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Stormflodssikring – byer (Lemvig)



Stormflodssikring – byer (Struer)



Stormflodssikring – byer (Nyborg)



Stormflodssikring – sommerhuse



Pump/Sluse- Vejle



Pump/Sluse koncept - Aabenraa



Pump/Sluse koncept - Frederiksværk



Pump/Sluse koncept - Nyborg



Pump/Sluse koncept - Kolding



Men,
Hvad med naturen?



Første nationale analyse af Havstigningernes 
betydning for kystnaturen
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›

› Klimadagsordenen, IPCC-rapporter, stormfloder, og ekstremregn har ført til en intens debat 

samt et fokus og indsats for beskyttelse af menneskeskabte værdier

› Men HVOR ER NATUREN i debatten?

› Hypotese H1: De klimainducerede havvandsstigninger udgør en markant, overhængende 

trussel mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark. En væsentlig del af de 

internationalt essentielle, kystnære naturtyper samt levesteder for sjældne fugle, padder, 

planter mm risikerer at forsvinde fra Danmark. 

› Arbejdsspørgsmål: Kan der udpeges arealer, som ved rettidig omhu og de rette metoder 

kan ekstensiveres og ved de gradvise havvandsstigninger udvikles til nye strandenge med 

levesteder for dele af den internationalt truede biodiversitet?

› A) Generel stigning i middelhavvandsspejlet (‘permanent oversvømmelse’) om 50/100 år

› B) Ekstremhændelser (stormflod, vindstuvning osv. eksemplificeret ved 10-årshændelser)



Metode og valg: Flooding- og GIS-analyse 

RCP 4.5 - Middelscenarie (reduktion af udledning)
RCP 8.5 - Høj udledning CO2 (udledning som i dag)

RCP 8.5 anbefales til langsigtet planlægning og ‘høje krav’, og 
anvendes til langt de fleste klimatilpasningsprojekter for by/infra.



Metode og valg
By VSP_2070 VSP_2120 T10 - 2070 T10 - 2120

Espergærde 42 95 194 247

Helsingør 42 95 196 249

Frederikssund 43 97 183 237

Frederiksværk 43 97 184 238

Jyllinge 43 97 182 236

Roskilde 44 98 181 235

Holbæk 44 98 186 240

Kalundborg 44 99 169 224

Korsør 45 100 163 218

Middelfart 46 103 174 231

Kerteminde 45 101 173 229

Nyborg 45 101 165 221

Odense 45 101 191 247

› For hver kommune

› Stigning i 
middelvandsspejl 2070 og 
2120

› 10-årshændelser i 2070 og 
2120



Metode og valg – Scalgo Live

› Danmarks Højdemodel 

› Statisk kortlægning (intet 
tidsligt aspekt)

› Ikke lavet ‘manuel’ 
vurdering af diger, 
pumper, strandvolde 



GIS-analyse

› Konfliktanalyse mellem 
oversvømmelsesscenarier og de datasæt vi 
har udvalgt til analysen, (Arealanvendelse, 
naturtyper, planter, fugle, padder osv)

› Alene brugt Nationale datasæt med 
kvalitetssikrede data om 
arealanvendelse og natur



Overordnede resultater, 76 kommuner, 
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Konsekvenser af permanent oversvømmelse
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› Gradvis oversvømmelse ændrer vegetationssammensætning og dermed
levesteder for de tilknyttede insekter, fugle, padder mm.

› Terrestrisk -> marin

› Oversvømmelse => drukning

› Saltpåvirkning => forgiftning

› Ændrede redoxforhold => forgiftning

› Næringsberigelse => ændrede konkurrenceforhold

› Sedimentation => skygning og næringsberigelse

› TAB AF LEVESTEDER - På "resterne af natur" opleves “coastal 
squeezing": Levestederne formindskes og fragmenteres, ringere
fødeudbud, øget konkurrence og prædation



Tab af §3-beskyttet natur
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Vandløb….



Om strandenge
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• Lavtliggende, tidvist oversvømmede
saltvandspåvirkede naturarealer langs
beskyttede kyster.

• Strandengenes vegetation består af salt- og 
fugtighedstolerante planter som danner et 
mere eller mindre sammenhængende 
plantedække 

• Omfatter både lavtvoksende, engagtig 
vegetation (salteng) og rørsump.

