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National forebyggelsesstrategi

National strategi for forebyggelse af 
ulykker og katastrofer blev offentliggjort 
den 2. februar 2017.

Strategien har to overordnede mål:

▪ Færre skal dø eller komme til skade 
som følge af brande, stærke storme og 
oversvømmelser, og udgifterne til 
skader i forbindelse med de forskellige 
hændelser skal nedbringes.

▪ Borgernes risikobevidsthed, 
handlekraft, selvhjulpenhed og 
hjælpsomhed før, under og efter 
alvorlige ulykker og katastrofer skal 
styrkes.
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Borgerne er i centrum

Når hændelser indtræffer – hvad enten det er brand, stormflod eller andet – så 
står borgerne i centrum. Det er det enkelte individ, det går ud over.

Den nationale forebyggelsesstrategi fokuserer derfor på, at borgerne skal blive 
bedre til at tage ansvar og håndtere hændelser.

▪ Borgerne er altid til stede

▪ Borgerne er spontant hjælpsomme

▪ Borgerne kan bidrage til at undgå eller begrænse konsekvenserne af ulykker
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Helhedsorienteret og tværgående arbejde

Nøgleordene i strategien er inddragelse og samarbejde.

▪ Inddragelse af borgerne, hvis tilstedeværelse, hjælpsomhed og interesse i egen 
sikkerhed udgør et godt afsæt for at styrke den samlede forebyggende indsats 
over for alvorlige ulykker. 

▪ Samarbejde med borgerne, som via lokalt forankrede netværk og projekter kan 
få direkte medindflydelse på deres egen tryghed og sikkerhed.

▪ Samarbejde mellem myndigheder og andre relevante aktører. Strategiens fokus 
på borgerne betyder ikke, at myndighedernes rolle og ansvar nedprioriteres. 
Den nationale forebyggelsesstrategi ændrer ikke ved det almindelige 
sektoransvar, men peger på, at øget og fornyet samarbejde på tværs af 
myndigheder og private aktører og på tværs af sektorer og faggrænser er 
nødvendigt.
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Beredskab – rundt fortalt
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Den samlede planlægning og indsats

▪ Forebyggelse (langt sigt)

▪ Ikke-strukturelt; arealplanlægning, klimatilpasningsplaner 
(kommuneplan(tillæg)), risikostyringsplaner (vand),  borgernes 
inddragelse (bevidsthed), forsikringer

▪ Strukturelt; varslingssystemer, diger, LAR-løsninger (også hos 
borgerne og virksomheder…)

▪ Planlægning (mellemlangt sigt)

▪ Beredskabsplaner, indsatsplaner, indkøb af materiel, uddannelse, 
øvelser, borgernes inddragelse (lokale planer)

▪ Indsats (kort sigt)

▪ Varsling, etablering af stabe, operationsplaner, watertubes, 
pumpeopgaver, indkvartering af nødstedte, borgernes inddragelse 
(stay-put vs. walk-in frivillige)

▪ Genopbygning

▪ Følgeskadebekæmpelse, genhusning (forsikring), genopbygning
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"Ved rettidig Omhu …"
"Min gamle Sætning 'Intet Tab bør ramme os, som kan undgaas ved 
rettidig Omhu', bør være et Løsen, som gaar gennem hele 
Organisationen".
(A.P. Møller til Mærsk Mc-Kinney Møller i brev af 2. december 1946)
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Sammenfatning

▪ Indsatsen (både planlægnings- og indsatsmæssigt) i 
forbindelse med ekstremvejr er kompleks af natur og 
fordrer samarbejde mellem en række aktører, herunder 
mellem offentlige og private.

▪ Redningsberedskabets kerneopgave er den akutte indsats 
med henblik på at afhjælpe og begrænse konsekvenserne 
af pludseligt opståede hændelser, ulykker og katastrofer, 
der rammer personer, ejendom og miljøet og hvor andre 
myndigheder m.fl. ikke har ansvaret for indsatsen.

▪ Kommunerne har afgørende planlægningsmæssige opgaver 
m.v.
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SLUT


