt intensiverede kystforvaltning. Vi angiver i notatet nogle overordnede strategiske mål, 
hvorefter vi anviser principper og angiver retningslinjer for, hvordan disse mål kan opnås. På de tre udvalgs 
fællesmøde fremkom mange forslag om konkrete tiltag. Her begrænser vi os til at præsentere enkelte 
eksempler på, hvordan vi forestiller os, natur- og kulturlandskabshensynet udmøntet i relation til 
kystsikring.    

 

2. Overordnet strategi 

En opdatering af Danmarks Naturfredningsforenings kystpolitik er først og fremmest nødvendiggjort af 
klimaændringerne. Dels dem, der allerede ses og mærkes i form hyppigere stormfloder. Dels en forventet 
havvandstigning på 1 til 1½ meter over de nærmeste hundrede år.   

Hertil kommer et markant fald i biodiversitet – ikke mindst i kystlandskabet, som rummer særligt mange af 
Danmarks biologiske, kulturhistoriske og rekreative naturkvaliteter. Dette kystlandskab vil ændre sig 
markant gennem de kommende årtier som følge af såvel den direkte klimapåvirkning som den, der kommer 
fra vores bestræbelser på at imødegå denne. Desuden er der en overset og mere ukendt del af kystnaturen, 
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der findes ude i havet tæt på kysten. Her mangler der viden og indsigt i, hvad klimaforandringerne kan få af 
betydning for ´havnaturtyperne´ og biodiversiteten her.  

I den seneste valgkamp var klimaområdet og til dels også biodiversitet heldigvis vigtige emner. Omvendt 
har udviklingen i kyslandskabet ikke gået i naturens retning. Danmarks Naturfredningsforening har ved flere 
lejligheder påpeget, at de seneste års ændringer af bl.a. planloven og naturbeskyttelsesloven kan føre til 
direkte forringelser af naturkvaliteterne langs de danske kyster. Den foreløbige status mht. Det Grønne 
Danmarkskort giver ikke grundlag for optimisme. 

Efter de tre udvalgs opfattelse bør Danmarks Naturfredningsforening pege på nedenstående centrale 
strategiske indsatsområder i forbindelse med den fremtidige kystsikring.  

For det første må det overordnede mål være at knytte kystsikringstiltag sammen med en så udstrakt sikring 
af natur, landskab og adgangsforhold som mulig. Udgangspunktet er så vidt muligt at opretholde kysternes 
frie dynamik. Fra et naturperspektiv vil der sjældent kunne siges noget godt om de såkaldte hårde 
løsninger, opført direkte på kysten. Men hvor sådanne tekniske anlæg af andre samfundsmæssige hensyn 
må opføres, bør der sikres erstatningsarealer eller andre foranstaltninger til sikring af biodiversitet mv.  

For det andet, da beslutninger om kystsikringstiltag forudsætter afvejninger og kompromisser, er det helt 
nødvendigt, at bibringe beslutningstagerne en metode til at foretage disse afvejninger og kompromisser. 
Konsekvenserne af forskellige tiltag må belyses således, at der i hvert enkelt tilfælde foreligger en 
sårbarhedsanalyse og en risikoanalyse, der også omfatter naturhensynet. Den store udfordring vil være at 
foretage sådanne helhedsprægede vurderinger af den biologiske, økologiske og kulturhistoriske sårbarhed 
– holdt op mod andre samfundsmæssige hensyn. Den naturbetingede sårbarhed vil skulle udredes i forhold 
til både virkningen af de forventede klimaændringer som effekten af de påtænkte klimatiltag. Ved på den 
måde at lade naturhensyn indgå i de forskellige risikoanalyser vil man kunne sikre en mere afbalanceret 
baggrund for den i sidste ende politiske beslutning for valg af beskyttelsesmetode.  

