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1 Baggrund 

Danskerne er som andre folkeslag nødt til at tilpasse sig virkningerne af klimaændringerne 
i tide. Mere og kraftigere nedbør, stærkere storme, længere hedebølger og højere vand-
stand venter os.  

Vi undersøger allerede inden for lang række sektorer af samfundet, hvordan vi bedst til-
passer os. Til gavn for mennesker og deres sundhed, for naturen, for erhverv og industri og 
for vores huse og infrastruktur. Vi skal bedst muligt udnytte både den store pulje af viden, 
vi allerede har, og den viden om klimatilpasning, vi skaffer os fremover. Dette gælder også 
viden fra forskningen og undersøgelser i andre lande.  

Af regeringens ”Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark" fremgår behovet for 
en styrket koordinering af den danske klimatilpasningsforskning, og den forskningsfaglige 
strategi omfatter bl.a. etablering af en koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning. 

Der er behov for, at den danske klimaforskning i større omfang fokuserer på tilpasnings-
spørgsmålet og for forskningskoordinering i forhold til klimatilpasning inden for områder 
med identificerede vidensbehov til støtte for beslutningsprocesserne i de berørte sektorer. 

Den koordinerede indsats på klimatilpasningsområdet skal styrke grundlaget for udviklin-
gen af forvaltningsværktøjer og metoder, der forventes at indgå som en del af det nødven-
dige beslutningsgrundlag for prioriterede tiltag på klimatilpasningsområdet.  
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2 Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning 
(KFT) 

Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) er etableret ved Aarhus Univer-
sitet, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). I koordineringsenheden indgår desuden 
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), De Nationale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland (GEUS), Københavns Universitet (KU) samt Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU). 

KFT skal fremme og medvirke til tværgående vidensopbygning gennem koordineret 
forskning i nationale og europæiske forskningsprogrammer. KFT skal i denne sammen-
hæng bistå forskermiljøerne med data, scenarier, vejledninger og workshops. 

KFT skal bidrage med viden og overblik over den eksisterende forskning og hvilke forsk-
ningsbehov, der er særligt vigtige på klimatilpasningsområdet. Koordineringsenheden skal 
sikre, at foreliggende forskningsresultater er til rådighed for forskningsmiljøerne, samfun-
det og de sektorer, som skal udmønte konkrete tilpasningsinitiativer. 

Forskningen inden for klimatilpasning skal foregå koordineret på tværs af forskningsmiljø-
erne, så bl.a. synergien mellem igangværende og nye projekter udnyttes. Målet er at frem-
me det tværgående samarbejde og vidensdeling mellem de enkelte miljøer og få klimatil-
pasning på dagsordenen i den danske forskningsverden. Klimatilpasning skal integreres i 
en række af de øvrige forskningsdiscipliner og indgå som en naturlig del af den øvrige 
klimaforskning. 

KFTs hovedopgaver er: 

 Leverance af autoritative klimadata og klimaeffektdata samt specifikke klimaforsk-
ningsresultater af betydning for klimatilpasning til Klima- og Energiministeriets klima-
tilpasningsportal (www.klimatilpasning.dk).  

 Koordinering af klimatilpasningsforskning i Danmark 
 Identifikation af forskningstemaer af betydning af klimatilpasning på tværs af samfun-

dets sektorer 
 Deling af såvel eksisterende som ny viden mellem de forskningsmiljøer, der arbejder 

med klimatilpasning 
 Deltagelse i nationale og internationale møder vedrørende klimaændringer og tilpas-

ning. 

Koordineringsenheden vil udnytte den viden og de muligheder som findes i de betydende 
internationale netværk og derigennem bl.a. fremme dansk deltagelse i internationale forsk-
ningsprogrammer.  
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3 Organisering af KFT 

KFTs organisation har en treleddet struktur og består af en styregruppe, et sekretariat samt 
et forskningsfagligt rådgiverpanel, hvor hvert led har en klar og velbeskrevet rolle (Figur 
1). KFT refererer til det tværministerielle Koordinationsforum for Klimatilpasning (KoK) og 
indgår i en tæt dialog med Videncenter for Klimatilpasning i Klima- og Energiministeriet, 
som varetager koordineringen i forhold til sektorerne, interessenter og myndigheder. 

