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Denne rapport beskæftiger sig med den sociale faktor i tilpasningen til
klimaforandringer. Hvordan opfatter og reagerer borgerne på ændringer
i vejret og klimaet og på de risici og muligheder der er forbundet med
klimaforandringer, og hvordan søger man eventuelt at tilpasse sig sådanne ændringer?
Rapporten bygger på et sociologisk pilotprojekt, der bestod af litteraturstudier og en interviewundersøgelse med informanter i alle dele af Danmark. Fokus var på den private, forebyggende tilpasning, altså den tilpasningsindsats som det enkelte individ, den enkelte husstand og det
lokale samfund er involveret i, men også på de sociale og kulturelle forhold der kan spille en rolle i tilpasningen til klimaforandringer generelt
set.
Udgangspunktet for undersøgelsen var en sondring mellem tilpasning til
og afværgelse af klimaforandringer, altså dels tilpasning til de klimaforandringer der under alle omstændigheder er undervejs, dels afværgelse
af yderligere klimaforandringer gennem reduktion i udledningen af
drivhusgasser. Udgangspunktet var endvidere, at man i den overordnede planlægning af tilpasningen til klimaforandringer forestiller sig, at
noget af indsatsen – af praktiske og økonomiske grunde – nødvendigvis
må løftes af de private borgere.
I interviewstudiet var det imidlertid en gennemgående reaktion fra informanterne, at man ikke skelner skarpt mellem tilpasning til og forebyggelse af klimaforandringer. Det giver bedre mening at tale om en varieret UHVSRQV på klimaforandringer, hvilket både omfatter tilpasning og
afværgelse. Endvidere synes udsigten til konkrete effekter af klimaforandringer, dvs. effekter som man selv bliver direkte berørt af, ikke umiddelbart vedkommende eller nærværende for informanterne. Det er ikke
en bekymring der er aktivt til stede i forestillingerne om deres eget hverdagsliv og deres egne livsbetingelser.
Dette forhold kommer til udtryk på flere måder. Selvom der bliver registreret ændringer i vejret og omgivelserne, så som at det er muligt at høste honning om foråret og at bramgåsen overvintrer i marsken, så opfattes effekterne af klimaforandringer som noget der er langt væk. Klimaforandringerne synes ikke at få alvorlige konsekvenser i Danmark indenfor en overskuelig tidshorisont. Ekstremt vejr bliver forstået som variationer, man godt kan håndtere. Og klimaforandringer opfattes som en udfordring og en mulighed snarere end som en risiko.
Det betyder ikke, at man er uvidende om klimaforandringer eller ikke
tager dem alvorligt. Det der fremstår som den mest nærliggende og mest
umiddelbart nødvendige respons på klimaforandringer, også hvad angår ens egen indsats, er imidlertid ikke tilpasning, men afværgelse gennem reduktion i udledningerne af drivhusgasser. Og når det kommer til
investeringer i boligen fremstår omkostningstunge ombygninger for at
beskytte mod vejr- og vandskader hverken særlig påtrængende eller særlig interessante.
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Ikke desto mindre kan den enkelte husstand og lokalsamfundet godt være bærer af en klimatilpasningsindsats, hvilket kan foregå på flere forskellige måder.
Når man i husstanden bliver udsat for forskellige skadevoldende begivenheder – af samme slags som dem klimaforandringerne ventes at føre
med sig – så sørger man for at reparere skaderne og eventuelt også forebygge mod kommende skader af samme slags, gerne gennem en umiddelbart tilgængelig indsats som fx at fjerne værdifulde genstande fra
kælderen, holde øje med vandlåsen, installere kloakspærre og lignende.
Det er dog ikke en indsats der nødvendigvis bliver forstået i en klimasammenhæng, det er snarere en konkret respons på et akut problem, og
den forebyggende kvalitet af en sådan indsats bliver i høj grad bestemt
af faktorer som ligger udenfor den enkelte husstand.
Ansvaret for en klimatilpasningsindsats vil altid skulle løftes i et samspil
mellem forskellige instanser, dvs. enten indenfor nogle lokale sociale
netværk eller mellem husstande og lokalsamfund på den ene side og forskellige former for teknisk ekspertise og/eller lokale og centrale myndigheder på den anden siden. Det forebyggende sigte kan være – eller
blive – integreret i byggestandarder og byggeretningslinjer. Den forebyggende effekt kan også være et resultat af den rådgivning, man modtager gennem sociale netværk, hos den tekniske og håndværksmæssige
kompetence man betaler sig til og fra offentlige myndigheder.
Talen om klimaforandringer og erfaringer med vejret giver derudover
ikke kun anledning til refleksioner over vejrrelaterede risici. Klimaforandringerne bliver også forstået i nogle bredere betydningssammenhænge.
Dette kommer til udtryk, når informanterne på forskellig vis går ind i en
værdidiskussion og kobler klimaforandringer til det, der bliver opfattet
som et uhensigtsmæssigt overforbrug. Det var markant, at mange af informanterne knyttede talen om klimaforandringer sammen med en refleksion over resurseforbrug, forbrugskultur og det moderne liv generelt.
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6XPPDU\

This report addresses the social aspects of climate change adaptation.
How do people perceive and relate to climate change adaptation; what
risks are associated with climate change, and how are these risks balanced with other risks and concerns of everyday life and long-range
choices?
The report is based on an explorative study about social aspects of climate change adaptation in Denmark. The issue was investigated through
literature studies and interviews with respondents with residence in different parts of Denmark.
The study was based on a distinction between climate change mitigation
and adaptation and further on an assumption in adaptation policies that
some adaptation measures – for economic or practical reasons – will
have to be carried out by private citizens and households.
This study showed, however, that the distinction between climate
change mitigation and adaptation is of little significance for lay people.
Moreover, the prospect of climate change does provoke reflections on
social values and the need for saving energy, but when it comes to protecting ones own life and property against future damaging effects of
climate change the threat seems distant and other forms of home improvement seem more relevant.
Nevertheless, some adaptation measures are carried out by single households and local communities. When households experience weather related damages – of a kind that are expected to occur more frequently and
with greater force as a result of climate changes – they take action to repair damages and prevent similar damages in the future; at least the
kind of action that is easily carried out such as moving valuable goods
from the basement or felling a tree. Such measures are, however, not necessarily understood in a context of climate change adaptation; they are
rather specific reactions to acute problems.
To the extent that a more thorough precautionary adaptation effort is required, also by private citizens, it will have to be performed in interaction and collaboration with other actors, be it the council house caretakers, the farmers’ association or local and state authorities.
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Fremtidige såvel som nutidige klimaforandringer påvirker samfundet på
komplekse måder og er en af samfundsudviklingens helt centrale udfordringer. Samtidig med at der er brug for en omfattende indsats for at
nedbringe udledningen af drivhusgasser og derigennem begrænse omfanget af klimaforandringerne, er der også brug for at vi tilpasser os de
klimaforandringer der under alle omstændigheder er undervejs. Herunder er der brug for på forskellige måder at beskytte sig mod de potentielle skader som klimaforandringer kan medføre i form af ekstremt vejr,
oversvømmelser, stormskader, stigende vandstand, skadedyr, ændret
sygdomsbillede, m.v.
Tilpasning af samfundet til ændrede klimaforhold sker i et samspil mellem befolkningen og det politisk-administrative system. På den ene side
kan myndigheder og organisationer sætte ind overfor forventede og observerede klimaforandringer med forskellige tilpasningsstrategier. Virkningen af disse afhænger bl.a. af, hvordan såvel borgere som myndigheder opfatter klimaforandringerne, hvilke risici de forbinder med disse,
og hvordan dette leder til en ændring i praksis, planlægning og politik.
På den anden side kan befolkningen også reagere på eget initiativ og autonomt i forhold til forskellige risici, som man allerede har stiftet bekendtskab med eller som man tror man kan blive ramt af.
Ifølge det internationale panel vedrørende klimaforandringer (IPCC) og
Danmarks Meteorologiske Institut er der globale klimaforandringer undervejs, forandringer som er forårsaget af de menneskelige samfunds
udledning af drivhusgasser. På globalt plan indebærer det bl.a. at gennemsnitstemperaturen stiger, havvandstanden stiger, nedbørsmængderne ændrer sig, nogle steder med enten markant mere eller markant mindre regn, ekstremt vejr bliver hyppigere, gletsjere forsvinder, ørkener
breder sig og jordens økosystemer bliver påvirket, ligesom også betingelserne for fødevareproduktion og bosætning ændrer sig (Jørgensen &
Hansen, 2008; McCarthy et al., 2001).
De klimaforandringer der er undervejs kan på forskellige måder ændre
borgernes livsvilkår i Danmark. De kan ændre på hvilke risici man kan
forvente at blive udsat for, på forventningerne til det gode liv og på mulighederne for at realisere det. Det gælder adgang til foretrukne boligplaceringer, omfanget af resurser man skal bruge på at beskytte sig selv og
sin bolig mod forskellige skader, adgang til og betingelser for rekreative
udfoldelser, muligheder og begrænsninger for mobilitet, samværet i ens
lokalområde, udvidet katastrofeberedskab og meget mere.
Denne rapport beskæftiger sig med den sociale faktor i tilpasningen til
og responsen på klimaforandringer, dvs. hvordan borgerne opfatter og
reagerer på vejrliget, på klimaet og på erfarede og/eller forventede ændringer i det, og hvordan man eventuelt søger at tilpasse sig sådanne
ændringer. Analysen er rettet mod behandling af følgende spørgsmål:
• Hvordan forholder man sig i befolkningen til ændret vejr og udsigten
til klimaforandringer?
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• Er der opmærksomhed overfor de effekter som klimaforandringerne
forventes at kunne få?
• Hvilke risici mener man udgår fra vejret og tror man at klimaforandringerne fører yderligere risici med sig – i ens eget liv og for hele
samfundet?
• Hvordan bliver de risici afvejet i forhold til andre risici og hensyn i
dagligdagen og i de langtrækkende valg man træffer i livet vedrørende bl.a. boligplacering og boligindretning?
• Bliver viden om nye klimarelaterede risici integreret i de sociale
sammenhænge, som folk forholder sig til i deres hverdag?

Udgangspunktet for gennemgangen af de sociale aspekter af klimatilpasning er de scenarier, der i andre sammenhænge er udviklet for, hvilke klimaforandringer der kommer til at berøre Danmarks natur, landskab, infrastruktur og samfund. De forventede klimaændringer i Danmark kan kort sammenfattes som følger (Garnak et al., 2006; Jørgensen &
Hansen, 2008):
•
•
•
•

Temperaturstigninger; ved udgangen af det 21. århundrede på 3-5Ý&.
Mere vinternedbør og mindre sommernedbør.
Havvandsstigning; ved udgangen af det 21. århundrede på 0,5 m.
Flere ekstreme vejrrelaterede hændelser, dvs. voldsomme storme,
kraftige nedbørshændelser samt tørkeperioder og hedebølger.
• Mulighed for nye sygdomme, varmerelaterede lidelser og større
mængder pollen.
Sådanne klimaændringer og effekterne af dem fordrer også i Danmark
forskellige klimatilpasningstiltag, såvel på et overordnet samfundsmæssigt plan som i lokalområder og i den enkelte husstand. Der vil (ifølge
Damgaard et al., 2006) bl.a. blive behov for kystsikring, ændring og udbygning af kloakeringen, både det overordnede net og stikledningerne;
sikring af infrastrukturanlæg såsom højspændingsledninger, tog- og vejforbindelser og kommunikationsnetværk; beskyttelse af ejendomme,
grunde og enkeltbygninger mod storm- og vandskader samt tiltag til beskyttelse af særlig følsom natur.
Denne rapport vil ikke i sig selv opstille en liste over tilpasningstiltag,
men vil netop søge at indkredse den sociale faktor i klimatilpasningen,
dvs. de sociale forudsætninger herfor, sådan som de udspringer af borgernes hverdagsliv og deres erfaringer med vejret, boligen og lokalområdet. Fokus er primært på den private, forebyggende tilpasning som
borgerne selv måtte iværksætte, men også på de sociale forhold der kan
spille en rolle for den administrative tilpasningsindsats.

 2PXQGHUV¡JHOVHQ
Rapporten bygger på et sociologisk pilotprojekt af afsøgende karakter.
Det vil sige at formålet med projektet var at finde ud af, hvilke spørgsmål og problemstillinger der gør sig gældende i forhold til de sociale
aspekter af responsen på klimaforandringer.
Første del af projektet var et litteraturstudie, hvis formål var at få indsigt
i lignende studier, der kunne bidrage til en forståelse og begrebsliggørelse af de sociale aspekter af klimatilpasning. Litteraturstudiet fokuserede
9

på studier fra Europa og Nordamerika, og litteraturen blev fundet ud fra
søgninger på nettet og ud fra sneboldmetoden, hvor litteratur udvælges
på baggrund af referencer i kendt litteratur. Søgeordene omfattede: klimaforandringer, livsstil, risiko, tilpasning, oversvømmelse, katastrofe,
stormflod, kystsikring og de engelske, svenske og tyske ækvivalenter.
Anden del af projektet bestod af et antal DIV¡JHQGH SLORWLQWHUYLHZV med
husstande i hele landet, fortrinsvis fra områder der potentielt er udsat for
vejr- og klimarelaterede skader. Informanterne blev udvalgt, så de så
vidt muligt repræsenterede forskellige sociale og demografiske forhold:
•
•
•
•
•

forskellige typer bolig og forskellige typer ejerforhold,
forskellig alder og familieforhold,
forskellige egne af landet samt både by og land,
forskellige typer job, uddannelsesmæssig baggrund og indkomst,
begge køn.

