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1. Indledning 
KFT rapporterer til KoK (Koordinationsforum for Klimatilpasning) den fællesministerielle arbejdsgruppe 
etableret i 2008 under regeringens ”Strategi for tilpasning til klimaændringer Danmark”, marts 2008. Denne 
årsrapport redegør for KFTs grundlag, resultater, aktiviteter og ressourcer i 2010. Rapporten bygger bl.a. på 
statusrapporten, der blev forelagt KoK den 29. november 2010, suppleret med en mere detaljeret gennem-
gang af KFTs aktiviteter. KFT er fortsat - som et center uden mure - afhængig af de involverede institutioners 
opbakning til at løse de konkrete opgaver i fællesskab, inklusiv den nødvendige koordination samt ind- og 
medspil.  
 
KFT er et unikt samarbejde imellem de førende danske forskningsinstitutioner som har det formål at fremme 
de rigtige løsninger til klimatilpasning af Danmark. Det sker igennem mobilisering af den seneste viden og 
nyeste data på forskningsinstitutionerne som kan matche samfundsbehovet i dag og i fremtiden. Dansk forsk-
ning i klimatilpasning er meget lille forskningsfelt, og på europæisk niveau må området betragtes som et nyt 
forskningsområde, der dog får stigende opmærksomhed i takt med at klimaudfordringen erkendes. Sigtet med 
institutionssamarbejdet er derfor også at fremme dansk forskning og dansk deltagelse i internationalt forsk-
ningssamarbejde om klimatilpasning. Det faglige grundlag herfor kvalificeres igennem en tæt dialog mellem 
forskningsinstitutionerne og brugerne der skal løse problemerne.   
 
 

2. Grundlaget for KFT  
KFT’s overordnede opgave er ifølge regeringens strategi for klimatilpasning: 
 Levering af autoritative klimadata og klimaeffektdata samt specifikke klimaforskningsre-

sultater af betydning for klimatilpasning til klimatilpasningsportalen (Klimatilpasning.dk) 

 Koordinering af klimatilpasningsforskning i Danmark 

 Deltagelse i nationale og internationale møder. 

KFT har i forlængelse heraf i 2010 prioriteret tre indsatsområder for at besvare de samfundsmæssige 
og forskningsfaglige udfordringer og derigennem styrke forbindelsen imellem klimaindsatsen i be-
slutningsleddet og det forskningsbaserede faglige grundlag herfor: 

1. Formidling af forskningsresultater til samfundets aktører og dialog omkring brug af data i be-
slutningsprocesser. 

2. En styrket videnopbygning og videndeling på klimatilpasningsområdet igennem forskningsun-
derstøttende indsatser og/i dialog med - og imellem - forskere, forskningsenheder, praktikere og 
beslutningstagere inden for de berørte samfundssektorer. 

3. At medvirke til at fremme dansk deltagelse i det europæiske forskningssamarbejde og sikre ind-
flydelse på europæiske tiltag inden for forskning og videnopbygning samt understøtte udveks-
ling af ny viden. Det sker igennem deltagelse i de Europæiske netværk og netværksdannelser 
med udgangspunkt i EU-kommissionens virkemidler og de deltagende forskningsinstitutioners 
egne europæiske netværk. 

KFT blev i 2010 finansieret via et aktstykke fra Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling (VTU) på i 
alt 5 mio. kr. KFT’s organisering med styregruppe og forskningsfaglige forskningspanel fortsatte uændret 
gennem 2010. 
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3. Aktiviteter i 2010 

3.1 KFT - Styregruppen   
Der har været afholdt 3 møder i KFT-styregruppen. Styregruppen har siden direktør Leo Larsens 
udtræden i april 2010 haft Lars Moseholm som fungerende formand. Andre ændringer inkluderer 
Ole Olsen, vicedirektør, der er indtrådt som Aarhus Universitets repræsentant i stedet for professor 
Ellen Margrethe Basse; Hanne Haarup Thomsen, kontorchef, er indtrådt som VTUs repræsentant i 
stedet for kontorchef Peter Sloth og Ditte Holse, seniorkonsulent, har repræsenteret Klima og Ener-
giministeriet og Videncenteret i stedet for kontorchef Anton Beck. 

3.2 Det forskningsfaglige rådgiverpanel FRP 
Panelets sammensætning bestod i 2010 af de oprindeligt udpegede 23 medlemmer som sidder på et 
forlænget mandat i forhold til dets kommissorium. KFT har afholdt en FRP-workshop med fokus på 
dels forberedelse af konferencen ”klimatilpasning i Danmark” den 25. oktober samt information og 
dialog om det nye Joint Programming Initiative (JPI) CliK-EU  ”Connecting Climate knowledge for 
Europe”. Ved workshoppen var der indlæg af repræsentanter fra Initiativtagerne samt fra Forsknings 
og Innovationsstyrelsen. FRPs medlemmer er derudover blevet inviteret til at skrive til konference-
magasinet ”Klima og Tilpasning” og inviteret til at deltage i konferencen ”klimatilpasning i Dan-
mark”.  