• Det er en højproduktiv naturtype, som er 
levested for millioner af kystfugle, og sjældne
padder, planter og insekter.



Strandenge i DK

10. NOVEMBER 2021, TORBEN EBBENSGAARD
HVAD SKER DER MED KYSTNATUREN, NÅR 
VANDET STIGERP
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Permanent tab af §3 Strandeng, 2120

Kommune Areal (ha)

Ringkøbing 2219

Vordingborg 1441

Læsø 1325

Aalborg 1132

Fanø 1118

Thisted 956

Morsø 727

Guldborgsund 637

Varde 607

Slagelse 597

Skive 575

Randers 473

Vesthimmerland 446

Jammerbugt 437

Norddjurs 401

Frederikssund 392

Frederikshavn 381

Lolland 367

Næstved 365

Middelfart 346

Mariagerfjord 328

Struer 319

Assens 291

Svendborg 282

Kalundborg 260



Habitatnaturtypen Strandeng - atlantic salt 
meadow, 1330

10. NOVEMBER 2021, TORBEN EBBENSGAARD
HVAD SKER DER MED KYSTNATUREN, NÅR 
VANDET STIGERP
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› Danmark rummer hele 78,5 % af det samlede Europæiske strandengsareal 1330 i den 
kontinentale zone (14,5 % i den atlantiske zone) (Eionet)



Beskyttede, truede arter, MHVS

10. NOVEMBER 2021, TORBEN EBBENSGAARD
HVAD SKER DER MED KYSTNATUREN, NÅR 
VANDET STIGERP
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› Det er den bedste del af naturtyperne 
tabes (naturtilstand og HNV)

› Store dele af levestederne for mange 
truede, internationalt beskyttede 
planter, padder og fugle vil forsvinde



Diskussion/usikkerhed –vertikal vækst
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Omfang af vertikal vækst:

› Litteratur og ekspertvurderinger : Strandenge 
ved Vadehavet kan i et vist omfang modsvare 
havvandsstigningerne ved 'vertikal tilvækst', 
dvs. løbende aflejring af sediment. (2-4 (12)mm 
mod 10 mm/år).

› Store tidevandsbevægelser, store mængder 
sediment, mange større oversvømmelser. 

› Indre farvande: Den løbende, vertikale tilvækst 
<< havvandsstigningerne. Størrelsen af tabet af 
strandenge og deres levesteder vil være tæt på 
analysernes forudsigelser. 

› Lokale forhold har stor betydning.

› Usikkerheder, manglende præcision og overlap i 
data. 

› Overlap ml. landbrugsarealer og §3-natur
Ill. Af strandengens to generelle mekanismer:  Vertikal vækst (øverst), 
hvor strandengen teoretisk set holder trit med havspejlsstigningen, og 
landværts parallelforskydning (nederst), hvor strandengen flytter sig 
landværts i takt med havvandsstigninger. MHVS=Middelhøjvandsspejl 
(Figur COWI).



Konklusioner af stigning i MHVS
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› 76 kommuner vil påvirkes – ved et meget stort tab, arealmæssigt og relativt, af nationalt og 
internationalt essentielle, truede, kystnære naturtyper samt levesteder for sjældne fugle, padder og 
planter. Disse vil forsvinde gradvist men permanent under havets overflade i løbet af de næste 100 år.

› 32.500 ha §3-beskyttet natur (§3) oversvømmes inden 2120 - især i nord- og vestjyske kommuner samt 
i det sydøstligste Danmark

› Tab af 21.000 ha lysåbne, terrestriske habitatnaturtyper svarer til 14 % af det samlede areal af 
Danmarks bedste, lysåbne natur i de 76 kystkommuner. 

› 52 % af N2000-strandengene forsvinder - vi har 79 % af Europas areal af strandeng i den kontinentale, 
biogeografiske zone.

› Omkring eller mere end halvdelen af eksempelvis kendte og potentielle yngleområder for dværgterne, 
havterne, splitterne, engryle, klyde, skestork og hjejle vil forsvinde inden 2120. 

› Det samme gælder 1/3 af de rødlistede strandengsplanter samt 1/3 af levesteder for Bilag IV-padderne 
strandtudse og grønbroget tudse.