Der blev gennemført syv interview med i alt 10 personer i følgende områder: København i et villakvarter nær et moseområde, kystnært forstadsområde sydvest for København, Lolland helt ud til kysten, det sønderjyske marskområde, en mindre ø med et befolkningstal under 300 og
en østjysk provinsby to forskellige steder, dels i en gade der har været
oversvømmet, dels i et villakvarter mellem åen og banen. Seks af de syv
husstande, projektet besøgte, var enfamilieshuse, dvs. primært villaer,
men også et rækkehus, en gård og en villalejlighed og én af dem var en
lejlighed i et etagebyggeri. Fem af de syv husstande ejede deres egen bolig, der var to lejere blandt dem og ingen fra andelsboligforeninger. De
10 informanter spændte aldersmæssigt fra teenager til først i 60’erne.
Med hensyn til familiesituation var mange forskellige former repræsenteret, spændende fra ung og eneboende over børnefamilier til midaldrende voksne med voksne børn og børnebørn. Blandt husstandene var et
etnisk mindretal tillige repræsenteret. Husstande med flere samboende
familier hhv. generationer var ikke repræsenteret. Endelig repræsenterede informanterne forskellig beskæftigelse samt indkomster, fra studerende og førtidspensionister til faglærte, professionsuddannelse og akademikere. En samlet oversigt over informanterne kan ses i bilag 1. Informanterne blev, som det er sædvane, lovet anonymitet, så de optræder
under pseudonym, og deres geografiske lokalisering er blevet sløret.
Interviewene varede cirka én time hver og blev gennemført som semistrukturerede samtaler, dvs. at der var en interviewguide med en række
temaer der skulle afdækkes i samtalen, men samtidig med mulighed for
at følge de tanker, indfald og associationer som dukkede op undervejs.
Med den metode bliver det bl.a. muligt at indfange en tøvende eller uforstående reaktion; i denne undersøgelse bl.a. tilbøjeligheden til at fokusere på spørgsmål vedrørende reduktion af klimaforandringer, også selv
om der blev spurgt direkte om tilpasning. For hvert interview blev basisinterviewguiden justeret i forhold til informanten og stedet. Basisinterviewguiden kan ses i bilag 2.
I analysen af interviewene blev materialet kategoriseret efter nogle gennemgående og delvist overlappende temaer, som dels udsprang af interviewguiden, dels udsprang af spørgsmål og emner der gik igen i interviewene. Disse analysetemaer var:

10

- Fortællinger om vejret / tegn eller ej på klimaforandringer.
- Bekymringer og forholdsregler (og mangel på samme).
- Ansvars- og byrdefordeling.
- Risikoopfattelser i forbindelse med klimaet/vejret.
- Det videre perspektiv.
- Kommunikations- og informationsveje.
- Livsstilskonteksten.
Disse temaer er yderligere blevet kondenseret og blandet til de emner,
som rapporten er opbygget over, nemlig
- erfaringer med og opfattelser af klimaforandringer og klimarisici,
- respons på klimaforandringer og skadevoldende begivenheder,
- ansvars- og byrdefordeling.

Men først vil der i kapitel 2 blive redegjort for de vigtigste indsigter, begreber og definitioner fra litteraturstudiet.

Foto 1 Terrasse tæt på åen - på en stille dag.
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Klimaforandringerne er endnu i deres vorden, så en forståelse af effekterne af disse klimaforandringer og tilpasningen til dem kan kun i meget
begrænset omfang bygge på direkte undersøgelser. Derimod findes der
en hel del undersøgelser vedrørende allerede kendte fænomener og begivenheder, som forventes at blive en del af klimaforandringerne – blot i
nye områder, i større omfang, med højere frekvens og med voldsommere
effekter. Det er fænomener som tørke, orkaner, skybrud, stormflod og
oversvømmelser, og der findes en række studier af, hvordan man som
samfund og enkeltindivider håndterer, tilpasser sig og beskytter sig mod
disse fænomener. Ligeledes er der teoretiske undersøgelser vedrørende
de problemer der knytter sig til klimatilpasning.
I disse forskellige studier bliver der anvendt nogle begreber, definitioner
og forståelsesrammer, som også er relevante i forhold til denne rapports
interesse for de sociale aspekter af tilpasningen til klimaforandringer.
Dette kapitel er viet til en gennemgang af sådanne centrale begreber og
definitioner.

 +YDGHUWLOSDVQLQJ
Til at begynde med er det nyttigt med en definition af hvad der menes
med NOLPDWLOSDVQLQJ. I det internationale klimapanel (IPCC) og i den internationale forskning vedrørende klimaforandringer skelner man mellem ’mitigation’ og ’adaptation’, dvs. dels afværgelse eller reduktion af
klimaforandringerne gennem begrænsninger i udledningen af drivhusgasser, dels tilpasning til effekterne af de klimaforandringer der under
alle omstændigheder er undervejs. Det er ikke en opdeling som nødvendigvis giver mening for lægfolk, hvilket vi vil vende tilbage til senere i
rapporten, men i den udstrækning man sondrer mellem tilpasning og
reduktion, så bliver klimatilpasning defineret på følgende måde: ”justeringer i naturlige og menneskelige systemer som respons på faktiske eller forventede forandringer i klimaet eller effekterne af disse med det
formål at begrænse skadevirkninger eller udnytte gunstige muligheder”
(McCarthy et al., 2001; citeret fra Adger et al., 2009, egen oversættelse).
Definitionen er indrettet så den også omfatter den tilpasning der foregår
i naturen, fx i form af dyr og planter der får nye udbredelsesområder,
men naturens tilpasning er samtidig en integreret del af effekterne af
klimaforandringer, altså de effekter som mennesker og samfund kan blive nødt til at tilpasse sig. Denne rapport handler om den menneskelige
og samfundsmæssige klimatilpasning, så vi ønsker at begrænse definitionen, således at der med tilpasning menes GHWLOWDJGHUIRUHWDJHVIRUDWEH
JU QVHVNDGHYLUNQLQJHURJXGQ\WWHPXOLJKHGHUGHURSVWnUVRPI¡OJHDINOLPDIRU
DQGULQJHU.
Derudover skelner man – med varierende ordvalg – mellem reaktiv og
forebyggende tilpasning, dvs. mellem at reagere på forandringer der allerede er indtruffet eller foregribe disse forandringer og træffe sine foranstaltninger inden de indtræffer. Det giver sig selv, at en reaktiv indsats
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kan indeholde elementer af forebyggende tiltag. Ligeledes skelner man
mellem administrativ og privat tilpasning, altså dels den tilpasningsindsats som centrale og lokale myndigheder tager sig af, dels den tilpasning
som enkelthusstande og eventuelt lokale sammenslutninger af borgere
selv tager sig af (Grothmann & Reusswig, 2006). Igen må det tilføjes at
det private og det administrative er knyttet sammen. En myndighedsindsats kan kræve borgernes aktive medvirken, initiativer der udgår fra
lokalsamfundet kræver tilskud og tilladelser fra offentlige myndigheder,
og en tilpasningsindsats der udgår fra ikke-offentlige institutioner som
fx forsikringsselskaber må på den ene side opfattes som administrativ tilpasning, mens selve det at tegne en forsikring på den anden side er en
privat tilpasningshandling.
Denne rapport handler især om privat, forebyggende tilpasning, men
også om de sociale og kulturelle forhold der kan spille en rolle for den
administrative tilpasningsindsats.

 6SHNWUXPDIKDQGOHPXOLJKHGHU
Hvad enten tilpasning til klimaforandringer bliver varetaget af offentlige
myndigheder, private institutioner, lokalsamfund, borgersammenslutninger eller enkeltindivider så er der et vidt spektrum af tilpasnings- og
handlemuligheder. I et studie fra USA om hvordan ofre for oversvømmelser tilpasser sig til risikoen for kommende oversvømmelser har
Laska (1990) identificeret seks forskellige tilpasningsstrategier.
1. Man kan tage de skadelige effekter af ulykken til efterretning, når og
hvis de opstår og om fornødent reparere for egen regning og på eget
initiativ.
2. Man kan dele omkostningerne ved ulykken og de medfølgende skader, typisk gennem forsikringsordninger, men kollektive katastrofeberedskaber hører også til den kategori.
3. Man kan søge at forhindre, at skadelige hændelser finder sted. Her
rettes indsatsen mod at kontrollere naturen, fx gennem bygning af
diger og dæmninger, snarere end mod at regulere menneskelig adfærd. Dette er ikke noget den enkelte husstand kan løfte alene, men
man kan prøve at agere politisk for at fremme sådanne foranstaltninger.
4. Man kan søge at begrænse de skadelige effekter af de hændelser der
faktisk finder sted. Som husstand kan man sikre sin egen bygning og
dens inventar, fx ved at gøre noget ved taget og fundamentet eller
blot ved at tømme kælderen for værdifulde genstande, men når det
gælder infrastruktur og større bygningsanlæg så er det igen en strategi man som enkeltindivid kun kan forfølge gennem deltagelse i politiske processer.
5. Man kan ændre brugen af et område der er truet – fx fra boligområde
til fritidsområde. Igen kan man som enkeltperson ændre på brugen
af sin egen grund, men beslutninger vedrørende fællesarealer og hele
boligkvarterer kan kun træffes gennem politisk-administrative processer.
6. Man kan flytte.
Senere studier har tilføjet flere elementer til forståelsen af den respons og
de handlemuligheder som netop den enkelte husstand kan ty til. Se bl.a.
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Grothmann & Reusswig (2006) der på baggrund af studier i Tyskland
har beskæftiget sig med hvad der kan få private husholdninger til at beskytte sig mod skader ved oversvømmelser. De påpeger for det første, at
man må man skelne mellem beskyttende og ikke-beskyttende respons på
potentielle trusler. Den LNNHEHVN\WWHQGH respons omfatter ikke bare en accept af de skader der måtte komme – en accept der kan have karakter af
direkte fatalisme – den omfatter også fortrængning og ønsketænkning,
hvor risikoen for fremtidige ulykker helt negligeres og ignoreres. For det
andet tilføjer de nogle flere detaljer til listen over den enkelte husstands
handlemuligheder, altså den EHVN\WWHQGH respons:
•
•
•
•

Information: Man orienterer sig om mulighederne for selvbeskyttelse.
Undgåelse: Man undgår at have værdifulde genstande og sårbart
udstyr i de mest udsatte områder af boligen.
Udstyr: Man installerer kloakspærre, pumper og andet udstyr der
kan beskytte boligen.
Strukturelle ændringer: Man ombygger huset.

Hvad angår den administrative klimatilpasning – og befolkningens inddragelse heri – skelner man i flere studier mellem tre forskellige tilpasningsstrategier (se fx Few et al., 2007; Brown et al., 2005). Sondringen
mellem de tre kategorier er dog flydende.
• Beskytte (protect): Foranstaltninger hvor man kontrollerer og begrænser problemet, fx gennem øget kystsikring.
• Indrette sig (accomodate). Det er foranstaltninger der begrænser følsomheden overfor en hyppigere forekomst af potentielt skadevoldende begivenheder og overfor permanente forandringer i det naturlige,
biologiske og fysiske miljø, altså foranstaltninger der gør det muligt at
håndtere jævnlige oversvømmelser, storme, tørke, angreb fra skadedyr m.v., fx ved at ombygge afløbs- og kloaksystemer, hæve bygningsfundamenter, ændre sejlruter, fælde farlige træer eller tværtimod sørge for bevoksning og enge til at opsuge overskydende vand
osv.
• Trække sig tilbage (retreat), dvs. helt flytte fra udsatte områder eller
udlægge dem til andre formål.