For det tredje er det derfor nødvendigt, at den ansvarlige myndighed bibringes den tilstrækkelige faglige 
indsigt og kapacitet til at kunne analysere konsekvenserne for de forskelligartede naturelementer. Denne 
viden er ikke i tilstrækkelig grad til stede i den enkelte kommune i dag – og knap nok i staten. På trods af 
vores næsten 7000 km kyststrækning er der en forbløffende mangel på faglig viden om kystnaturen over 
som under vandet. I betragtning af, at vi taler om en markant ændring af de danske kyster indenfor få 
årtier, haster det gevaldigt med opbygning af faglighed. En konsekvens af klimaændringerne er således, at 
uddannelse og forskning inden for området må øges betydeligt de kommende år.  

For det fjerde vil det i mange tilfælde ikke være hensigtsmæssigt at se enkelte kyststrækninger isoleret. 
Kystpolitik må gå efter ’tværgående og integrerede løsninger’. Både natur- og kulturlandskabshensyn vil 
typisk gå på tværs af kommunegrænser. F.eks. er Amager én stor flad ø, administreret af tre kommuner. Og 
Roskilde Fjord er ét sammenhængende natur- og kulturlandskab. Her vil en naturvenlig kystpolitik være at 
afvise enkeltstående lokalinitiativer, når der kan øjnes større og fælles løsninger.  

For det femte vil dette også betyde, at der er behov for en overkommunal indsats. Der er efter de tre 
udvalgs opfattelse behov for en øget statslig opgavevaretagelse – ikke mindst hvor det drejer sig om 
prioritering og handling på nationalt og internationalt plan – f.eks. i forbindelse med Vadehavet.  
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Folketinget har i juni 2019 fået en sammensætning, hvor det grønne vejer politisk tungere og dette 
momentum skal udnyttes. Det bør komme til udtryk dels ved at se på en justeret opgavefordeling indenfor 
natur- og klimatilpasningsområdet mellem stat, regioner og kommuner, dels gennem en generel 
ressourcemæssig opprioritering af områderne. Om to år er der kommunevalg, hvor det er lige så vigtigt, at 
den grønne profil skærpes. Som nævnt viser f.eks. de foreløbige erfaringen med udarbejdelsen af Det 
Grønne Danmarkskort, at der er behov for øget indsats fra både statens og kommunernes side – både på 
kort og langt sigt. Klimaudfordringen og dermed bl.a. kystpolitikken er en så alvorlig opgave i fremtiden, så 
Danmarks Naturfredningsforening bør tilkendegive overfor Folketinget, at der må ses på de danske kyster 
med nye øjne. Det kan med fordel ske allerede i forbindelse med de aktuelle overvejelser om en ”klimalov”. 

 
2. Faglige udfordringer 

2.1 Konsekvenser for naturen: Habitater og biodiversitet 

Klimaændringerne og havstigning vil have vidtrækkende indflydelse på habitater på kysterne og nær 
kysterne; dog kan sikringstiltag få en endnu større indflydelse. Fik naturen lov at ´gå sin gang´, ville 
Danmark gradvist miste et betydeligt areal og nye kysthabitater ville opstå, hvor der i dag er sikkerhed mod 
oversvømmelse. Dette vil givet ikke kunne accepteres, hvorfor naturvirkningerne af en række sikringstiltag 
er i fokus. 

- Sikring mod bølgeslagsvirkning vha. langsgående udlagte stenrev kan biodiversitetsmæssigt være 
interessante. Selvom negative virkninger ikke totalt kan udelukkes taler meget for at metoden kan 
sikre biologiske værdier samtidig med at den i betydeligt omfang kan genskabe allerede tabte 
habitater. 

- Sandfodring kombineret med høfder er en overvejende skånsom form for kystsikring. Dog er der 
behov for at belyse, hvilket plante- og dyreliv, der kan blive uheldigt berørt – herunder fiskeyngel 
på visse kyststrækninger. Særlig opmærksomhed er påkrævet mht. udlægning af sand, som skal 
have rette kornstørrelse og kvalitet.  