› Oversvømmelsen af strandenge og ferske naturområder har også meget stor negativ betydning for tabet af 
klimagasser (247.465 ton/år i 2120), udvaskningen af næringsstoffer (22.039 tonN/år) og livet i de marine 
områder.

› Den nationale analyse leverer størrelsesordener for problemstillingen – Mere Nøjagtige værdier vil 
kræve mere specifikke lokale analyser, beregninger, undersøgelser 

› Tallene er underestimeret pga. oversvømmelser af inddigede områder fra landsiden og manglende 
inddragelse af ekstremregn og grundvandets betydning



Ekstremhændelser og hvad kan vi gøre?
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› Stormflodshændelser med ekstremt højvande forventes at blive gradvis voldsommere 
og hyppigere. Hvad betyder det for naturen og biodiversiteten?

› Kan strandengene og deres unikke levesteder flytte sig? 
› Hvad betyder det for de øvrige kystnære naturområder? 

› Og kan det give os et fingerpeg om, om og hvor vi kan udpege områder til rettidig 
ekstensivering og genopretning af strandenge med levesteder for sårbar biodiversitet.

› Eksemplificeret ved 10 årshændelser i 2120. 



Overordnede resultater - 10 årshændelser i 
kystkommunerne, 2120
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Beskyttet natur, oversvømmelse v. 10-årshændelse
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Kan strandengene og deres levesteder flytte sig ved Landværts

migration?

Genopretning af strandenge - Vision

10. NOVEMBER 2021 TORBEN EBBENSGAARD
31



KYSTSKRÆNT OG HAV, STRANDENG FORSVINDER

KYSTSKRÆNT

+100 ÅR (2120)

STRANDENG PÅ FORLAND VED STEJL KYSTSKRÆNT
EKSISTERENDE FORHOLD (2020)

Kan strandengene og deres
levesteder flytte sig? 
Landværts migration



BYEN INDDIGES, STRANDENG FORSVINDER

STRANDENG FORAN BY
EKSISTERENDE FORHOLD (2020)

+100 ÅR (2120)

Foran BY



BYEN INDDIGES, STRANDENG FORSVINDER

STRANDENG FORAN BY
EKSISTERENDE FORHOLD (2020)

+100 ÅR (2120)

Foran BY



STRANDENG FORSVINDER, MARKER INDDIGES

STRANDENG FORAN SVAGT SKRÅNENDE, DYRKEDE MARKER
EKSISTERENDE FORHOLD (2020)

+100 ÅR (2120)

DYRKEDE MARKER



STRANDENG ERSTATTER ØVRIG NATUR

STRANDENG FORAN ØVRIG NATUR (ENG, MOSE, HEDE)
EKSISTERENDE FORHOLD (2020)

+100 ÅR (2120)

Foran Ferske NATURTYPER



Oversvømmede omdrifts-
arealer (10-årshændelse)
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› Gradvis omdannelse fra tørre, 
næringsrige marker til strandeng

› Tid, naturlige oversvømmelser og 
succession, sedimentation, ændrede
redoxforhold, strukturer, salinitet og 
udvikling af den bundfauna 
(muslinger, snegle, orme, krebsdyr 
osv), som danner fødegrundlaget 
for ikke mindst millioner af kystfugle

› OBS undgå udvaskning af 
næringsstoffer



Konsekvenser og perspektivering til Kulstof
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Ålegræs 
eksempel 
Odense Fjord –
tab af 8 km2 = 
ca. 3200 ton C 
/ år i 2120

Strandeng eksempel DK = ca. 330.000 ton C / år i 2120



Perspektivering – Hvad så nu?
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› LIFE-projekt strandenge – med pilotområder asap

› Bidrag til faglig og politisk diskussion om kystzonens 
fremtidige anvendelse. 

› Nærmere undersøgelser, kommuner, lokaliteter..

› Skal vi opretholde produktionsarealet? 

› Flere lavbundsprojekter langs vandløb? 

› Mere indlandsnatur?

› Hvor skal vi udbygge kystsikringen? 

› Skal nogle diger rykkes tilbage?

› Skal vi igangsætte udviklingen af nye naturområder 
som kompensation for det tabte?

› Kan vi finde et kompromis? 

› Naturværdierne skal med i overvejelserne!



40

Tak for opmærksomheden!