 5LVLNRRJWLOSDVQLQJVYXUGHULQJ
Hvilke tilpasningsstrategier der forfølges, og om de løftes af husstanden,
i lokalområdet eller af centrale myndigheder beror på en række sociale
omstændigheder.
Opfattelsen af risici – eller ULVLNRYXUGHULQJHQ – spiller en stor rolle for om
private aktører engagerer sig i en forebyggende tilpasningsindsats. Hvad
er ens opfattelse af klimaforandringer, af alvoren af dem og tidshorisonten for dem, kobler man hidtidige erfaringer med fremtidige risici, og
hvordan vurderer man omfanget af potentielle skader på ting man
værdsætter, dvs. både materielle ting/ejendomme og immaterielle ting
så som sociale relationer, levemåder og livsbetingelser?
Lige så vigtig er WLOSDVQLQJVYXUGHULQJHQ, dvs. opfattelsen af ens evne og
mulighed for at gennemføre tilpasningstiltag, og opfattelsen af hvis opgave det er at sørge for beskyttelse. Hertil hører for det første en vurde-
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ring af hvor effektiv en given tilpasningsindsats vil være og for det andet
en vurdering af ens evne til at gennemføre en tilpasningsindsats og klare
omkostningerne (Grothmann & Patt, 2005).
I såvel risikovurderingen som tilpasningsvurderingen indgår en række
forskellige faktorer. Hvad angår ULVLNRYXUGHULQJHQ vil den helt grundlæggende bygge på en erkendelses- og erfaringsproces, hvor man ved at
sammenholde med erindringer og fortællinger om lignende begivenheder søger at vurdere og fornemme en risiko (Grothmann & Patt, 2005).
Når det gælder klimaforandringer er der i princippet ikke personlige oplevelser at trække på, men risikovurderingen vil alligevel kunne bygge
på tidligere risikoerfaringer, som sammenholdes med sekundære erfaringer og offentlige risikokonstruktioner, dvs. mediernes beretninger om
vejr- og klimabegivenheder rundt om i verden, mediernes fortolkning af
disse historier, den offentlige formidling af forskellige forestillinger om
klimaforandringer og fortolkningen i den personlige omgangskreds af
disse forhold.
I et studie fra Canada bliver det påpeget, at netop fordi forståelsen og
vurderingen af (klima)risici bygger på tidligere erfaringer, kan der i udsatte områder forekomme en systematisk undervurdering af risikoen. De
ulykkes- og katastrofehændelser som udspringer af klimaforandringer
ligner skader og katastrofer man i øvrigt kender til og lever med, så man
fortolker dem ikke som del af et samlet årsagsforhold og en ændret virkelighed og derfor ikke som noget der kræver et nyt beskyttelsesniveau
(Davidson et al., 2003).
Mediernes omtale af klima og katastrofebegivenheder spiller også en rolle for risikovurderingen. Der kan gennem medieomtale ske en form for
forstærkelse eller uddybning af de enkelte borgeres risikobedømmelse
(Grothmann & Patt, 2005). En uddybning der også kan være et resultat af
forskellige græsrodsaktiviteter og myndighedsaktiviteter såsom oplysningskampagner, subsidier til specifikke tilpasningshandlinger (fx kloakspærre) og borgerinddragelse ved udbygning af infrastrukturanlæg.
Men mediediskurserne kan også medvirke til at risikoen for og risiciene
ved klimaforandringer nedvurderes. Det kan være tilfældet, når de dominerende mediediskurser helt affærdiger klimakrisen, eller når fortællingen om klimaforandringer bliver gjort til genstand for polemik og
kontrovers (se fx Petersen, 2008).
En nedvurdering af klimarisikoen kan også udgå fra de fortolkningsfællesskaber gennem hvilke mediernes klimahistorier bliver forstået. Fx fortæller Davidson et al. (2003) om hvordan man i et udkantsområde i Canada forbinder enhver form for klimabevidsthed med miljøbevægelsen,
som man dels opfatter som storby- og middelklassefænomener og føler
sig kulturelt på afstand af, dels opfatter som trusler mod éns eksistensgrundlag, fordi tale om klimaforandringer følges af forslag om indgreb i
skovning, fiskeri og landbrug m.v., altså i lokalområdets eksistensgrundlag. Man er med andre ord integreret i et fællesskab, som ikke opfatter
sig som del af bekymringen for klimaforandringer og oven i købet føler
sig truet af konsekvenserne af den bekymring. Dette forhold kan yderligere forstærkes, hvis en enkelt branche og tilhørende virksomheder dominerer erhvervsstrukturen i et lokalområde og derfor også influerer
den formelle og uformelle kommunikation i området (Davidson et al.,
2003).
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Hvad angår WLOSDVQLQJVYXUGHULQJHQ så beror den ikke mindst på hvad der
er målet for tilpasningen. De forskellige ’tilpasningsaktører’ i et område
kan have varierende opfattelser af, om en tilpasning til klimarisici skal
sigte mod at bevare status quo så vidt muligt eller udnytte nye muligheder eller måske endda forlade området (Adger et al., 2009; Brown et al.,
2005). Ikke sjældent kan der fx være en konflikt mellem naturfredningsinteresser og landbrugsinteresser, og forholdet mellem dem kan på
mange måder blive berørt af klimaforandringer, ligesom målet for en tilpasningsindsats kan vurderes helt forskelligt. Det kunne muligvis være
en tvist om hvorvidt man skal overlade et landområde til hyppigere
oversvømmelser, eller man skal intensivere dræningen og udnytte klimaforandringerne til nye afgrøder. Eller et lokalsamfund kan have meget specifikke ønsker til en forbedring af den lokale infrastruktur uden at
have midlerne til selv at realisere den og uden at kunne blive enig med
myndighederne om projektet. Hvordan målet for en tilpasning bliver defineret og de uenigheder der måtte være om det har selv sagt indflydelse
på vurderingen af, om det er muligt at gennemføre en tilpasning, om det
er den rigtige tilpasningsstrategi, og om der er resurser til at løfte opgaven.
En anden vigtig faktor i tilpasningsvurderingen er spørgsmålet om, hvis
opgave det er at løfte en tilpasningsindsats. Som Grothmann & Reusswig
(2006) skriver, så bliver der ikke foretaget nogen privat indsats for at beskytte sin ejendom mod oversvømmelser (eller andre skader), hvis man
tror og mener at det er noget de offentlige myndigheder vil tage sig af.
Samtidig kan der være en skepsis fra et lokalområdes indbyggere i forhold til, om de centrale myndigheder faktisk vil træde til med en beskyttelse, om de vælger en rimelig strategi for tilpasningen, og hvor udgifterne i sidste ende vil blive placeret. På den ene side vil befolkningen
være skeptisk overfor udgifter til bl.a. kystsikring og andre forebyggende tiltag mod skader fra klimaforandringer, der ligger langt ude i fremtiden; man vil hellere overvåge og se tiden an og gribe ind, når problemet er mere overhængende. På den anden side vender man sig kraftigt
mod en politik der har som effekt, at folk bliver tvunget til at flytte. Man
har som udgangspunkt en forventning om at være beskyttet – af samfundet/myndighederne – mod trusler mod områder hvor der har boet
folk i generationer (Few et al., 2007; Nicholson-Cole et al., 2007).
Derudover beror tilpasningsvurderingen på den viden man har – viden
om effekterne af og tidshorisonten for klimaforandringer og viden om
mulighederne for at beskytte sig mod eventuelle skader og udnytte
eventuelle muligheder – og den viden er som nævnt både noget der
spredes i den almene offentlighed og noget der knyttes til lokalområdet
og dets netværk.

 7LOSDVQLQJVHYQH
Der bliver i studier af katastrofehåndtering og i studier af klimatilpasning skelnet mellem et samfunds modstandskraft (på engelsk: ’resistance’) og et samfunds ’elasticitet’ (på engelsk: ’resilience’), dvs. dets
ukuelighed eller det evne til at rette sig op efter et pres eller et stød af en
art. Udtrykkene er hentet fra naturvidenskaben og har her følgende definitioner: Modstandskraft er i naturvidenskaben defineret ved den kraft
der skal til for at bringe et system ud af ligevægt, mens elasticitet er defi-
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neret ved den tid det tager for et system at vende tilbage til ligevægt.
Udtrykkene har dog bevæget sig over i samfundsvidenskaben og har her
fået selvstændige betydninger, således at modstandskraft forstås som
evnen til helt at modstå og helt at undgå at blive forstyrret og påvirket af
en eller anden form for pres, mens ukuelighed forstås som evnen til at
rette sig efter at være blevet udsat for en skadevoldende begivenhed
(Norris et al., 2007).
Vi mener, at når det handler om de sociale aspekter af tilpasning til klimaforandringer, kan modstandskraft og elasticitet med rimelighed samles i et fælles begreb om tilpasningsevne, tilpasningsduelighed eller tilpasningskapacitet, hvilket dækker over et samfunds evne til at håndtere
de udfordringer som klimaforandringerne medfører.
Tilpasningsevne eller mangel på samme kan identificeres på alle niveauer i samfundet, fra det enkelte menneske og den enkelte husstand over
små sammenslutninger af borgere i fx ejer- og andelsboligforeninger og
større lokalsamfund til regioner, stater og overnationale regioner. Pointen i denne sammenhæng er, at en eventuel SULYDW klimatilpasning altid
også er del af en større social og samfundsmæssig sammenhæng. Såvel
det enkelte individs som det større samfunds tilpasningsevne bliver til i
en netop social sammenhæng, hvor risikovurdering og målene for en tilpasning forhandles, viden distribueres, teknologier implementeres og de
økonomiske byrder fordeles.
Hvad enten det er på mikro- eller makroniveau indgår der forskellige
komponenter i et samfunds tilpasningsevne (se Norris et al., 2007, der
dog redegør for disse komponenter i forhold til det lidt snævrere begreb
om ’resilience’):
• Information og kommunikation; dvs. offentlig distribution af information og viden, personlig indhentning af viden, erfaringsbearbejdning, fortolkningsrammer gennem hvilke informationer og oplevelser
bliver bearbejdet, fortolkningsfællesskaber etc. (se ovenfor).
• Social kapital; dvs. sociale netværk og de resurser som knytter sig til
dem.
• Kompetencer; dvs. håndværksmæssige, ingeniørmæssige og teknologiske kompetencer, fleksibilitet og kreativitet.
• Økonomiske forhold; dvs. om der er kapital og arbejdskraft til at løfte
en tilpasningsindsats, og hvordan den økonomiske kapital er fordelt
og kan distribueres og aktiveres.

Information og kommunikation er omtalt ovenfor under afsnittet om risikovurdering, og spørgsmålet om økonomiske forhold vil ikke blive
nærmere diskuteret her. Derimod er der grund til at udfolde begreberne
om social kapital og kompetence.
Social kapital bør ikke forstås i rent utilitaristiske termer og udelukkende
knyttet til det enkelte individ, altså som en ’investering’ den enkelte kan
foretage i bekendtskaber og sociale forbindelser med henblik på at kunne
få et ’udbytte’ af forbindelsen. Snarere må man definere social kapital
som summen af de faktiske og potentielle resurser der er forbundet med
de sociale netværk man er til stede i (Norris et al., 2007; Bourdieu & Wacquant, 1992: 105). Evnen til at tilpasse sig effekterne af klimaforandringer
beror i nogen udstrækning på evnen til at agere i fællesskab, som i sin
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tur beror på den sociale kapital og også på den sociale tillid og de fælles
orienteringspunkter – fx fælles risikoforståelse – som binder et netværk
sammen og gør det muligt at realisere dets resurser (Pelling & High,
2005; Adger, 2003).
Betydningen af social kapital i håndteringen af risici handler bl.a. om at
kunne aktivere og trække på nogle resurser – kompetencer, økonomi, information – både i erkendelsen og i håndteringen af en risiko og såvel
ved foregribende tilpasning som ved akutte ulykkessituationer og genopbygningen efter disse. Viden om et problem og håndteringen af det, fx
viden om tekniske løsninger til at undgå kloakvand i kælderen, bliver
bl.a. spredt gennem samtaler i uformelle såvel som mere formaliserede
sociale netværk, dvs. naboer, kollegaer og slægtninge såvel som ejer-, lejer- og andelsboligforeninger. Sociale netværk aktiveres også, når man i
en akut situation skal have fældet og fjernet et træ eller har brug for husly, ligesom social kapital aktiveres, når og hvis et lokalsamfund står
sammen om at påvirke centrale myndigheder til at hjælpe med en højere
grad af beskyttelse mod en potentiel risiko, fx hvis man vil have bygget
diger eller kystsikring. Social kapital kan dog også være en direkte forhindring for en (retfærdig) fordeling af resurser og blokere for videnspredning, hvis et tæt sammenvævet netværk holder andre grupper
ude, og når nepotisme og korruption indebærer at kun udvalgte grupper
bliver tilgodeset (Pelling & High, 2005).
Hvad angår kompetence så handler det om tilstedeværelsen af og adgangen til relevante kompetencer – i (lokal)samfundet såvel som i den
enkelte husstand – og om evnen til eventuelt at indarbejde nye praksisser og teknologier. Fx kompetencerne til at installere forskelligt udstyr –
og evnen til at indse hvilket udstyr der er nødvendigt.
I denne rapport vil vi pege på et vigtigt aspekt af spørgsmålet om kompetencer, nemlig de processer hvorigennem kompetencer bliver ’udlejret’ til ekspertsystemer og ikke længere bæres af det enkelte menneskes
eller findes i det lokale samfund (Giddens, 1994). Således er kontrol,
kompetencer og ansvar i forbindelse med produktion af energi til elektricitet og boligopvarmning i høj grad lokaliseret i ekspertsystemer langt
fra den enkeltes indsigt – og i øvrigt også langt fra den enkeltes mulighed for selv at agere i en krisesituation. Det er en central pointe, at der til
denne udlejring også hører social tillid, nemlig tillid til at man i sit hverdagsliv kan forlade sig på at systemerne fungerer.
For andre sektorer i samfundet og andre funktioner i hverdagslivet kan
fordelingen af kompetencer mellem centrale og lokale niveauer være anderledes. Eksempelvis kan katastrofeberedskaber og digebyggeri involvere og trække på ekspertise hos både lokale kræfter og centrale myndigheder. Der kan også ske en ’genindlejring’, hvor ansvar og kompetencer på ny bliver placeret på et lokalt niveau, fx hvis man som boligejer
selv installerer solfanger til brug for boligopvarmning og dermed får ansvaret for energiproduktion, samtidig med at man ikke nødvendigvis
har kompetencen til at reparere anlægget, hvis det går i stykker.
Pointen i denne sammenhæng er, at når nye typer risici viser sig og nye
tilpasningsstrategier skal udvikles, kan der ske forstyrrelser i de kendte
tillidsforhold til ekspertsystemerne, og der kan opstå behov for nye fordelinger af kompetencer og ansvar.
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Hvad angår den enkeltes borgers og de lokale samfunds engagement i
tilpasning til klimaforandringer, så vil tilpasningsevnen – dvs. udviklingen af kompetencer, afsættelsen af resurser, aktiveringen af social kapital
og opmærksomheden overfor risikoinformation – bero på om tilpasningsindsatsen også er relevant for andre indsatsområder som har befolkningens opmærksomhed. Dette er konklusionen i en artikel om sociale barrierer for klimatilpasning (Adger et al., 2009): Enkeltpersoner og
husstande vil ikke vil stå for nogen større forebyggende klimatilpasning,
med mindre indsatsen samtidig bliver drevet frem af faktorer der ikke
har noget med klimatilpasning at gøre. Ifølge artiklen skyldes det nogle
helt grundlæggende forhold, nemlig (a) de store variationer i risikoopfattelser der trives i befolkningen og mellem samfundets forskellige instanser, (b) den lange tidshorisont for og den uklare geografiske lokalisering
af klimaforandringerne, (c) det forhold at der ikke bliver knyttet en forbindelse mellem aktuelle erfaringer og fremtidige hændelser, og (d) besværet med at finde ud af hvad det egentlig er man skal tilpasse sig.
I det følgende vil vi søge at udfolde og konkretisere disse pointer på basis af det pilotstudie vi gennemførte i efteråret 2008.