- Forstranden rummer på mange stræk sit helt eget plante- og dyreliv. Den særlige biodiversitet, der 
findes her, vil være meget truet, hvis væsentlige kyststrækninger udsættes for hård kystsikring med 
sten eller beton, hvorefter hele forstranden borteroderes.  

- Strandenge vil som habitat forsvinde, hvis ikke bagvedliggende arealer sikres (ekspropriation), så 
naturen ved succession kan rykke ind her, når havet efterhånden stiger. Hvis ikke denne 
natursikring foretages vil et omfattende tab af biodiversitet blive konsekvensen. 

- Inddæmning af arealer vha. diger har væsentlige konsekvenser for biodiversiteten, idet noget natur 
inde bag diget kan blive sikret, mens de habitatdele, der ligger på ydersiden går en noget uvis 
skæbne i møde. Diger kan have positive virkninger, men samlet er effekterne for naturelementerne 
af dige-anvendelse kompleks. En forstærkning (bredde og højde) af eksisterende diger må anses 
som mindre problematisk. 

- Portlukninger af fjorde med tilhørende sluseregulering er meget komplekse og omfattende indgreb, 
som vil kræve grundige scenarie-analyser af plante- og dyrelivets betingelser. Man må forudse et 
kontinuum fra risiko for stærk forringelse til rimeligt acceptable forhold.            
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2.2 Konsekvenser for kulturlandskabet  

Klimaændringer og havstigning vil påvirke alle former for kulturarv og kulturmiljøer langs de danske kyster: 

- Bygningskulturarv kommer til at stå ”med fødderne i vand” ikke mindste i mange af landets 
middelalderlige havnebyer 

- Synlige fortidsminder (f.eks. forhistoriske gravmonumenter, middelalderlige borganlæg og 
kystskanser fra historisk tid) risikerer at styrte i havet 

- Store dele af det kystnære lands rige arkæologiske kulturarv under terræn står til udslettelse ved 
klintskred og bølgeerosion 

- I dele af de kystnære farvande vil ændret strømretning og øget bølgepåvirkning føre til udslettelse 
af havopslugte stenalderbopladser og skibsvrag fra historisk tid 

- Landskabelige helheder af stor æstetisk, rekreativ og biologisk værdi, skabt ved menneskers virke 
og husdyrs afgræsning gennem talrige generationer, vil ændre karakter og miste kvalitet. 

Kystlandskabets kulturhistoriske værdier vil således i vidt omfang blive udslettet af havets nedbrydende 
kræfter, med mindre der iværksættes afværgeforanstaltninger. I byerne kan sikring af bygningskulturarven 
varetages som del af samlede pakker, der også omfatter infrastruktur og øvrig bygningsmasse. Danmarks 
Naturfredningsforening kan forvente, at de bygningshistoriske tiltag varetages af andre interessenter og bør selv 
fokusere på udfordringerne i det åbne land. Her omfatter de kulturhistoriske interesser såvel sammenhængende 
kulturlandskaber som enkeltstående fortidsminder på land og på den kystnære havbund. Danmarks 
Naturfredningsforening anbefaler, at der tidligt sættes ind med en interessekortlægning i kystzonen med 
henblik på i videst muligt omfang at finde integrerede løsninger for kulturarv, biologi og rekreative 
interesser.  
  
En del af kulturarven i det åbne land kan ikke reddes. Virkemidlet i disse tilfælde er arkæologisk 
dokumentation og udgravning i det omfang det er fagligt hensigtsmæssigt og samfundsøkonomisk 
overkommeligt. DN anbefaler i denne forbindelse, at der på et tidligt tidspunkt foretages et kritisk eftersyn 
af samfundets kapacitet til at løfte det forestående behov for kulturhistorisk kortlægning og evaluering 
såvel som efterfølgende dokumentations- og redningsaktioner til lands og til vands. 