     

3.3 KFTs aktiviteter i KoK 
KFT er repræsenteret i KoKs arbejdsgrupper og har i gruppen vedrørende samfundsøkonomi bistået 
med kommentarer til rapporten omhandlende det samfundsøkonomiske screeningsprojekt. Derud-
over har KFT løbende rapporteret egne aktiviteter i portalarbejdsgruppen. Der har ikke været afholdt 
møder i arbejdsgruppen vedr. forskning. 

3.4 Formidling af forskningsresultater og understøttelse af Videncenteret  
KFT understøtter Videncenteret i udviklingen af Klimatilpasning.dk og har udarbejdet en række 
produkter efter aftale og i dialog med Videncenteret. Produktporteføljen omfatter autoritative kli-
madata, værktøjsudvikling herunder dataoversigt til brug for sårbarhedskortlægning, synteser og 
formidling af ekstremvejr samt analyse af kommunernes indsats på klimatilpasningsområdet. En 
oversigt er vedlagt sidst i notatet. 

KFT institutionernes faglige bidrag til Videncenteret og portalen styres efter et koncept som sikrer 
institutionernes ansvar for projekternes gennemførelse.  

Markante resultater fra KFTs projektportefølje inkluderer publikationerne bag projektet: ”Klimatil-
pasning i de danske kommuner” gennemført af Skov & Landskab, LIFE - Det Biovidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet 1. 

Desuden omfatter aktiviteten korte nyheder og resumeer, baggrundsnotater og synteser samt data-
leverancer til kortkomponenten.  

I 2010 er der udviklet et nyt koncept for design af portalens forskningssite, som nu danner rammen 
om den videre indholdsmæssige udvikling og løbende redigering. 

3.5 Styrket videndeling og videnopbygning 
KFT har skabt overblik over danske klimaforskningskompetencer og forskningsprojekter. Resulta-
terne findes publiceret i rapporten: ”Kortlægning af Klimaforskning i Danmark”, udgivet af VTU, 
KFT og KEMIN2. Aktiviteten udgjorde for KFTs vedkommende fase I i opbygningen af et aktivt 
forskernetværk på klimatilpasningsområdet. Møderækken Fase II i opbygningen af et aktivt forsker-
netværk er gennemført ved en række dialogmøder med forskningsgrupper på universiteterne i 2009 
og 2010 og rapporteret med konklusioner og anbefalinger fra møderne i rapporten DialoK3. 
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Oplysningerne fra kortlægningen om mere end 250 klimaforskningsprojekter står nu til rådighed for 
forskningsmiljøet og andre interesserede i en on-line database4 etableret i 2010. Forskerne har mu-
lighed for at indmelde nye projekter ind til databasen, som derved holdes opdateret. Databasen er 
tilgængelig fra såvel klimatilpasning.dk som KFT hjemmesiden.  

KFT orienterer løbende om aktiviteter af interesse for primært forskningsmiljøet i sine elektroniske 
nyhedsbreve. Nyhedsbrevene udgives på engelsk og modtages af næsten 600 danske og udenland-
ske forskere, forskningspolitiske repræsentanter og andre interesserede. I 2010 er der udgivet 7 ny-
hedsbreve6, der ud over KFT’s egne aktiviteter også informerer om relevante nationale og udenland-
ske tiltag og værktøjer, om projekter og arrangementer. 

KFT indgår i følgegruppen for CRES (Center for Regionale Klimaforandringer)6 og har aftalt fælles 
aktiviteter omkring. brugerkommunikation. 

KFT deltog sammen med Teknologirådet og Videncenter for Klimatilpasning i planlægning og gen-
nemførsel af konferencen ”Klimatilpasning i Danmark”7 den 25. oktober. Konferencen havde ca. 
160 deltagere fra såvel det forskningsfaglige, politiske og det administrative spektrum inkluderende 
både den offentlige og private sektor samt interesseorganisationerne.  

Konferencen havde til formål at sætte fokus på klimaforandringerne og diskutere veje til at håndtere 
de udfordringer, som møder såvel myndigheder som politiske beslutningstagere og bidrage til at 
identificere og diskutere valgmuligheder i forbindelse med klimaændringernes påvirkning af det 
danske samfund.  