Foto 2 Vejen til Mandø.
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5LVLNRRSIDWWHOVHU

Grundlaget for at involvere sig i en tilpasningsindsats er ofte en vurdering af, om man som privatmenneske og husstand overhovedet vil blive
påvirket af klimaforandringerne – positivt eller negativt. Men da klimaforandringerne kun lige er begyndt at vise sig, kan opfattelsen af deres
konsekvenser ikke bygge på direkte og personlige erfaringer. Selv om
det er uvist, hvor omfattende klimaforandringerne vil blive, hvilken hastighed de kommer med, og præcis hvilke skader, trusler og tilpasningsbehov de vil afstedkomme, så vil en risikovurdering dog stadig i nogen
udstrækning kunne bygge på erfaringer, nemlig de erfaringer man har
med vejret og dets indvirkning på omgivelserne. Dertil kommer den viden man kan tilegne sig gennem den offentlige kommunikation.
Mange af de fænomener, som klimaforandringerne fører med sig, vil være voldsommere og hyppigere udgaver af fænomener man allerede kender til såsom skybrud og stormflod m.v. Desuden er visse klimaforandringer tilsyneladende allerede begyndt at manifestere sig, og endelig får
man gennem medierne andenhånds erfaringer med sådanne begivenheder og forskellige fortolkningsrammer som kan bistå i forståelsen af
dem. Gennem de sidste 10-15 år har der kloden over været meldinger om
stigende temperaturer både i luften og vandet, om gletsjere og arktisk is
der forsvinder og om hyppigere forekomster af ekstremt vejr. Fortællinger som disse er også i tiltagende grad blevet fortolket som udtryk for
begyndende ændringer i klimaet.
Et centralt tema i interviewundersøgelsen har derfor været, hvilke oplevelser og erfaringer informanterne har med voldsomt vejr og med ændringer i landskabet og omgivelserne, hvilke skader man eventuelt har
lidt, og i hvilken udstrækning man forbinder sådanne begivenheder med
klimaforandringer og med et eventuelt behov for at tilpasse og sikre sig.
Reaktionerne fra informanterne dækker et bredt spektrum af oplevelser,
hvor der samtidig tegner sig nogle gennemgående mønstre i oplevelserne af vejr og klima og de risikoopfattelser der knytter sig hertil.

 2SOHYHOVHURJIRUWRONQLQJHUDIYHMUHW
Fortællinger om vildt vejr, om storme og oversvømmelser er der flere af,
og mange kender også til skader på egen bolig eller i deres lokalområde.
Under orkanen i december 1999 var en informant bosiddende i den sønderjyske marsk udsat for at taget på den ene staldlænge rev sig løs, og
hos én af naboerne brød stalden helt sammen. I den østjyske provinsby
havde en informant oplevet, at ikke bare kælderrummene i hendes boligkompleks men hele gaden blev oversvømmet, og folk i stuelejlighederne i gaden måtte efterfølgende flytte væk, mens deres gulve blev udskiftet. I det nordvestlige København havde en informant oplevet, at
kælderen var blevet fyldt med kloakvand i forbindelse med et voldsomt
skybrud. Og på øen gravede et voldsomt skybrud så store render i en
grusvej, at el- og vandledninger blev blotlagt; ved en anden lejlighed
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væltede der så mange træer under en storm, at vejen blev blokeret, og
kysterosion truer nu med helt at bortvaske store dele af øens campingplads og den vigtigste vejforbindelse mellem havnen og byen.
Disse oplevelser med skader ved voldsomt vejr og oversvømmelser bliver dog ikke nødvendigvis i sig selv set som udtryk for klimaforandringer, men som udtryk for de ekstreme vejrsituationer man altid har kendt
til. I marsken i Sønderjylland har man, som informanten anfører, altid
kendt til stormflod;
Interviewer.DQGXKXVNHGHQJDQJKYRUGHWVNHWHRJKYRU,VQDN
NHGHRPGHWEDJHIWHURJVnGDQQRJHWRPGHWYDUQRJHWVRPPDQVDW
WHLIRUELQGHOVHPHG QGUHWNOLPDHOOHUYDUGHWEDUHQRJHW"
Hans Peter $K GHW YDU VHOYI¡OJHOLJ RSSH RJ YHQGH PHQ GHW YDU
LNNHQRJHWVnGDQ²DOWVnYLHUMRKYLVPDQJnUWLOEDJHLKLVWRULHQVn
KDUYLKDIWPDQJHVWRUPIORGHURJVnVRPYDUY UUHHQGVnPDQ
NDQNDOGHNOLPD QGULQJHUHOOHUPDQNDQRJVnEDUHNDOGHGHW²GHW
HUMRWLOI OGLJW0HQDOWVnGHQYDUVOHP9LYDUPHJHWPHJHWKHOGL
JH YL KDYGH GD RUNDQHQ NRP GD ODYHGH GHW ² DOWVn YDQGHW +DYGH
GHWY UHWK¡MYDQGHVnYHGMHJLNNHKYDGGHUYDUVNHW
På samme måde kan informanten i den østjyske provinsby huske fra sin
barndom og opvækst, at åen i den østjyske provinsby jævnligt går over
sine bredder og giver anledning til oversvømmelser i byen. Og på øen
bliver kysterosionen opfattet som en naturlig udvikling, hvor det land
der blev lagt til øen, da havnen blev bygget for mere end 100 år siden, nu
er ved at blive taget tilbage af havet.
Der er imidlertid andre iagttagelser og oplevelser som giver anledning til
overvejelser, om der er nogle forandringer i klimaet undervejs, dvs. om
de klimaforandringer man har hørt om i medierne allerede er begyndt at
vise sig.
Ikke mindst de af informanterne der er meget i kontakt med naturen og
landskabet i deres daglig virke, er opmærksomme på nogle forandringer.
Landmanden i marsken har bemærket, at det er blevet muligt at dyrke
nye afgrøder såsom majs, ikke bare til foder, men til modning, og han
høster alle sine afgrøder tidligere på året end før i tiden. En anden landmand i området vil endda prøve at høste to gange sommersæd på ét år.
Endvidere er der dukket nye kvægsygdomme op – hvilket dog er en
iagttagelse der er formidlet af landboforeningen og myndighederne snarere end noget han selv har bemærket. Og så er bramgåsen kommet til
området i stort tal, selv om vinteren, hvilket ikke er set før. Tilsvarende
synes man på øen at lyngen blomstrer tidligere, og man har kunnet høste
forårshonning, hvilket også er et nyt fænomen; der har ikke tidligere været blomster der blomstrede så tidligt at det var muligt.
Byboerne har ligeledes gjort sig nogle iagttagelser, bl.a. informanten på
Vestegnen, som har bemærket at børnene i den institution hun arbejder i
først skal have flyverdragten på meget senere på året, og hun synes også
der er kommet flere rotter. Flere af informanterne overvejer i det hele taget, om vejret er blevet mildere og fugtigere, men udtrykker sig på en
spørgende måde herom. Man er usikker på, om det er tilfældet, og hvad
det i givet fald er udtryk for. Flere nævner samtidig, at fornemmelsen af
at vejret er blevet voldsommere – i hele verden – også kan være et ud-
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tryk for, at man takket være de elektroniske medier hører meget mere
om den slags begivenheder og får billeder og fortolkninger af dem direkte ind i stuen.
Poul: 0HQVHOYI¡OJHOLJHUGHURJVnPHJHWPHUHIRNXVSnGHWLQJIRU
GLQ\KHGHUQHNRPPHUMRWLORVRJYLNDQILOPHDOOHPXOLJHVWHGHUL
IRUKROGWLOKYDGPDQJMRUGHIRU²nUVLGHQVnVHOYI¡OJHOLJHU
GHUPHUHIRNXVSnQRJOHWLQJ
Der er kort sagt en spænding mellem på den ene side oplevelser af vejret, beretninger om vejret og de skader voldsomt vejr forårsager og på
den anden side fortolkninger af alt dette i forhold til forandringer i klimaet.

 )RUVWnHOVHVUDPPHU
Spørgsmålet er nu, om oplevelser af og (medie)beretninger om voldsomt
vejr og forandringer i omgivelserne er forbundet med nogen form for
bekymring og risikobevidsthed. Hvilke forståelsesrammer er der for
vejr- og klimarelaterede hændelser, som kan påvirke ens liv og hverdag,
og hvilke risikoopfattelser knytter der sig hertil?
En mere generel og abstrakt bekymring vedrørende klimaforandringer
synes vedkommende og nærværende. Derimod synes udsigten til konkrete effekter af klimaforandringer, dvs. effekter som man selv bliver direkte berørt af, ikke umiddelbart vedkommende eller nærværende for informanterne. Det er ikke en bekymring der er aktivt til stede i forestillingerne om deres eget hverdagsliv og deres egne livsbetingelser. Dette
forhold kommer til udtryk på flere måder: (1) Effekterne af klimaforandringer opfattes som noget der er langt væk. (2) Klimaforandringerne
synes ikke at få alvorlige konsekvenser i Danmark indenfor en overskuelig tidshorisont. 3) Ekstremt vejr bliver forstået som variationer indenfor
det naturlige og i hvert fald indenfor det håndterlige. 4) Klimaforandringer opfattes som en udfordring og en mulighed snarere end som risiko.
Disse forhold vil blive udfoldet nedenfor.
For det første bliver klimaforandringer i form af voldsomt vejr især opfattet som noget der sker andre steder på kloden, det kan være orkanerne i Amerika eller den smeltende is og de forringede livsvilkår for dyrelivet i de arktiske områder (hvor særligt isbjørnen tiltrækker sig opmærksomhed). Det bliver dog noget mere nærværende, når det drejer
sig om de mål man har for sine ferierejser. Således kan Julie nok synes, at
stormvejr er hyggeligt, når man sidder indendørs i Danmark, men ville
aldrig udsætte sig for lavine- eller orkanrisiko på sine ferierejser. Marianne siger, at Grækenland er blevet fravalgt som destination for sommerferier, fordi der er blevet for varmt, og Maral har flere historier om
vejret der opfører sig mærkeligt i Iran. Men stadig bliver Danmark opfattet som et smørhul; det bliver direkte formuleret af både Pernille og Julie,
hvor spørgsmålet man dog stiller sig selv er, om vi kan blive ved med at
have den status.
Julie1HMYLHUKHOGLJHL'DQPDUNPHGDWYLOLJJHULVnGDQHWOLOOH
VP¡UKXO L IRUKROG WLO nU PDQ W QNHU Sn )ORULGD RJ GHURYUH VRP MR
KDUHQRUNDQV VRQKYRUGHEDUHNDQ²GHUNDQGHJRGWIRUEHUHGHVLJ
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SnHQRUNDQKYHUXJHLNN·²GHWV\QHVMHJGDGHWPnY UHIU\JWHOLJW
DWVNXOOHW QNHSnVLQHWLQJNRQVWDQWQn²VNDOMHJQXWLODWE\JJH
KXVLJHQ«>«@
Interviewer-L 1nU GX Vn VHU OLGW XG L IUHPWLGHQ WURU GX Vn DW
'DQPDUNEOLYHUOLGWPLQGUHHWVP¡UKXO"
J cK GHW HU VS QGHQGH ² GHW YHG MHJ LNNH QRN RP WLQJHQH WLO DW
NXQQHXGWDOHPLJRPWURUMHJLNNH
Interviewer-A0HQKYDGWURUGX"
J-DPHQMHJWURULNNHDWYLNDQEOLYHYHGDWY UHVnEHVN\WWHGHVRP
YLHU
I-L0HQHUGHWQRJHWGXW QNHURYHU"
J2YHUKRYHGHWLNNH²GHWPnMHJWLOVWn-HJWURUDWGHWHUODQJWXGHL
IUHPWLGHQRJGHUHUMHJKHUQRNLNNHPHUHWURUMHJLNNH
For det andet er problemet med klimaforandringer nok aktuelt allerede
nu i forhold til at gøre noget ved udledningerne af drivhusgasser, men
effekterne af klimaforandringer fremstår ikke som noget der vil få et alvorligt omfang i Danmark inden for en tidshorisont man kan forholde
sig til. Det fremgår af ovenstående citat og bliver også formuleret af Pernille:
-DPHQ MHJ WURU DW MHJ KDU GHW OLGW Sn GHQ VDPPH PnGH PHG DW Sn
GHQHQHVLGHMDVnWURUMHJSnDWGHWYLOVNHRJSnGHQDQGHQVLGHVn
NDQMHJVLPSHOWKHQLNNH²PLQKMHUQHNDQLNNHRYHUVNXHNRQVHNYHQ
VHUQHDIGHWIRUGLGHWHUXGHLGHWGHUPHG²QHMPHQGHWHUMRVnGDQ
QRJHW PHG  nUV SHUVSHNWLY RJ GHW HU MHJ VLPSHOWKHQ LNNH L
VWDQGWLODWIRUKROGHPLJWLOHJHQWOLJ$WWDJHGHWHJHQWOLJLQG²DOW
VnGHWEOLYHUIRUDEVWUDNWVLPSHOWKHQLIRUKROGWLOPLQKYHUGDJ
For det tredje er der en vis tendens til at distancere sig fra de erfaringer
man faktisk har med vejr- og vandskader på ens bolig og ejendom (eller
hos naboer, slægtninge og bekendte). De fremstår mere som enkeltbegivenheder (med tilhørende besvær og ærgerlige udgifter), end som anledning til skærpet opmærksomhed overfor effekter af voldsomt vejr og
klimaforandringer. Erfaringer med vejret bliver ikke så meget sat ind i en
forståelsesramme der handler om en truende fremtid. Voldsomme vejrbegivenheder bliver snarere forstået som variationer indenfor det normale og naturlige.
Julie: $OWVnYLGHUERUL>'HQ¡VWM\VNHE\@YLW QNHUEDUHQnPHQ
GHWHUMREDUH>VnGDQGHWHUKRVRV@$OWVnGHWYDUYROGVRPWGHQKHU
JDQJPHQGHWHUVNHWI¡UKHULE\HQDWGHUKDUY UHWRYHUVY¡PPHO
VH PHQ MHJ YHG LNNH ² GHW YHG , QRN PHUH RP" 2P GHW KDU QRJHW
PHGNOLPDIRUDQGULQJHUQHDWJ¡UH
Man ønsker ikke at tage en vedvarende bekymring på sig, heller ikke når
man bor i et udsat område såsom i marsken og på øen. Her bliver det
voldsomme vejr – det man allerede har erfaring med såvel som udsigten
til mere omfattende klimaforandringer – forstået i lyset af at man er vant
til den slags. Således er øen i nogen udstrækning truet af kysterosion,
men øboernes reaktion på at være bosat et sted, der er meget udsat for
vejrliget, er ikke bekymring, men snarere en slåen sig til tåls:
Flemming 1HM MHJ WURU LNNH DW MHJ IRUQHPPHU YHMUIRUDQGULQJHU
VRPHQGLUHNWH²QRJHWKYDGVNDOPDQVLJHPDQI¡OHUVLJLNNHWUXHW
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DIGHWHOOHUSnYLUNHWDIGHWPHQMHJUHJLVWUHUHUVnGDQDWMHJV\QHV
DWGHUHUQRJOHWLQJGHUKDUIRUDQGUHWVLJ
Therese'HUHUQRJOHWLQJGHUKDUIRUDQGUHWVLJ²GHWWURUMHJRJVn
PHQKYDGGHUHUKYDG
FMDRJYHMUHWKDUMRRJVnDOWVnKYLVPDQVHUWLOEDJHVnPDQJHnU
PDQKDUUHJLVWUHUHWYHMUHWNDQPDQMRRJVnVHKYRUGDQWLQJHQHN¡
UHULE¡OJHUVnGHWNDQY UHVY UWDWDGVNLOOHnUVDJRJYLUNQLQJRP
GHWHUGHWHQHHOOHUGHWDQGHW
Interviewer-L0HQGHWHULNNHVnGDQQRJHWGHUVnInUMHUWLODWI¡OH
MHUPHUHXWU\JJHYHGDWERSnHQ¡"
F1HMQHM
TQHMQHM
FQHMRYHUKRYHGHWLNNH²QHMIRUQnUPDQERUSn>HQ@VnHUPDQ
VnYDQWWLOYHMUHW²YHMUHWGHW
Interviewer-A6SLOOHUHQUROOH
F'HWHUHQY VHQWOLJIDNWRULHQVKYHUGDJLNNHRJVn
T$OWVnVnNXQQHPDQMRLNNHY UHKHUKYLVPDQVNXOOHJnRJY UH
QHUY¡VIRUDWEOLYHVN\OOHWXG
/DWWHU 
0ere end det, så hører en historisk bevidsthed også med til forståelsesrammen. Man ved, hvor barske livsbetingelserne var i gamle dage og
påpeger at man var dårligere beskyttet dengang, hvor fx digerne endnu
ikke var bygget.
Ekstreme vejrbegivenheder kan endvidere blive opfattet som spændende
og ekstraordinære oplevelser. I Sønderjylland går man ud på digerne og
ser på det barske vejr, og Julie fortæller både om den nylige oversvømmelse i hendes gade og orkanen i december 1999 at den slags oplevelser
er fascinerende.
JulieMHJYDUSnK¡MVNROHGDGHWVNHWH>RUNDQHQ@RJ-DKYRUJDP
PHOKDUMHJY UHW²HQnUSnGHWWLGVSXQNWKDUMHJLNNHJnHW
RSLYHMUXGVLJWHOOHUQRJHWVRPKHOVWRJGHUYDULNNHQRJHQDIRVGHU
YDUIRUEHUHGWSnDWGHWVNXOOHVNHPHQOLJHSOXGVHOLJNRPGHWMRRJ
YLILNIRUEXGPRGDWJnXGHQIRU0HQDOWVn²YLYDUMRXQJHPHQQH
VNHURJGHWYLOOHYLMRLNNHK¡UHHIWHU²YLYLOOHGDJHUQHXGRJRSOHYH
GHWGHU²GHWYDUMRXGHSnODQGHWVnGHWYDUMRRSODJWDWJnXGSn
PDUNHUQHRJVHRPPDQUHQWIDNWLVNNXQQHIO\YH²GHWNXQQHPDQ
LNNH9LSU¡YHGHPHQDOWVnGHUYDUGDQRJHQVW\NNHUVRPIRUVWXYH
GHI¡GGHUQHRJVnGDQQRJOHWLQJIRUGLGHILNGHGHUYLQGSXVWRJVn
ODQGHGHIRUNHUW'HWYDUHQRSOHYHOVHV\QHVMHJ
Interviewer'HWYDULNNHQRJHWPDQEOHYEDQJHIRU"
J1HMMHJV\QHVMR²QnUVnGDQQRJHWVNHUL'DQPDUNGHWHUMRLNNH
IRUGLDWMHJKnEHUDWVnGDQQRJHWVNHUWLWPHQMHJV\QHVGDDWGHWHU
IDVFLQHUHQGH RJ MHJ V\QHV DW ² QnU QDWXUHQ NRPPHU WLO XGWU\N RJ
IRUW OOHUKYDGGHQV\QHVRPWLQJHQHVnV\QHVMHJGDDWGHWHUYLOGW
IDVFLQHUHQGH
Endelig kan man for det fjerde opfatte klimaforandringerne som en udfordring snarere end en bekymring, som nye muligheder snarere end risici. Således ser landmanden i marsken en masse muligheder for nye afgrøder og bedre vækstbetingelser, på trods af de problemer med forøgede mængder af vand fra baglandet som han og hans søn også er opmærksomme på:
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Hans Peter: -DGHWHUHQXGIRUGULQJ-HJYLOLNNHVLJHDWGHWHUHQ
IRUGHOIRUGHWYHGMHJLNNHQRJHWRPPHQDOWVn0DQK¡UHUHQQD
ERKDQKDUSU¡YHWDWVnLJHQIRUDWVHRPPDQNDQK¡VWHWRJDQJH
$OWVnGHWNDQPDQJRGWVHHQXGIRUGULQJL
Alt i alt kan man sige, at der er en række forskellige forståelsesrammer
for de erfaringer man selv har med voldsomt vejr, og de fortællinger
man hører om klimaændringer, men det er et gennemgående træk, at
bekymringen for ens egen livssituation ikke har en fremtrædende plads i
hverdagen eller i fremtidsplanlægningen. Det betyder ikke, at man er
uvidende om klimaforandringer eller ikke tager dem alvorligt. Såvel bevidstheden om klimaforandringer som egne erfaringer med voldsomt
vejr giver anledning til forskellige former for respons. Det er dem der er
emnet for næste kapitel.