 

2.3 Konsekvenser for befolkningens adgang til kysterne 
Med havstigninger og nye kystsikringsanlæg vil adgangen til kysterne blive ændret betragteligt. Mange 
kyststrækninger vil rykke ind i landet, gamle stier vil forsvinde og smukke udsigter vil blive erstattet af 
kunstig skabte landskaber med diger og andre kystsikringsanlæg. Det danske kystlandskab vil nok i højere 
grad minde om det, vi i dag kender fra Holland. 

Der bør derfor ved fremtidige sikringsforanstaltninger tages vidtgående hensyn til offentlighedens adgang 
til kysterne, så vi opretholder den adgang, som vi kender i dag.  

Kystsikring i konsekvens af forventede havstigninger over de næste årtier vil antagelig primært dreje sig om 
mure og diger omkring bebyggede områder og infrastruktur tæt på vandkanten. Her bør indbygges stier og 
broer, og der bør sikres overgange, så det bliver nemt at komme ud på forlandet. 
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På de frie eller spredt bebyggede kyststræk vil der som hovedregel forhåbentlig ikke blive tale om 
væsentlige sikringsanlæg, men også her vil der i givet fald blive behov for at sikre, genetablere og udbygge 
adgangsmuligheder for offentligheden. 

  

3. Konkrete tiltag og processer 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker at reducere kystsikring til det absolut nødvendige. Med 
klimaforandringerne skal der findes balance mellem fri kystdynamik og sikring af væsentlige 
samfundsinteresser. 

De danske kyster vil i de kommende år fuldstændig skifte karakter fra åbent land med fri kystdynamik til 
landskaber, der vil være stærkt påvirket af tekniske indgreb. Hvor vi før har haft størsteparten af Danmarks 
´urørte´ natur, vil der fremover være udsigt til stribevis af diger, bølgebrydere og sluser. Anlæg, der ikke 
sikrer naturen, men sikrer de byer og bygninger og andre værdier, der vil blive påvirket af øgede 
havstigninger. I nogle tilfælde kan der vælges andre sikringsmetoder, eksempelvis sandfodring, der er 
mindre ødelæggende over for den naturlige kystdynamik, og kan anlægges, så de stadig giver plads til 
naturen.  

Det vil i fremtiden som udgangspunkt være bedre at kystsikre for større sammenhængende naturområder 
fremfor at etablere mange småanlæg. Eksempelvis ser vi allerede nu grund- og lodsejere ved Roskilde 
Fjord, der etablerer lokale sikringstiltag. Det vil i betydeligt omfang gå ud over bl.a. fjordens strandenge og 
de kulturhistoriske værdier, der er koncentreret omkring kystlinjen. Ud fra et natursynspunkt vil en 
højvandssluse ved udmundingen af fjorden til regulering af ekstreme situationer sandsynligvis være at 
foretrække. Men dette kræver overordnet fysisk planlægning på tværs af kommunegrænserne. 

Otte metoder til kystsikring (fra DN’s kystpolitik ’Frie kyster’): 

1. Sandfodring er oppumpning af sand, som lægges enten helt op på stranden, på havbunden foran 
stranden eller på revler længere ude.  

2. Høfder er faste konstruktioner, der går fra foden af kystskrænten og ud, vinkelret på kysten. De 
dæmper den langsgående sandtransport og kystens tilbagerykning. De samler sand på luvsiden, 
men eroderer til gengæld på læsiden. Dermed flytter erosionen længere ned ad kysten.  

3. Dækmoler eller bølgebrydere er faste konstruktioner på langs med og ud for kysten. De fastholder 
sand strandværts, dæmper erosionen og forhindrer ikke færdsel på stranden. Til gengæld skaber de 
risiko for hestehuller og udgør dermed en sikkerhedsrisiko for badende.  