 
Styregruppen arbejder for kvalitet, kontinuitet og transparens i enhedens arbejde samt for 
at sikre dens nødvendige administrative og økonomiske grundlag. Styregruppen arbejder 
for at enheden har det nødvendige mandat og styrke til at udføre sin opgave i henhold til 
aftalegrundlaget. I styregruppens indgår medlemmer fra KFTs institutioner, Klima- og 
Energiministeriet, Miljøministeriet samt Videnskabsministeriet. Formanden udpeges af 
KoK. 

KFT-sekretariatet er etableret på Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU) og sikrer implementeringen af KFTs arbejdsprogram. Ud over den faste stab til-
knyttes eksperter ad hoc til særlige opgaver. Sekretariatet betjener og refererer til styre-
gruppen og understøtter KFTs aktiviteter. 

 

 

Figur 1. Organisering af KFT – rapporteringsveje og arbejdsgange. 
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Det forskningsfaglige rådgiverpanel sikrer enhedens videnskabelige forankring. Panelet 
bistår med forslag til prioritering og tilrettelæggelse af de tværgående forskningsfaglige 
indsatser som iværksættes af KFT og initiativer, der kan understøtte KFT's arbejde. I pane-
let indgår førende forskere fra en bred vifte af forskningsdiscipliner relateret til klimatil-
pasning. Således indgår forskningskompetencer relateret såvel til sektorerne som til øko-
nomiske og humanistiske discipliner. KFT-sekretariatet bistår formanden og understøtter 
panelet og dets nedsatte projektgrupper. Formanden udpeges af styregruppen. 
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4 Implementeringsstrategi og opgaver 

KFTs arbejdsprogram besluttes i styregruppen. Sekretariatet gennemfører arbejdspro-
grammet bl.a. med inddragelse af ad hoc projektgrupper.  

Projektgrupper vedrørende specifikke temaer nedsættes med henblik på at fokusere på 
tilpasningsrelaterede spørgsmål på tværs af sektorerne. Projektlederne kan være medlem af 
eller udpeges af Forskningsfagligt Rådgiverpanel. Projektgrupperne bør repræsentere 
yderligere 2-4 medlemmer fra eller udpeget af Forskningsfagligt Rådgiverpanel og skal 
repræsentere forskellige sektorer eller kompetencer med henblik på at sikre den tværgåen-
de tilgang til temaerne. Projektgruppernes arbejdsform er fleksibel og afhænger bl.a. af 
opgavens art og behovet for koordinering. 

KFT vil med udgangspunkt i sit kendskab til forskningslandskabet, dets faglige kompeten-
cer og deltagelse i forskningsprogrammer og projekter inden for klimaforskning etablere et 
bredere Klimaforskernetværk.  Forskernetværket vil omfatte 50-100 forskere, hvorfra der 
kan rekrutteres medlemmer og bidragsydere til projektgrupperne. KFT-sekretariatet fore-
står kontakten til forskernetværket, bl.a. ved udsendelse af nyhedsbreve.  

Sekretariatets opgaver vedrører den daglige koordinering og bidrager til arbejdsprogram-
mets gennemførsel. Sekretariatets hovedopgaver er at: 

 Understøtte styregruppe og det forskningsfaglige rådgiverpanel som sekretariat 
 Iværksætte og understøtte arbejdet i projekt- og arbejdsgrupper 
 Samarbejde med kontaktforum 
 Udarbejde database vedrørende aktuelle forskningsaktiviteter 
 Deltage i ministerielle samarbejdsfora 
 Indgå i nationale og internationale netværker  
 Levere bidrag til Klima- og Energiministeriets Klimatilpasningsportal 
 Udgive nyhedsbreve 
 Udarbejde fagnotater. 