KFT udgav i forbindelse med konferencen magasinet ”Klima & Tilpasning”8 , hvor bl.a. forskere og 
repræsentanter fra udvalgte interesseorganisationer giver deres bud på de udfordringer samfundet 
står overfor og peger samtidig på en række muligheder for handling. Der findes links til magasinet 
fra www.bibliotek.dk samt Danmarks undervisningsportal www.emu.dk. Derudover er det distribue-
ret ved selve konferencen og efterfølgende distribueret til pressen og til chefer/direktører for kom-
munernes tekniske afdelinger. 

Teknologirådet har efterfølgende udgivet Fra rådet til tinget nr. 274, december 2010: ”Klimatilpas-
ning kræver rettidig omhu”9. 
 

3.6 Styrket internationalt samarbejde på klimatilpasningsområdet 
KFT finder at værdien for Danmark af det europæiske samarbejde er meget stor og KFT indgår i 
samarbejdet om udvalgte internationale netværk og projekter på klimatilpasningsområdet. KFT’s 
engagement i disse sammenhænge er p.t. med henblik på at fremme videnudveksling og kobling til 
aktørerne på forsknings- og klimaområdet i Danmark.  

Det er målsætningen at et KFT engagement bredes ud til KFT’s institutioner, og at disse involverer 
KFT i andre sammenhænge, hvor en KFT-vinkel kan være relevant. Budgetmæssigt har KFT kun 
beskedne andele i de konkrete engagementer, hvor KFT’s rolle typisk er af formidlende karakter. 
KFT orienterer løbende om udviklingen i det internationale arbejde i sine nyhedsbreve og på klima-
tilpasning.dk. 

KFT repræsenterer Danmark og den danske indsats i ERA-nettet CIRC2LE (Climate Impact Re-
search Coordination for a Larger Europe)10, og NORDCLAD-net11 (Netværksdannelse under det 
nordiske Topforskningsinitiativ) samt BALTADAPT12, der er et Interreg IV projekt. KFT deltager 
endvidere i IONET-møderne13 under Miljøagenturet. Det har skabt grundlaget for indsigt i de forsk-
ningmæssige og fagligt administrative aktiviteter i EU og i en række europæiske lande.  

KFT har på ad hoc basis assisteret Videncentret ved mødeaktiviteter i EPA-interest group on Cli-
mate Change Adaptation og repræsenterer Det strategiske Forskningsråds sekretariat og NORD-
FORSK under Nordisk Ministerråd ifm. den faglige udvikling af EU Joint Programming Initiativet 
Clik’EU14. 

KFT er senest engageret i det nye European Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability 
and Adaptation (ETC-CCA) under Det europæiske Miljøagentur (EEA), hvor KFT kan konsulteres 
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omkring udviklingen af et nyt EU-clearing house på klimatilpasningsområdet som sit primære ar-
bejdsområde15. 

Endelig har KFT aftalt med UK-CIP16 at udveksle erfaringer og evt. koordinere indsatser i forhold 
til information af offentligheden om tilpasningstiltag og baggrundsviden. 

KFT modtager i dag invitationer fra Europæiske og Nordiske samarbejdspartnere om medvirken i 
nye initiativer. Det giver store muligheder for at bringe de danske fagmiljøer i spil i forhold til disse 
initiativer og netværksdannelser.  

 

4. Ressourceforbrug og bemanding 
De udførte aktiviteter blev gennemført som projektsat. Projekterne er listet i bilag 1. Det samlede forbrug 
blev 5,54 mio. kr. mod budgetteret 5,00 mio. kr.  
 

Institution Resultat 2009 
 

mio. kr. 

Budget 2010  
SG10 (22.04.10) 

mio. kr. 

Resultat 2010 
 

mio. kr. 
AU 2,76 2,35  2,52
DTU 0,23 0,40  0,40  
KU 0,27 0,50  0,64
GEUS 0,41 0,50  0,68  
DMI 0,69 0,75  0,80  
Udlæg (konferencer, møder, kontor mv.) 0,63 0,50  0,49  
SUM 5,00 5,00   5,54  
 
Merforbruget på 0,54 mio. kr. er dækket af Aarhus Universitet. Det skyldes dels at nogle af projekterne blev 
dyre end forudset og dels udgifter i forbindelse med konferencen ”Klimatilpasning i Danmark” den 25. okto-
ber 2010 og konferencemagasinet ”Klima og Tilpasning”.  

Der har tillige på enkelte projekter været en medfinansiering. Den var for KU på 0,05 mio. kr. og for DMI på 
0,5 mio. kr. således at den samlede KFT-aktivitet har været på 6,1 mio. kr.  