4. Stenbælter på lavt vand. Det er en væsentlig mere naturnær løsning frem for dækmoler, som 
samtidig bidrager med revstrukturer og sten over havoverfladen til gavn for fugle og sæler.  

5. Diger ved kysten skal hindre oversvømmelser af bagvedliggende land mod stormflod og højvande.  
6. Klitter – både naturlige og kunstige – kan virke som værn mod erosion og bølger. Tilplantning med 

den naturligt hjemmehørende hjelme stabiliserer klitten og virker sandflugtsdæmpende. På 
tilsvarende måde virker udsætning af faskiner og fyrregrene.  

7. Kystdræning af stranden mindsker det opadgående vandtryk i stranden. I stedet for at skylle tilbage 
i havet, forbliver en større del af det aflejrede sand på stranden. Pumpes der aktivt, er det dyrt 
samt energi- og udstyrskrævende.  



BILAG 6-2 

 

Dato: 16. april 2020 
Til: Hovedbestyrelsen på mødet den 24. april 2020 

 

 

 
8. Skræntfodssikring skal hindre den naturlige bølgenedbrydning af kystskrænter. De består typisk af 

sten ud fra skræntfoden og et stykke op ad skrænten. Skræntfodssikring kan hæmme den frie 
færdsel.  

Af ovenstående metoder er de bløde kystsikringsmetoder som sandfodring, stenbælter og naturlige klitter 
at foretrække frem for hårde metoder som høfder og diger. De bløde metoder sikrer i højere grad en jævn 
og naturvenlig overgang mellem land- og vandnatur. Men med de øgede havstigninger vil det mange steder 
være nødvendigt at etablere kystsikring. Her kan Danmarks Naturfredningsforening plædere for de mest 
’naturskånsomme´ løsninger. Hvis der eksempelvis etableres nye diger, bør det ske så tæt som muligt på 
det, der ønskes sikret mod oversvømmelse, eller som tilbagetrukne diger, der tillader havets frie dynamik i 
områderne foran det nye dige. Ved sandfodring skal man bruge ´lokalt´ sand fremfor at transportere sand 
længere væk fra og være opmærksom på at sandfodringen kan påvirke fiskeyngel negativt. Og ved 
etablering af stenbælter bør de anlægges, så det giver mulighed for udvikling af stenrev. 

Særlig vigtigt er det at undgå hånd kystsikring ved stejl opbygning af sten- og/eller betonmure, da det kan 
medføre borterosion af forstranden. Dette hindrer både adgang og fjerner livsgrundlaget for 
hjemmehørende planter og dyr.  

Ud over disse metoder vil vi i fremtiden også se port- og sluseanlæg, der kan regulere vandstanden i større 
områder, typisk i fjorde. Netop denne tilgang kan være nødvendig for at undgå mange mindre 
kystsikringsanlæg eller sikre, at de lokale små-anlæg kan reduceres størrelsesmæssigt. Men ved etablering 
af portanlæg er det nødvendigt at analysere påvirkningerne grundigt i hvert enkelt tilfælde. Portlukninger 
kan eksempelvis få betydning for saltholdigheden og dermed for levebetingelserne for dyr og planter i 
fjorden. Tilsvarende er det nødvendigt at forholde sig til, hvor kort tid portene kan være lukkede, så 
vandudskiftningen kan være så naturlig som mulig. Hvis havstigningerne overstiger 1,5 meter vil det ikke 
længere være realistisk at bruge port- og sluseanlæg, og det vil få uoverstigelige konsekvenser for 
kystnaturen. 

I fremtiden bør der etableres natur- og klimabufferzoner op til kote +3,0, hvor der er plads til at 
kystnaturen kan flytte sig hen, når de oprindelige arealer bliver oversvømmet. Her må dyrkning ophøre og 
arealerne udlægges til fremtidig kystnatur. For at kunne udlægge disse bufferzoner skal der ske en 
landsdækkende GIS-analyse af terræn- og jordbundsforhold langs vores kyster. Ved etableringen af natur- 
og klimabufferzonerne skal der også tages højde for, at en del kystarealer fremadrettet vil blive 
oversvømmet inde fra, når grundvandsspejlet stiger. 