Foto 3 Fra Kammerslusen ud mod Vesterhavet.
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5HVSRQVSnNOLPDIRUDQGULQJHU

Frem for alene at tale om borgernes WLOSDVQLQJ til klimaforandringer giver
det bedre mening at tale om UHVSRQV – på udsigten til klimaforandringer
og på de erfaringer man måtte have med voldsomt vejr og tilhørende
skader på ens lokalområde og ejendom. Folks respons omfatter nemlig
andet og mere end forskellige fysiske foranstaltninger, der skal værne
mod og tilpasse sig effekterne af de klimaforandringer der er i gang. Responsen omfatter også tiltag til at afværge eller begrænse klimaændringerne gennem reduktion i udledningen af drivhusgasser, og den omfatter forsøgsvise ændringer i de forståelsesrammer der er for ens forhold
til vejret, landskabet og omgivelserne.
I interviewstudiet var det en gennemgående reaktion fra informanterne,
at man ikke skelnede skarpt mellem tilpasning til og forebyggelse af klimaforandringer, responsen kunne omfatte begge dele eller ingen af delene, og den kunne bestå i foranstaltninger man selv gennemfører eller i
forsøg på at påvirke myndighederne.
Dette kapitel søger at afdække de forskellige former for respons som vi
mødte i interviewstudiet. Første afsnit beskæftiger sig med de forholdsregler og beskyttelsesforanstaltninger, som blev præsenteret som relevante for håndteringen af såvel kendte skader og risici som et (fremtidigt) hverdagsliv hvor man skal leve med virkningen af klimaforandringer. Andet afsnit handler om udnyttelse af de nye muligheder klimaforandringerne måske også kan føre med sig. I tredje afsnit ser vi på, hvordan klimaforandringer modsvares af ændrede opfattelser på det kognitive niveau, altså hvordan muligheden for, truslen fra (risikoen ved) og
karakteren af klimaændringer fortolkes ud fra den enkeltes perspektiv
og livssituation og også kan ændre den enkeltes omverdensforståelse.

 )RUKROGVUHJOHURJEHVN\WWHOVHPRGNOLPDIRUDQGULQJHU
Informanterne er tøvende med at udtale sig om tilpasning til klimaforandringer og forbinder ikke selv deres handlen i forhold til vejret med
klimatilpasning. Næsten alle beskriver ganske vist forskellige tiltag eller
ændringer i praksis som er gennemført på baggrund af erfaringer med
voldsomt vejr og tilhørende skader, men disse bliver ikke nødvendigvis
forbundet med klimaforandringer og med en beskyttelse mod eventuelle
fremtidige effekter af disse.
De foranstaltninger og adfærdsændringer, man gennemfører, kan have
en meget umiddelbar, praktisk og lavteknologisk karakter. Det er den
slags tilpasningstiltag som er direkte tilgængelige for den enkelte og ligger indenfor hverdagens eksisterende rammer. Julie fra den østjyske by
har fx oplevet en massiv men meget lokal oversvømmelse af sin gade
med vandskader i kælderområderne og stuelejlighederne som følge. Reaktionen har for Julie været, at hun bare ikke sætter værdifulde ting ned
i sit kælderrum.
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Maral og Pernille fortæller om tilsvarende mindre ændringer i daglig adfærd for at modvirke konsekvenserne af mere vand omkring boligen.
Maral og hendes mands hus og have ligger i første række ned til åen, og
de har haft mindre problemer med vand i kælderen, hvor vaskemaskinen står. Problemet kunne dog forholdsvis let afhjælpes ved en vandlås
og ved at undgå at vaske under kraftigt regnvejr. Tilsvarende var det
simpelt at fælde et træ, som i tilfælde af storm kunne ødelægge naboens
tag, hvilket denne udtrykte bekymring for efter 1999-stormen.
For Pernille, der har hus umiddelbart ned til et moseområde og tidligere
har oplevet oversvømmelser af sin kælder, handler det om at bruge
vandstanden i en eksisterende sivebrønd som indikator på, om der er
oversvømmelser undervejs:
Pernille$OWVnMHJJnUQHGRJNLJJHULPLQVLYHEU¡QGGHUQHGHVn
NDQMHJVHQn²LPRUJHQKYLVGHWLNNHKROGHURSPHGDWUHJQHVn
VNDOMHJVNRYOHRJVnIO\WWHUMHJDOWKYDGGHUHUSnJXOYHWRJNORGVHU
GHWKHOHRSµ
Viden hentet fra iagttagelse af sivebrønden kompenserer således for det
dræn, som Pernille erkender, er den mest solide løsning, men af økonomiske årsager ser sig afskåret fra at etablere.
Disse eksempler peger på, at informanterne tilpasser sig og håndterer
tilbagevendende oversvømmelser på måder der ligger indenfor hverdagens eksisterende rammer. Der sker dermed også en gradvis tilpasning
til klimaforandringerne, foranlediget af aktuelle erfaringer med vejret.
Man kan også som enkelthusstand ty til mere omfattende indgreb, hvor
man fx ombygger huset eller bosætter sig et andet sted. Det var dog ikke
en type forholdsregler der var helt så nærliggende for informanterne. I
det omfang den slags tiltag blev omtalt, blev de mere forstået som beskyttelse mod kendte skader end som en klimatilpasningsindsats, og der
var som nævnt ovenfor klare økonomiske forhindringer for at tage sådanne skridt. Samtidig kunne omfangsdræn og tagrenovering m.v. føles
som en træls og irriterende udgift, som man ikke rigtig kan se og nyde
effekten af sammenlignet med fx ombygning af køkken og badeværelse.
Konfronteret med skader i et lokalområde kan man også søge beskyttelsesforanstaltninger og tilpasning, som rækker ud over både den enkelte
husstands og lokalområdets formåen. Det var tilfældet i marsken efter
orkanen i 1999, hvor diget blev forstærket og forhøjet, en foranstaltning
der blev til efter ønske i lokalområdet og efter en større proces med påvirkning af politikere og myndigheder, der skulle give tilladelser, varetage naturfredningshensyn og finansiere projektet. Ligeledes prøver
øboerne at påvirke de relevante myndigheder til at etablere kystsikring
på øen.
Der er også forskellige typer af tilpasningsindsats som informanterne ikke overvejer. Alle informanterne boede i nærheden af vand eller vådområder, og netop mulighed for vandstandsstigning og øgede vandmængder var nogle af de problemer man forbandt med klimaforandringer,
men ingen af informanterne havde gjort en indsats for at finde ud af,
hvordan deres lokalområde eller specifikke parcel ville blive påvirket af
klimaændringer. Og for bl.a. Poul på Lolland var herlighedsværdien ved
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at bo ud til vandet noget der vejede meget tungere end eventuelle risici
ved en sådan beliggenhed. Som vi vender tilbage til i næste kapitel, var
der derimod flere af informanterne som udtrykte stor tillid til, at relevante myndigheder dels havde overblikket og viden og dels handlede ansvarligt ved at ændre på fx byggeregulativer, kommuneplaner og dimensionering af kloakker. Tilsvarende fremhævede ingen at de rent faktisk havde undersøgt, hvorvidt deres forsikring dækker evt. oversvømmelses- og stormskader. Der var enten en manglende refleksion over forsikringen eller nogenlunde tillid til at den virker som den skal.
Muligheden for at flytte fremstod heller ikke relevant eller nærliggende
for nogen af respondenterne, heller ikke dem der er bosat i de mest udsatte områder. Landmanden i marsken er dog opmærksom på, at brugen
af hans område kan ændre sig under indtryk af klimaforandringer med
mere regnvand og forhøjet vandstand, ikke bare ved at der kommer nye
afgrøder, men også som følge af krav fra naturfredningsinteresser.
Hans Peter'HUHUGU QRJGHJnUVHOYI¡OJHOLJXGLnHQRJWLQJRJ
VDJHUHOOHUXGLJU¡IWHUVRPJnUXGLI\OGHJUDYHQVRPO¡EHUODQJV
GLJHW
Interviewer-L 6n GHW NDQ PDQ PnVNH RJVn LQWHQVLYHUH DOWVn MHJ
YHGLNNHIOHUHGU QNDQDOHU"
Jens-DPHUHGU QLQJKHOWNODUW
HP0HQSRWHQWLHOWNDQPDQULVLNHUHDWPDQVLPSHOWKHQVNDOWLODW
SXPSHVNLGWHWXG"
J-DKYLVYDQGHWLNNHNDQNRPPHXGSnGHQDQGHQVLGHVnVnHU
GHWVnHQNHOWMD
HP0HQGHWULVLNHUHUYLRYHUKRYHGHWLNNHIRUGLGHWInUYLLNNHORY
WLO6nHQNHOWHUGHW JULQHU 
Interviewer-A+YHPHUGHWGHUVLJHUDW,LNNHPn
HP'HWHU1DWXUIUHGQLQJVIRUHQLQJHQRJWLQJRJVDJHU9LPnLQ
JHQWLQJ


Endelig fremstår der af interviewene endnu en type respons, som ikke
kan kaldes WLOSDVQLQJ til klimaforandringerne, men som i informanternes
optik hænger sammen med snakken om at beskytte sig mod klimaforandringer. Informanterne skelner ikke så nøje mellem klimaforebyggelse
(mitigation) og klimatilpasning (adaptation). I diskussionen af tilpasning
til – eller respons på – klimaforandringer, kommer flere af informanterne
ind på hvordan de har en forestilling om at reagere på klimaforandringer
ved at reducere forbrug af energi og forbrug i det hele taget, et forbrug
som de ved eftertanke finder ikke er bæredygtigt i forhold til klimaets
balance. På et eksplicit spørgsmål om man gør nok for at beskytte sig
mod de klimaforandringer, der allerede er på vej, dirigerer Marianne således umiddelbart samtalen over på strømforbruget.