Følgende personer har arbejdet i KFT i 2010: 

Fra AU: Lars Moseholm. Svend Binnerup, Bent Andersen, Lilian van der Bijl, Camilla Geels, 
Karin Balle Madsen (sekretær), Berit Hasler (KoK-arbejdsgruppe) og Steen Voigt (infor-
mationsmedarbejder) – alle DMU. 

Fra DTU: Liva Vejlgaard – Risø-DTU 
Fra KU: Berit Charlotte Kaae og Vibeke Nellemann - Life 
Fra GEUS: Karen Grothe Villholth og Lisbeth Flindt Jørgensen 
Fra DMI: Martin Drews og Niels Larsen 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Moseholm 
Centerleder 
 
Tiltrådt af KFT's styregruppe den 5. maj 2011. 
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Bilag 1 - Oversigt over projekter og leverancer 
Projekt Institu-

tion 
Aktivitet 

1 Autoritative klimadata   
1.1. Ekstrem nedbør 
 

DMI Udvælgelsen af nedbørsstationer med kvalitetssikrede tidsserier og 
genereringen af de aktuelle nedbørssummer (til brug for udregning af 
hændelsesintervaller m. v.) er gennemført. 

1.2. Ekstremer fra ENSEMBLES 
databasen 
 

DMI Udtræk af relevante data fra databasen og beregning af nedbørssum-
mer, inkl. analyse og kvalitetssikring. Nedbørssummerne afleveret til 
NIRAS som baggrund for samfundsøkonomiske beregninger for 
Videncentret.  

1.3. Grundvandsmodellering GEUS Den hydrologiske DK-model Sjælland er testet og klar til simulering 
og analyser af ændret grundvandstand og grundvandsdannelse for et 
fremtidigt klima (A1B scenariet med input fra 16 forskellige klima-
modeller). ENSEMBLE data er analyseret og klargjort. To 
GCM/RCM modeller er udvalgt til modelsimuleringer og kørsler er 
gennemført for Sjælland. Resultater for (a) middel grundvandstand og 
ændring, (b) karakteristisk værdi for høj grundvandstand og ændring, 
(c) middel grundvandsdannelse og ændring samt (d) lav grundvands-
dannelse og ændring vil foreligge januar 2011. Resultaterne danner 
grundlag for usikkerhedsbeskrivelse og for dataaggregering. Endelige 
kørsler for Sjælland med præsentation på Klimatilpasning.dk  inkl. 
usikkerhedsbånd vil være klar til portalen i andet kvartal 2011. Meto-
dik og resultater har været diskuteret på en række fagmøder. 

2 Faglig understøttelse af værk-
tøjsudvikling 

  

2.1. Relevante datatyper med hen-
blik på Videncentrets projekt om 
udvikling af screenings-værktøj 

GEUS Der foreligger to delrapporter  A: datakatalog og  B: Sårbarhedskort-
lægning til videre bearbejdning. 
  

2.2. Klimatilpasning i de danske 
kommuner 

KU Der forelægger to afsluttende rapporter, som er udgivet 

3. Formidling og synteser mv.   

3.1. Forskning på portalen KFT Forskningssiderne er blevet omorganiseret med nye indgange. Der er 
produceret en række Nyt fra forskningen og Værktøjer. Indgangene 
om tilpasning, sårbarhed og risiko er udbygget. 

3.2. Klima på Portalen   
3.2.1. Beskrivelse af og dataanaly-
ser for A1B scenariet 
 

DMI Analyser er udarbejdet til tabelpræsentation på portalen. Målrettede 
analyser er endvidere leveret til  NIRAS som baggrund for deres 
samfundsøkonomiske beregninger for Videncentret.  

3.2.2. Syntese om ekstremnedbør DMI Udkast til syntese rapport er sendt til intern kommentering. Den fær-
dige udgave formidles til klimatilpasning.dk. 

3.2.3. Bidrag til ”mere-om-sider”  
 

DMI/ 
GEUS 

Der er leveret udkast til nedbør og temperatur, endelig bearbejdning 
udestår. Leverance af side om vind er udskudt, på grund af NIRAS 
projektet. Bidrag om grundvand foreligger i udkast. 

4. KFT projekter   
4.1. Teknologirådskonference KFT Konferencen gennemført; Magasin udgivet (25.10.2010) 
4.2. Projektdatabasen on-line KFT Projektet afsluttet. Databasen ligger på eget domæne 
4.3. KFT-hjemmeside KFT Løbende; 7 Nyhedsbreve udsendt 
4.4. Nyttiggørelse af yderligere 
informationer fra kortlægningen af 
det danske forskningsmiljø 

KFT Igangværende i forhold til omtale af projekter til Portalen 

 