Det forskningsfaglige rådgiverpanel bistår sekretariatet og KFT i øvrigt: 

 Med at etablere projektgrupper vedrørende tværsektorielle forskningstemaer og udar-
bejde synteser 

 Med at formulere de faglige rammer for projektgruppernes forskningsfaglige aktivitet 
med hensyn til indhold, produkttyper, milepæle og andre elementer, som findes rele-
vant at beskrive i kommissoriet for en projektgruppe 

 Ved at stille forslag til rekruttering af forskere til projektgrupperne og at medlemmerne 
eventuelt selv indtræder som formand for/medlem af en projektgruppe 

 Med at kommentere den faglige kvalitet og fremdrift i projektgrupperne og den faglige 
evaluering af projektgruppernes leverancer og koordineringsenhedens øvrige faglige 
produkter og har på den baggrund sammen med KFT-sekretariatet et ansvar for kvalite-
ten af produkterne 

 Med faglig rådgivning til relevante forskningspolitiske fora og bevilligende instanser. 
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En projektgruppes arbejdsperiode begrænses typisk til få måneder. Resultatet vil være en 
faglig sammenstilling af eksisterende viden inden for temaerne. Derudover kan KFT-
sekretariatet bl.a. på baggrund af forslag fra Forskningsfagligt Rådgiverpanel igangsætte 
eller understøtte andre aktiviteter, som håndteres i projektgrupper. Opgaverne kan omfatte 
tilrettelæggelse af workshop eller andre arrangementer, der vedrører temaer på tværs af 
sektorerne, og som samler forskere fra forskellige forskningsinstitutioner. Resultaterne kan 
være workshop-rapporter, ansøgninger om forskningsmidler, baggrundsnotater mv. Pro-
jektgrupper kan desuden bidrage med data til KFT-sekretariatet eller Klimatilpasningspor-
talen. Projektgruppers resultater omtales typisk i nyhedsbreve. 
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5 Produkter og resultater   

KFTs forventede produkter og resultater i de kommende år omfatter: 

Faglige sammenstillinger. Her beskrives i et 10-20 siders notat den eksisterende viden 
(state-of-the-art) inden for et udvalgt tema af relevans for klimatilpasningen. De faglige 
sammenstillinger udarbejdes af projektgrupper på bestilling fra KFT-styregruppen på an-
befaling fra sekretariat eller Forskningsfagligt Rådgiverpanel. De faglige sammenstillinger 
kvalitetssikres i Forskningsfagligt Rådgiverpanel. 

KFT-notater. Disse udgør et 2-10 siders fagligt notat med politisk-administrativt relevante 
temaer på baggrund af den aktuelle forskning vedrørende klimatilpasning. Notaterne ud-
arbejdes på foranledning af KFT-styregruppen, sekretariatet eller på baggrund af fore-
spørgsler for Koordinationsforum for Klimatilpasning (KoK). KFT-notaterne godkendes af 
KFT-styregruppen. 

Forskningslandskabet. KFT vil skabe et overblik over forskningskompetencer og faglige 
kompetencer og deltagelse i forskningsprogrammer og projekter inden for klimaforskning i 
Danmark. Undersøgelsen gennemføres således, at det er muligt at se dækning og mangler i 
forskerverdenen i forhold til sektorernes vidensbehov og skal bidrage med viden til defini-
tion og prioritering af forskningsindsatsen på klimatilpasningsområdet og dermed på læn-
gere sigt grundlaget for sektorernes, myndigheders og privatpersoners løbende og rettidige 
tilpasning til de kommende klimaændringer. 

Bidrag til Klimatilpasningsportalen. KFT skal bidrage med data og anden viden til Klima- 
og Energiministeriets Klimatilpasningsportal, der drives af ministeriets Videncenter.   

Nyhedsbreve. Sekretariatet udgiver jævnligt nyhedsbreve, hvor bl.a. aktiviteter og resulta-
ter fra KFTs og projektgruppernes arbejde og fra forskningsmiljøet formidles. 

Andre produkter. KFTs aktiviteter kan afstedkomme øvrige produkter så som bidrag til 
tværgående rapporter eller internationale assessments (f.eks. IPCC, EEA, OECD rapporter), 
deltagelse i konferencer og site events, herunder ved at inddrage KFTs forskningsnetværk 
eller udarbejde baggrundsmateriale vedrørende forskningen på klimatilpasningsområdet.  

[Opdateret december 2008.] 
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KFT Sekretariat 
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John R. Porter, Professor, Københavns Universitet (LIFE) 

Jørgen Bo Larsen, Professor, Københavns Universitet (LIFE) 

Brian MacKenzie, Professor, Danmarks Tekniske Universitet (AQUA) 
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