Marianne:2JMHJV\QHVRJVnDW²QXRJVnRPNULQJKnUGHKYLGHYD
UHUHUGHURJVnV\QHVMHJIOHUHRJIOHUHGHUEHJ\QGHUDWVLJH²GHU
MHJKDULKYHUWIDOGPDQJHGHUNRPPHURJVS¡UJHUPLJWLOUnGV²QX
HUMHJMRVnGDQHQW\SHVRPGHUWMHNNHUDOWRJQnUMHJN¡EHUQRJHW
VnVNDOGHWY UH$$$
Samme reaktionsmønster gik igen i flere af interviewene: På spørgsmål
om WLOSDVQLQJ til klimaforandringer kredsene svarene ofte om mulighe-
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derne – eller de manglende muligheder – for at EHJU QVH klimaforandringerne, bl.a. ved at gøre noget ved forbruget. Således også Poul:
'HUHUQRJOHGHUPHQHUDWYLVNDOEDUHKYLVYLEDUHEOLYHUYHJHWD
UHUVnKDUYLO¡VWPDQJHSUREOHPHU
Med til denne respons hører der dog også nogen usikkerhed i forhold til
hvad man kan og skal gøre. Julie fortæller om sin egen usikkerhed overfor hvordan mekanismerne omkring klimaforandringer egentlig virker
og hvilken rolle hun selv som individ har:
Julie-DGHWV\QHVMHJ-HJV\QHVGHWHUVY UW²GHUEOLYHUVDJWPDQ
JHJDQJHDWGHWHURVGHUVNDOJ¡UHQRJHWRJQnUMHJK¡UHUGHWVn
W QNHUMHJDWMHJYHGVOHWLNNHKYRUMHJVNDOVWDUWHKHQQH-HJYHG
LNNHRPGHWKDUQRJHWPHGGHWSDUIXPHMHJEUXJHUDWJ¡UHRJ²MHJ
YHG VOHW LNNH KYRU VDPPHQK QJHQ GHQ HU KHQQH YHO PHG DOOH GH
GHU -HJ V\QHV YLUNHOLJ GHU HU PDQJH WLQJ RJ MHJ V\QHV MHJ NXQQH
JRGWW QNHPLJDWJ¡UHQRJHWPHQDOWVn²MHJHUSnKHUUHQVPDUN
MHJYHGVOHWLNNHKYRUMHJVNDOVWDUWH0HQPDQEXUGHQRNV WWHVLJ
OLGWPHUHLQGLGHWWURUMHJKYHULV U

 .OLPDIRUDQGULQJHUnEQHUQ\HPXOLJKHGHU
De forskellige former for respons som er gennemgået ovenfor handler alle om klimaforandringer som noget der indebærer risici og trusler for
den enkelte. Men klimaforandringer indebærer for nogle af informanterne også fordele og nye muligheder.
Dette var ikke noget stort tema i interviewene, men netop landmanden,
som er afhængig af vejret og klimaet i sit arbejde har blik for de positive
følger af udviklingen; at de forventede og erfarede klimaforandringer
kan åbne nye muligheder. Landmandssønnen Jens, som selv er på kurs
mod en landmandsuddannelse, taler eksplicit om, at noget af det nye og
spændende ved hans fremtidige job er at se og udforske de muligheder,
der ligger i fremtidens ændrede klima. For ham betyder det en…
«>P@XOLJKHGIRUODQGEUXJHWWLOQ\HSURGXNWHURJDQGUHWLQJGHNDQ
ODYH
Interviewer+YDGIRUQRJOHDQGUHSURGXNWHUNXQQHGHWY UH"
Jens-DPHQDOWVnV\GSnKDUGHVROVLNNHUNDQPDQVHµ
At kunne drage nytte af det forventede varmere vejr i en udvikling af
hans fremtidige erhverv bliver for Jens således knyttet til det gode landmandskab. I samme tankegang bemærkes at vækstsæsonen er blevet
kortere, dvs. man kan høste modent korn tidligere på året end for nogle
år siden.
Hans Peter0DQK¡UHUHQQDERKDQKDUSU¡YHWDWVnLJHQIRUDW
VHRPPDQNDQK¡VWHWRJDQJH$OWVnGHWNDQPDQJRGWVHHQXGIRU
GULQJL
Interviewer7RJDQJHNRUQL6¡QGHUM\OODQG""
HP-DODGRVQXVH JULQHU 
I5\VWHUIRONSnKRYHGHWDIGHW"
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HP1HM>QDKUHM@GHWJ¡UGHLNNH'HV\QHVGHWHUVMRYW2JVnPn
YLVHRPGHWO\NNHVIRUKDP
HP%DUHVnGDQHQWLQJVRPPDMVWLOPRGHQKHGGHWNXQQHYLLNNH
GU¡PPHRPIRUInnUVLGHQRJGHWSU¡YHUYL²GHWJ¡UYL²LGDJ
$OWVnVW¡UVWHGHOHQDIGHWPDMVYLG\UNHULGDJGHWHUWLONY JIRGHU
RJPDMVHQVNDOVWnQRJHWO QJHUHKYLVGHWVNDOK¡VWHV
Der viste sig i interviewene også en helt anden type nye muligheder,
som udsigten til klimaforandringer kan føre med sig. De erfarede og forventede ændringer af vejr og klima peger for nogle af informanterne på
behovet for en diskussion af grundlæggende værdier. Dette gælder især
de værdier, som er indlejret i vores moderne livsførelse og som angår
dels forbrug og resurser, dels global balance, retfærdighed og magtforhold. En af informanterne, Poul, opfatter det som en potentielt positiv effekt af klimakrisen, hvis den giver anledning til en kritisk refleksion af
disse forhold. Dette aspekt vil vi se nærmere på i næste afsnit.

 .RJQLWLYUHVSRQVRJVRFLDOHY UGLHU
Responsen på erfarede og forventede klimaforandringer og på oplevelser
med voldsomt vejr og skader på lokalområdet kommer også til udtryk
på det kognitive niveau. Hermed mener vi de mentale landkort og betydningsgenererende koblinger, som opfattelser af klimaforandringer og
praksis i forhold hertil er indlejret i. Den kognitive respons omfatter såvel forståelsen af risici, sikkerhed og tryghed i forhold til vejr og klima
som de bredere opfattelser af samfundet og ens omgivelser, som talen
om klimaforandringer giver anledning til.
For de fleste informanter fremstår klimaforandringer som noget diffust,
noget der er omgærdet af en grundlæggende uvished. De har – stort set
og indtil nu – været præget af en afstand i rum og i tid. Det er svært for
den enkelte at forholde sig til hvad effekterne af klimaforandringerne vil
være, hvad tidsperspektivet er, hvor stort et omfang de vil have i hverdagen, hvilke følgevirkninger som får indflydelse på ens liv, hvor man
kan finde en troværdig viden om fremtidens klima og dets betydning for
bl.a. lokalområdet, hvad man selv kan gøre og hvordan klimaforandringers globale skala spiller sammen med den lokale fundering af hverdagen.
Den kognitive respons er på flere måder præget af denne uvished – som
også beskrevet i kapitel 3.2 – og tager følgelig på forskellig måde afsæt i
hidtidige erfaringer og i kendte forestillinger og beretninger om Danmark, om vejret og om ens lokalområde.
Der er således en stærk forestilling om Danmark som et smørhul, der ikke bliver ramt af naturkatastrofer og farligt vejr, og den forestilling går
igen i flere af respondenternes forståelse af den globale opvarmnings
konsekvenser.
Pernille: $OWVnMDPHQMHJWURUSnDWGHUEOLYHUPHUHYROGVRPWYHMU
EnGHUHJQVN\ORJVWRUPYHMURJ-HJKDUOLGWVY UWYHGVnGDQKHOWDW
DOWVnILQGHXGDIGLPHQVLRQHUQHDIGHWLYLUNHOLJKHGHQLNN·KYRUGHW
HUVnGDQOLGWSnGHQHQHVLGHVnWURUMHJKHOWVLNNHUWSnDWGHUVNHU
QRJHWYHMUP VVLJWRJSnGHQDQGHQVLGHNDQMHJLNNHULJWLJWUXPPH
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U NNHYLGGHQDIGHWRJKDUPnVNHQRNVnGDQHQQDLYWDQNHRPDW²
QnPHQ'DQPDUNHULNNHVnGDQHWVWHGPHGGHGHUYROGVRPPHYHMU
VNLIWVn²GHWNDQJRGWY UHDWGHUNRPPHUQRJOHVWRUPHRJQRJOH
NUDIWLJH UHJQVN\O PHQ GHW HU QRN LNNH QRJHW GHU VnGDQ YLUNHOLJ
YHQGHUWRWDOWRSRJQHGSnOLOOH'DQPDUN
Omvendt er der i udsatte områder erfaringer med hårdt vejr og farlige,
truende vejrbegivenheder, men netop disse erfaringer med og erindringer om vejret og landskabet danner ramme for en opfattelse af at man
kan klare det. Udsigten til klimaændringer opfattes ikke som en uhåndterbar trussel, men som en variation – en mere ekstrem men stadig håndterbar udgave – af allerede kendte fænomener.
I forlængelse heraf kan udsigten til vejrrelaterede ulykkessituationer blive slået hen i spøg.
Maral: -D QRJOH JDQJH KYLV GHW UHJQHU PHJHW MHJ VLGGHU KHU RJ
W QNHUKYLVGHUVNDONRPPHHQPDVVHYDQGGHQI¡UVWHU NNHGHWHU
YRUHV-DRJODYHUPDQJHJDQJHQRJHWVMRYWLOPLQV¡VWHU0LQV¡
VWHUERUL>HQODQGVE\@KHOWRSSHKHUEDJYHG2JMHJVDJGHKYLVGHU
NRPPHUPHJHWYDQGKHUHQGDJGHQHUJRGYLNRPPHURSWLOGLJ
Eller man kan forstå de ekstreme vejrsituationer som ekstraordinære og i
den forstand også spændende oplevelser, som fx Julies genfortælling af
stormen i 1999 hvor hun var på højskole (se kapitel 3.2).
Talen om klimaforandringer og erfaringer med vejret giver imidlertid
ikke kun anledning til refleksioner over vejrrelaterede risici. Klimaforandringerne bliver også forstået i nogle bredere betydningssammenhænge.
Dette kommer til udtryk, når informanterne på forskellig vis går ind i en
værdidiskussion og kobler klimaforandringer til det, der bliver opfattet
som et uhensigtsmæssigt overforbrug.
Det var markant hos mange af informanterne, at talen om klimaforandringer knyttet sammen med en refleksion over resurseforbrug, forbrugskultur og det moderne liv generelt. Koblingen til forbrug var ikke
eksklusiv for tilpasning, men var en respons på klimaforandringer generelt. Det forekom simpelthen relevant for disse informanter at bringe
denne diskussion på bane i forbindelse med talen om klimaforandringer.
Dette er bl.a. tydeligt hos Marianne, som bringer det hun kalder en ’udsmiderkultur’ på banen i diskussionen af, hvad man kan gøre i forhold
til en fremtid med klimaforandringer:
Marianne$OWVnMHJWURUKHOWNODUWDWYLNDQJ¡UHQRJHWVRPGHQ
²LQGLYLGHW²RJGHUW QNHUMHJQHWRSSnRPNULQJDIIDOG$WDOWGHW
IRONVPLGHUXG$OWVn²RJGHWHUEnGHW\JJHJXPPLSDSLUPHQRJVn
GHWIRONEDUHW QNHUQn²YLJLGHUVJXLNNHDWKDYHGHWPHUHMHJWURU
EDUHDWMHJJnUXGRJN¡EHUQRJHWQ\WLNN·"$OWVnGHWHUMRGHQGHU
XGVPLGHUNXOWXUVRPGHUHUOLJHQXLNN·(KPPHQVRPMHJ²DOWVn
MHJYHGLNNHRPGHQHUYHGDWYHQGHPHQMHJV\QHVGDDWMHJND·K¡
UH IOHUH RJ IOHUH MHJ NHQGHU GHU VLJHU ·HM ² YL VNDO KHOOHU LNNH EDUH
VPLGHGHWXG·GHWHUOLJHVRPGHKDUOLJHVRPRYHUVWnHWGHQSHULRGH
DOWVn²GHWHUQRJHWGHVNDOLJHQQHPLNN·2JMHJHUGDVLNNHUSnGHW
KDUGDHQVWRUEHW\GQLQJYLNDQJ¡UH
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Interviewer(UGHWVnQRJHWGXVHOYRJVnVnGDQIRUKROGHUVLJWLO²
DWXQGJnDWVPLGHXG"
M-DMHJSU¡YHU0HQVHOYI¡OJHOLJHUMHJRJVnHQGHODIGHQVPLG
XGNXOWXUIRUGLMHJRJVn²MHJHUGHQJHQHUDWLRQNDQPDQVLJHKYRU
GHW OLJHVRP ULJWLJW WRJ WLO KYRU HQV IRU OGUH EHJ\QGWH DW In IOHUH
SHQJHRJDOOHGHGHUWLQJLNN·6nVHOYI¡OJHOLJHUMHJHQ GHODIGHQ
PHQMHJSU¡YHUYLUNHOLJDWY UHEHYLGVWRPGHWLNN·2JSU¡YHUMD
$OWVnPLQPDQGV\QHVQRJOHJDQJHDWMHJSnGXWWHUPLQHE¡UQIRU
PHJHW DI GHW GHU PLOM¡IOLS L VnGDQ SHULRGHU RJ VXQGKHGVIOLS LNN·
PHQMHJWURURJVnDWKYLVGHInUQRJHWPHGLEDJDJHQVnQnUGHHQ
JDQJ²VHOYI¡OJHOLJQnUGHQnUWHHQDJHDOGHUHQRJPLGWW\YHUQHHOOHU
HWHOOHUDQGHWLQGWLOGHVHOYEHJ\QGHUDWGDQQHIDPLOLHLJHQVnWURU
MHJDWGHEOLYHUEHYLGVWHRPGHWLJHQ6nKDUGHGHWPHGLEDJDJHQ
RJVnNDQPDQY UHEHYLGVWRPKYRUGDQPDQVNDOSDVVHSn
For Marianne har værdierne omkring forbrug således også et klart generationsperspektiv. Dette finder en parallel hos Maral, som knytter overforbruget sammen med et generationsaspekt og med et fald i produkters
kvalitet:
Maral1HMPDVVHUDIWLQJQXGHWHUEXVLQHVVGHWHUSHQJH+YLV
GXNLJJHUSnJDPOHKXVHI[L'DQPDUNVnVQDNNHUPDQPDQJHJDQ
JH RP GHW GHQ PnGH KXVHQH KYRU QRJOH HU  nU RJ KYLV PDQ
NLJJHUGHUHUGHULQJHQSUREOHPHU'HWKHUHURJVnHWJDPPHOWKXV
PHQ L GH  nU KDU YL NXQ VNLIWHW HQ YDQGKDQH RJ LNNH PHUH 0HQ
KYLVPDQN¡EHUHWKXVQXHIWHUnUNRPPHUGHUHWSUREOHP
Interviewer,KDULNNHKDIWQRJHQSUREOHPHULGHWKHUKXV"
M:LGHWKHUKXV²QHMLQJHQSUREOHPHU
I:'HWHUJRGWE\JJHWVn
M:-DIRUGLGHQJDQJGHODYHGHGHWW QNHUGHLNNHDWYLVNXOOHVNLIWH
GHWHOOHUGHWRJGHWRJGHWGHODYHGHGHWWLODWKROGHHWOLY-D0HQL
GDJHUGHWLNNHVnGDQ