Som udgangspunkt bør kystsikring reduceres mest muligt, og der skal laves en analyse af og en strategi for, 
hvor Danmarks kyster helt kan friholdes for kystsikring. 

 

4. Fremtidig opgavefordeling mellem stat og kommune  
Med opgavefordelingen på natur- og miljøområdet efter kommunalreformen blev – i princippet – alle plan-, 
natur- og miljøområder samlet i kommunerne. Regionerne fik alene ansvaret for de forurenede grunde. 

Men samtidig skulle staten have et overordnet ansvar – gennem udarbejdelse af vejledninger til 
kommunerne, styrkelse af landsplanlægningen samt gennem at føre en vis kontrol med kommunernes 
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indsats. Ingen af statens tre opgaver er imidlertid udført særligt markant. Generelt er området klart 
nedprioriteret. Samtidig er ressourcerne i hovedsagen brugt til at afformalisere love og regler. Kysterne er 
hårdt ramt gennem først og fremmest svækkelse af den tidligere – i princippet 3 km – kystzone samt af 100 
m kystbeskyttelseslinjen. 

Billedet er i dag mere forskelligt fra kommune til kommune, end det var tidligere. Nogle kommuner har 
prioriteret området, og der er taget en række spændende initiativer. Andre kommuner har omvendt 
nedprioriteret området; status på Det Grønne Danmarkskort taler sit tydelige sprog. Det er gået ud over 
natur og miljø rigtig mange steder. Især har mange kommuner undladt at foretage det nødvendige 
koordineringsarbejde til nabokommunerne. Eller måske især til kommuner, der ligger længere væk, men 
som hydrologisk har samme opland, og hvor det derfor ville give god mening at koordinere. De tidligere 
amters – som oftest – meget grundige kortlægning- og analysearbejde er mere eller mindre gået i 
glemmebogen.  

Med de nye opgaver er det nødvendigt at revurdere, hvordan fremtidens udfordringer langs kysterne kan 
takles. Det er fint, at kommunerne geares maximalt til at varetage opgaverne, da kommunerne med deres 
lokalkendskab formentlig også i fremtiden vil være den centrale myndighed. Men samtidig er der tale om så 
store ændringer af samtlige danske kyster, så der er behov for en koordineret, overordnet og 
sammenhængende indsats, der går på tværs af kommunegrænser og landsdele. Det drejer sig om en 
kortlægnings- og analyseindsats af den danske kyst, der identificerer problemer og muligheder. Det drejer 
sig om at opstille metoder, så kommunerne bibringes et fagligt grundlag til at kunne vurdere både 
virkningen af de forventede klimaændringer som effekten af forskellige tiltag. Endelig er der sine steder 
behov for, at staten går direkte ind i planlægningsarbejdet – eksempelvis hvor interesserne ikke alene er 
kommunegrænseoverskridende men også forudsætter en international koordinering. Endelig må staten 
yde en forhøjet indsats i forbindelse med de kystnære havområder. Opgaverne vil både fagligt og 
ressourcemæssigt være så tunge, så de fleste kystkommuner ikke vil kunne magte dem. Ansvaret må deles 
ud på hele landet.   

Opgaven har således et omfang, så det vil være helt nødvendigt med en øget statslig indsats. I den 
forbindelse må det overvejes, om der er behov for ny lovgivning – f.eks. i relation til den aktuelt 
diskuterede klimalov, der også må omfatte en klimatilpasningsdel. I den forbindelse må sikres en 
overkommunal koordinering af det fremtidige arbejde med klima- og kystbeskyttelse.  