En enkelt af informanterne åbner endda det perspektiv, at klimaforandringerne muligvis kan give anledning til en revurdering af de dominerende værdier i samfundet.
Interviewer.XQQHPDQRPYHQGWIRUHVWLOOHVLJDWGHURJVnNXQQH
Y UHQRJOHIRUGHOHIRUEXQGHWPHGNOLPDIRUDQGULQJHU"
Poul$OWVnGXPHQHUQRJOHDQGUHY UGLHUVRPPDQVnEHJ\QGHU
DW«
I)RUGHOHVnGDQEUHGWVHW²LHQVOLYDOWPXOLJWHQV¡NRQRPL
Poul:-DPHQGHWNXQQHGDJRGWY UH«'HWNXQQHMRY UHKYLV
YLEOHYVDWWLODWW QNHOLGWPHUHRYHUHOOHUGHWYDUQ¡GYHQGLJWDWYL
JMRUGHQRJHWRJYLVnVNXOOHW QNHRYHUGHWLQJYLJMRUGHLKYHUGD
JHQGHWNXQQHGDJRGWY UHDWYLVnEHJ\QGWHDWW QNHSnLQRJOH
DQGUHEDQHUGHUPnVNHYDUEHGUHHQGGHWYLVnGDQQRJOHJDQJHJ¡U
Alt i alt er den kognitive respons på klimaforandringer – og på den offentlige omtale af klimaforandringer – mindre knyttet til forestillingen
om konkrete risici og mere til almene overvejelser om samfundsudviklingen og til ens egen andel i denne samfundsudvikling.
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 ,QFLWDPHQWIRUEHVN\WWHOVHEHVSDUHOVHU
Afslutningsvis ser vi kort på, hvilke incitamenter for at igangsætte beskyttende foranstaltninger, der blev vendt i interviewene. For informanterne er økonomiske incitamenter centrale, og begrænset økonomisk råderum fremhæves som barriere for fx at sikre boligen mod storm eller
oversvømmelse.
For mange forekommer det svært at vælge at investere i langsigtet klimabeskyttelse som fx at sikre ens bolig; det forekommer at være en betydelig investering for en almindelig husholdningsøkonomi. En af informanterne fremhæver tillige, hvordan det kan være svært at bruge forholdsvis mange penge på noget man ikke er sikker på at der vil blive
brug for, og som ikke medfører en synlig forbedring af huset i forhold til
det daglige liv man lever i det. Med andre ord oplever man først det gode ved sin investering i det øjeblik hvor en ekstrem vejrevent truer boligen. Dette beskrives fx af Pernille:
Pernille-R²IRUPLJMHJYLOW QNH²MHJKDULNNHDWLQYHVWH
UHMHJKDULNNHSHQJHQHVnMHJVNDOXGRJOnQHGHPRJKYLVMHJVNDO
GHWVnEOLYHUGHWVnGDQOLGWIRUDEVXUGVnGDQDWW QNHMDPHQKYRU
PDQJHnUVNDOMHJ²KYLVGHUJnUnULQGHQMHJKDUWMHQWGHPKMHP
LNN·VnNDQMHJEDUHLNNHOLJHRYHUVNXHQXDWIRUHWDJHGHGHULQYHVWH
ULQJHUPHQ
Interviewer:7URUGXDWGHWHUVnGDQPHJHWXGEUHGWDWW QNHGHW
SnGHQPnGH"
P: -HJYLOVN\GHSnKYLVPDQKDYGHOLGWPHUHOXIWDWPDQVnYDUOLGW
PHUH WLOE¡MHOLJ WLO DW W QNH MDPHQ GHW HU IRUQXIWLJW DW J¡UH Vn GHW
J¡U YL 0HQ MD MHJ WURU DW GHW HU DOWVn VHOYRP MHJ VnGDQ QRUPDOW
W QNHUMDPHQMHJEHILQGHUPLJOLJHVRPLHQVI UHPHGPLOM¡IRONRJ
VnGDQQRJHWLNN·MDPHQVn²MHJVLGGHUGDRJW QNHUSnKYRUODQJ
HUWLOEDJHEHWDOLQJVWLGHQRJKYRUQnUHUGHWDWMHJInUQRJHW²KHQWHU
JHYLQVWHQKMHPLJHQLNN·-DMHJWURUDWGHWHUULJWLJULJWLJDOPLQGH
OLJW RJ GHUPHG RJVn ² MDPHQ KYLV PDQ VNDO QGUH QRJHW Vn VNDO
PDQLQGRJKDYHIDWGHUKYRUIRONInUHQJHYLQVWRJVn0DQNDQRJ
VnJRGWVOnSnPDQJHDQGUHWLQJPHQGHWHUGHUKYRUGHWEDWWHUQR
JHW
Senere fremhæver hun ligeledes, hvor svært det er at ændre rutiniseret
adfærd og at økonomien her for hende er en stærkt motiverende faktor:
Pernille: «KYRU GHW JLN RS IRU PLJ DW GHW HU IDNWLVN UHW VY UW DW
QGUHUDGLNDOWSnGHWGHUELOOHGH>DIHWVWRUWHQHUJLIRUEUXJ@DOWVn
RJKYRUMHJW QNWHDWGHWGHUInUPLJWLODWJnLQGRJ QGUHSnPLW
VWU¡PIRUEUXJRJYLUNHOLJSU¡YHDWQHGV WWHGHWGHWHUGHUKYRUMHJ
NDQVHGHWSnHOUHJQLQJHQRJNDQVHDWGHUNDQMHJVSDUH2JHOHU
EOHYHWKDPUHQGHG\UWLNN·RJGHWVDPPHPHGYDQGVnGHWHUQRJOH
KHOW YLOGW NUDIWLJH PRWLYDWLRQVIDNWRUHU IRU VnGDQ HQ VRP PLJ VRP
OLJHSOXGVHOLJILQGHUXGDIDWEXGJHWWHWGHWEDUHVHUHOHQGLJWXGLNN·
0HQMHJV\QHVIDNWLVNDWGHWYDUVY UWDWEDQNHGHWUDGLNDOWQHG.
Det andet handlingsincitament, som er til stede i interviewene, er pleje af
sociale netværk. For Maral vejede hensynet til det gode naboskab højere
end et træ i haven – hellere fælde træet så naboen føler sig tryg under
næste storm, jf. citat i kapitel 5.1 nedenfor.
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 2SVDPOHQGHGLVNXVVLRQ
I dette og det foregående kapitel har vi beskrevet, hvordan tilpasning til
og forebyggelse af klimaforandringer ikke er klart adskilte begreber fra
et hverdagslivsperspektiv. I stedet har vi som samlebetegnelse set på,
hvordan informanterne udvikler forskellige former for UHVSRQV på voldsomt vejr, vejrrelaterede skader på ejendom og lokalområde og udsigten
til fremtidige klimarelaterede forandringer. Respons er således udtryk
for de ændringer af handlinger og praksisser og de nye forståelsesrammer, som individer udvikler som modsvar til ændringer i omgivelserne.
I interviewene fandt vi udtryk for forskellige former for respons. )RU
KROGVUHJOHURJEHVN\WWHQGH UHVSRQV omfatter en række forskellige tiltag som
husstanden selv tager initiativ til fra de små ændringer af hverdagspraksisser, gennem hvilke man søger at afværge skader ved oversvømmelser
og storme m.v., til anskaffelse af udstyr og ombygninger af ejendommen.
Sådanne forholdsregler bliver snarere truffet som respons på faktiske
begivenheder og oplevelser med skader på ejendomme og i lokalområdet end som respons på udsigten til fremtidige klimaforandringer.
Som modpol hertil gav flere informanter dog også udtryk for en respons,
der handlede om at se og gribe de Q\H PXOLJKHGHU, som et ændret klima
fører med sig, fx muligheden for nye afgrøder og muligheden for at sætte usunde aspekter af det moderne liv på dagsordenen.
Ud over praktiske forholdsregler er der nogle former for respons som
kommer til udtryk på det kognitive plan, altså i de rammer der sættes for
forståelsen af klimaforandringer og for eventuelle forholdsregler. Her
spiller det især en betydende rolle, at faktiske klimaforandringer og de
truende ændringer af livsbetingelser som potentielt følger med, opleves
som abstrakte og uvisse, på afstand fra den enkeltes hverdagsliv i tid og
rum. Kognitiv respons omfatter de mentale ændringer og opfattelser,
gennem hvilke individet forholder sig til muligheden for klimaforandringer og den usikkerhed og kompleksitet som de indebærer. Der er her
en tendens til at se Danmark som et ’smørhul’ uden for egentlig fremtidig fare, eller man opfatter en eventuel større hyppighed og mere ekstrem karakter af voldsomt vejr som nogle ændringer der ligger indenfor
det man allerede har erfaring for at kunne håndtere. Endvidere gives der
udtryk for, hvordan det forekommer uoverskueligt at handle i forhold til
fremtidige risici, hvis karakter man ikke rigtig kender.
Den respons der i den forbindelse fremstår mest nærliggende og giver
mest mening – og som også er bedst kendt – er for mange af informanterne at spare på energien, altså en respons der retter sig mod det der
blandt klimaforskere og hos myndighederne bliver betegnet som reduktion (eller ’mitigation’) af klimaforandringer.
Samlet set har interviewmaterialet tegnet et meget bredt billede af responsen på klimaændringer, hvilket har bragt andre ting på bane end direkte tilpasningstiltag. Der tegner sig en spænding mellem at se klimaforandringer som en mulighed for at gå nye veje, især erhvervsmæssigt
men også kulturelt, og som en trussel mod centrale aspekter af det daglige liv. Som en tydelig tendens giver udsigten til klimaforandringer også anledning til en kritisk refleksion over centrale værdier i det moderne
liv. Endelig ligger der i responsen på klimaforandringer også en spæn-
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ding mellem henholdsvis individets og myndighedernes samt andre centrale instansers rolle og ansvar i forhold til at tilpasse sig klimaforandringer. Dette spørgsmål uddyber vi i næste kapitel.