Emner i forbindelse med eventuelle lovændringer kan f.eks. dreje sig om en bufferzone langs kysten, hvor 
der under en bestemt kote ikke må bebygges. Det kan dreje sig om en bufferzone, hvor nu dyrkede arealer 
overgår til vådbund og vanddækkende arealer. Det kan dreje sig om, at visse sommerhusområder på 
længere sigt må opgives. Det kan drejes sig om etablering af erstatningsarealer for eksisterende 
naturområder, der må opgives. Osv. 

 

5. Anbefalinger / opsummering 
Centralt for en opdateret kystpolitik, i skyggen af de klimabetingede forandringer, er, hvordan vi sikrer 
natur, landskab og adgang ved kysterne i relation til såvel den direkte klimapåvirkning som de deraf 
følgende klimabetingede tiltag, vi hverken kan eller vil bekæmpe. Da klimatiltag og naturhensyn ikke pr 
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automatik går hånd i hånd, vil det være nødvendigt at indstille sig på kompromisser i kystpolitikken, der 
balancerer begge hensyn. Vi har i dette notat forsøgt at opridse nogle overordnede retningslinjer for dette. 
Princippet om kysternes frie dynamik bør som udgangspunkt tilstræbes. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, 
bør så vidt muligt bløde kystsikringsmetoder tilstræbes, der sikrer en fortsat jævn og naturvenlig overgang 
mellem land- og vandnatur. Vores ønske er helhedsprægede og integrerede kystsikringsløsninger, der har 
et fællesskabsorienterede perspektiv. 
 
Ud fra et naturperspektiv, vil der sjældent kunne siges noget godt om hårde lokale løsninger opført direkte 
på kysten (diger, moler og andre typer hårde fysiske barrierer). Store tekniske løsninger, der har til hensigt 
at dæmpe virkningen af stormflod i en fjord eller andet større havområde, vil dog i nogle tilfælde kunne 
forsvares i forhold til naturhensynet. Eksempelvis vil en højvandssluse til ekstreme situationer mellem 
Rørvig og Hundested eller ved Thyborøn kunne sikre bagvedliggende strandenge og anden 
saltvandspåvirket natur. De fleste tilbageværende strandenge har som følge af menneskelig aktivitet og 
ejerforhold ofte ikke har nogen ´retræte´ muligheder. De retningslinjer eller principper, der derfor bør følge 
for en naturvenlig kystpolitik, er at afvise lokale initiativer, når der kan øjnes større, mere 
fællesskabsbaserede tekniske løsninger. 
 
Et sådan overordnet princip stiller imidlertid langt større krav til vores økologiske forståelse og helhedssyn, 
end hvad enkeltsager i et lokalområde normalt behøver. Den faglige udfordring vil være at bidrage med en 
helhedspræget vurdering i den risikoanalyse, der altid skal laves, når man skal beslutte sig for et 
klimabetinget tiltag. Den naturbetingede sårbarhed skal udredes i forhold til virkningen af de forventede 
klimaændringer såvel som effekten af de påtænkte klimatiltag. Ved således at lade hensynet til natur, 
kulturlandskab og adgang indgå i de forskellige risikoanalyser, kan man sikre en mere afbalanceret 
baggrund for den i sidste ende politiske beslutning for valg af kystbeskyttelsesmetode. 
 
Danmark er i dag ikke særligt godt rustet til at takle disse opgaver. Der er behov for en faglig oprustning i 
form af styrkelse af relevante uddannelser samt styrkelse af forskningen indenfor området. Samtidig er der 
behov for både at styrke opgavevaretagelsen i kommunerne og at øge statens involvering. 
Klimaændringerne er en af de seneste århundreders største, naturmæssige udfordringer. Danmarks 
Naturfredningsforening plæderer for rettidige forberedelser og samfundsmæssigt bredspektrede løsninger.  

 
 
 
 

 

 