Foto 4 Villaer ved bugten.
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$QVYDUVRJE\UGHIRUGHOLQJ

Den individuelle tilpasningsindsats beror på den viden man som enkeltperson og husstand har om hvad der kan og skal gøres, og på opfattelsen
af om man selv er i stand til at løfte den indsats der skal til, men den beror også på opfattelsen af, hvis opgave det er at varetage en klimatilpasningsindsats. Et centralt tema i interviewundersøgelsen var derfor ikke
bare, hvad man eventuelt selv har gjort eller vil gøre for at tilpasse sig
klimaforandringerne, men også spørgsmålet om hvis ansvar det er at løfte den opgave.
I en undersøgelse fra Tyskland om beboere i et oversvømmelsestruet
område bliver det konkluderet, at folk ikke foretager en privat indsats
for at beskytte deres ejendomme og boliger mod oversvømmelse, hvis de
tror og mener, at det er noget de offentlige myndigheder vil tage sig af
(Grothmann & Reusswig, 2006; se også Adger et al., 2009). Noget tilsvarende synes at gøre sig gældende, når det handler om forebyggende klimatilpasning i en dansk sammenhæng, men der er mange facetter af dette forhold.
Fordelingen af opgaver og ansvar står ikke alene mellem borgere og offentlige myndigheder. Forskellige opgaver kan også blive varetaget af
private tjenester, sammenslutninger og servicevirksomheder. Det gælder
fx forsikring, oprydning efter skader, visse beredskaber osv., og disse
private tjenester kan netop fungere som myndighedslignende, overordnede instanser, som man som enkeltborger blot forventer, vil tage sig af
en given opgave. Således nævner Maral – der er indvandret fra Iran,
hvilket tjener som sammenligningsgrundlag for erfaringerne i Danmark
– netop moms/skat og forsikring i samme kategori som noget der giver
tryghed i hverdagen.
Maral: 9L KDU YRUHV NRPPXQH YL EHWDOHU PRPV RJ VNDW PHQ GH
KM OSHURVKYLVYL PDQJOHU QRJHWRJVnGDQQRJHQWLQJ$QGUHVWH
GHU KYLV PDQ LNNH KDU HQ IRUVLNULQJ EOLYHU PDQ µnK KYLV GHU VNHU
VnGDQWLQJWLOPLJnKKYLVµ²PDQEOLYHUPHUHQHUY¡V0HQKHUYL
HUPHUHVLNUHSnJUXQGDIDWYLV\QHVRND\KYLVGHUNRPPHUHWSUR
EOHP PHG KXVHW Vn EHWDOHU IRUVLNULQJHQ KYLV GHW VNHU Sn GHQQH
>PnGH@IRUVLNULQJHQEHWDOHURJGHHUPHUHUHOD[HGHQGDQGUHVWHGHU.
I et komplekst samfund som det danske, hvor der er en omfattende arbejdsdeling, er det endvidere aldrig entydigt, om hverdagslivets og husholdningens mange opgaver bliver løftet af det enkelte menneske eller af
forskellige tekniske og administrative systemer. Der er som nævnt i kapitel 2 en række funktioner i opretholdelsen af hverdagslivet som i moderne samfund er blevet og bestandigt bliver ’udlejret’ fra den nære sammenhæng i husholdningen og lokalsamfundet til en række forskellige
ekspertsystemer – såsom affaldshåndtering, spildevandshåndtering,
varmeforsyning, vandforsyning, forædling af råvarer til fødevarer og
meget mere – hvor det enkelte menneske hverken har ansvar for eller
kompetencer til at varetage de funktioner, og hvor de i øvrigt forekommer usynlige og automatiske for den enkelte. Dette gælder i en vis udstrækning også boligkonstruktion, byggemodning og boligvedligehol-
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delse, altså nogle af de funktioner som er centrale når det gælder den
borgernære klimatilpasning.
Imidlertid kan der også ske en ’genindlejring’ af funktioner i husholdningen. Det er fx tilfældet, hvis man installerer en brændeovn eller en
solfanger i sin bolig og dermed aktivt påtager sig en større eller mindre
del af det praktiske arbejde med boligens varme- og energiforsyning.
Når det sker, er man dog stadig indskrevet i ekspertsystemer: Man skal
have tilladelse til at installere en brændeovn, den skal leve op til visse
standarder for partikeludledning, en skorstensfejer skal tjekke installationen og rådgive om god fyringspraksis (se Petersen & Martinsen, 2008),
og hvad angår solcelleanlæg så har de færreste kompetencen til selv at
reparere på dem, hvis de skulle gå i stykker; der er man helt afhængig af
den ekspertise der er involveret i fabrikationen af dem.
På samme måde er der i det hele taget forskellige og skiftende roller for
de forskellige instanser i forholdet mellem individ, myndigheder og ekspertsystemer. Når centrale instanser, private eller offentlige, varetager
nogle funktioner og opgaver, så er der også altid dele af de funktioner,
hvor det enkelte menneske bliver involveret i den praktiske varetagelse
af systemet. Det er fx tilfældet når man selv til en vis grad har ansvaret
for sit individuelle gasfyr, som dog bliver forsynet med gas fra en central
distribution og bliver vedligeholdt af et servicefirma, og det er tilfældet
når en boligforening udpeger ét af sine medlemmer som varmemester
med ansvar for at passe det anlæg, hvor fjernvarmen kommer ind i ejendommen og bliver distribueret ud til de enkelte lejligheder. Hvis man
omvendt som enkeltperson selv søger at løfte en opgave, skal man typisk
både have tilladelser og ekspertbistand. Disse forhold gør sig naturligvis
også gældende ved udviklingen af forebyggende klimatilpasning, hvilket vil blive uddybet nedenfor.

 +YDGJ¡UPDQVHOY"
Når opgaver forekommer umiddelbare tager folk lettere affære på egen
hånd uden at vente på at der er andre der løser opgaven for dem og
uden at inddrage myndighederne. Det gælder ikke blot den mest banale
form for tilpasningsindsats så som at fjerne værdifulde genstande fra
kælderen, men også de lidt mere indgribende handlinger som at fælde et
træ eller installere kloakspærre.
Sådanne individuelle tilpasningstiltag sker typisk som UHDNWLRQ på en
skade der er indtruffet snarere end som en forebyggende indsats – men
det er klart, at når man først tager fat, så er der også et forebyggende sigte med indsatsen. Når man fx opdager at der efter et skybrud er kloakvand i kælderen (som Pernille og Maral fortalte), finder man ud af at der
er noget der hedder kloakspærre og får den installeret for at undgå en
gentagelse af den ubehagelige oplevelse, og når et træ er væltet under
orkanen (som Maral fortalte) og næsten har ramt naboens hus, så fælder
man også et andet træ for at undgå lignende situationer i fremtiden.
Det er imidlertid sjældent helt på egen hånd man tager affære. Det sker i
reglen i samspil med nogle sociale netværk, med forskellige former for
teknisk ekspertise eller med myndighederne. Man kan fx involvere naboer, familie og bekendte i den helt akutte situation, hvor et træ er væltet
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eller taget blæst af, eller i oprydningsarbejdet når man ikke gider vente
på at forskellige tjenester (så som Falck) dukker op, eller simpelthen når
det fremstår som den umiddelbart farbare vej at gå, og man i øvrigt godt
ved hvad der skal gøres. Det er også hvad Maral fortæller om sit forhold
til naboen – en ældre mand. Da et træ på hans grund var væltet under
orkanen i 1999, hjalp naboer og venner med at rydde det af vejen, frem
for at vente på hjælp udefra, og siden hen hjalp de også med at fjerne
endnu et træ. Til gengæld fik Maral og hendes mand noget af træet til
deres brændeovn.
Maral: 'HQQHQDERHUGHQEHGVWHQDERLKHOHYHUGHQYLHOVNHUKDP
YLKM OSHUPHJHWKLQDQGHQPDQJHJDQJHRJKDQNRPPHUKDQHUHQ
JDPPHOPDQGRJVLJHU+DQNDQLNNHInVLQELOXGDI VLQJDUDJH
>SJDGHWGHWGHUY OWHGHXQGHUVWRUPHQ@RJYLW QNHUKYDGVNDOYL
J¡UH"2JYLVLJHUWLOKDPYLNDQULQJHWLOHQGHUNRPPHURJVHUSn
GHWRJKDQVDJGHOLOOHVNDWGHUHUPDQJHVRPKDUGHWSUREOHP9L
YHQWHGHSnPLQGDQVNHYHQLQGH²KHOGLJYLVKDYGHGHHQPRWRUVDYRJ
VRP GH JLYHU WLO RV RJ PLQ PDQG RJ WR V¡QQHU RJ QDERHQ KM OSHU
PHQGDJHQHIWHUNRPPHUKDQRJVLJHUYHGGXKYDGOLOOHVNDWMHJHU
EDQJHIRUQ VWHJDQJKYLVGHWDQGHW>WU @GHUY OWHUQHGSnYRUHV
WDJ2JVnVLJHUYL²YHGGXKYDGGXVNDOLNNHY UHEDQJHGXULQ
JHUWLOHQGHUNDQNRPPH>RJI OGHWU HW@YLEHWDOHUIRUGHW
Ens egen indsats er altså forankret i og må trække på den sociale kapital,
dvs. de resurser der er knyttet til ens sociale netværk i form af naboer,
familie, venner, kolleger og alle de sammenhænge man indgår i gennem
børnehave, skole, sports- og fritidsaktiviteter og boligforeninger. Og de
resurser kan bestå i praktisk bistand og teknisk kunnen såsom husly i en
nødsituation og arbejdskraft til udførelse af en opgave, men også i viden
om hvad der skal gøres og hvem man skal henvende sig til for at få det
gjort. Den sociale kapital bliver endvidere investeret i samspillet med offentlige myndigheder og andre instanser.

 %RUJHUHP\QGLJKHGHURJDQGUHLQVWDQVHU
Når en ny type begivenhed og nye skader dukker op, fx oversvømmelser
hvor de aldrig har været før og andre slags begivenheder som klimaforandringerne vil føre med sig, så kan der være stor vildrede og uvidenhed om, hvem der skal håndtere begivenhederne, håndtere de skader de
fører med sig og foregribe kommende skader.
Således fortæller de på øen, hvordan et voldsomt skybrud medførte så
omfattende erosion af en grusvej – regnen gravede dybe render i vejen –
at både el- og vandledninger blev blotlagt. Beboerne, dvs. sommerhusejerne langs vejen, var ikke klar over at de boede på en privat fællesvej
og følgelig selv havde ansvaret for at udbedre skaderne på vejen. De troede, at den slags ville ’nogen’ tage sig af, formentlig el- og vandværket,
som alligevel skulle tjekke skader på ledningsføringen og i øvrigt gav sig
i kast med at grave ledningerne længere ned. Historien endte med, at
sommerhusejerne indså deres egen del af ansvaret og fik dannet et vejlav, som ved en senere begivenhed stod for udbedring af vejen.
I andre situationer er der en række allerede veletablerede og velkendte
samarbejdsstrukturer, hvorigennem lokalsamfund og enkeltpersoner

38

kan rette henvendelse til myndigheder og andre centrale instanser og
derigennem søge at afhjælpe et problem og gennemføre en tilpasningsindsats.
I Mariannes boligforening på Københavns vestegn er der således både
beboerrepræsentanter i afdelingsbestyrelserne og gårdmænd som er i
daglig kontakt med beboerne, og begge instanser samler op på diverse
problemer der måtte opstå (om de så er forårsaget af klimaforandringer
eller noget andet), fx den stigende forekomst af rotter. Og landmanden i
Sønderjylland er som netop landmand del af et indarbejdet samspil mellem myndigheder, landboforeningerne og den enkelte landbruger. Det er
gennem disse netværk at man informerer om og forholder sig til bl.a. de
nye sygdomme og de nye afgrødemuligheder som klimaforandringerne
fører med sig. Myndighederne pålægger fx hver enkelt landbruger at
vaccinere sine dyrebestande mod den i Danmark nye sygdom EOXH WRQ
JXH; det er med andre ord alle niveauer fra den enkelte landmand til de
centrale myndigheder der er involveret i denne konkrete tilpasningsindsats, både med ansvar, praktisk indsats og kompetence – om end det
selvfølgelig i sidste ende er myndighederne der har kontrollen. Tilsvarende udveksles der viden om nye afgrøder gennem landboforeningen,
hvor det er den enkelte landmand der kan vælge at realisere de muligheder, mens myndighederne går ind og regulerer i forhold til miljøstandarder og landbrugsstøtte. Som Hans Peter og hans søn Jens forklarer.
Hans Peter9LHUVnVW\UHWLGDJ
Jens9LHUVnDIK QJLJH
HP5HJOHURJSDSLUHU9LVNDONXQQHGRNXPHQWHUHDOWMR
Interviewer'HWKDUPDQODQGERIRUHQLQJHQWLODWKM OSHPHG"
HP'HWHUPDQQ¡GWWLODWKDYHODQGERIRUHQLQJHQWLODWVW\UH
J$OWDGPLQLVWUDWLYWDOWVnGDQQRJHW
Når det gælder beredskab ved katastrofer er et samarbejde mellem centrale og lokale instanser også nødvendigt og allerede indarbejdet, men
igen vil man kunne finde lokal kritik af de centrale instansers dispositioner. Hans Peter i Sønderjylland undrer sig eksempelvis over beredskabets krav om evakuering ved stormflod. I hans optik er det mere sikkert
at blive inden døre så længe stormen raser.
Selv om man kan finde grund til at sætte spørgsmålstegn ved myndighedernes dispositioner, så lader der dog til at være en grundliggende systemtillid, dvs. en tillid til de ekspertsystemer der varetager en række
funktioner. Det kom bl.a. til udtryk i Sønderjylland. Efter taget røg af
stalden i 1999-orkanen, blev der bygget et nyt tag, men informanten viede ikke større opmærksomhed til om det nu blev lavet solidt nok. Han
havde haft tillid til, at byggeriet var i orden, og regnede med at standarderne var gode nok og at de blev fulgt.
Hans Peter1nPHQGHWHUMRLRUGHQQnUPDQE\JJHUGHW'HUHU
MRUHJOHUIRUKYRUGDQPDQVNDOE\JJHVn
Interviewer7URUGXPDQNDQE\JJHGHWPHUHVROLGWHIWHUVnGDQHQ
XO\NNH"%\JJHGHLGHWPHUHVROLGWHIWHUGHQVWRUP"
HP-DKGHWNDQGDJRGWY UH'HWYHGMHJIDNWLVNLNNHULJWLJ'HW
NDQJRGWY UHDWGHVN USHUQRJOHUHJOHUIRUKYRUGDQGHWVNDOE\J
JHV
I6n,InUQRJOHKnQGY UNHUHWLODWE\JJHRJGHNHQGHUUHJOHUQH
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HP-DMD'HWHUPXOLJWDWGHKDUVN USHWUHJOHUQH0\QGLJKHGHU
QH KDU Vn WUDYOW +YHU JDQJ GHU VNHU QRJHW Vn VNDO YL KXUWLJW
VWUDPPHRS
Forholdet til netop myndighederne kan dog være mere problematisk.
Det kan være at man som enkeltborger og i lokalsamfundet sagtens kan
få øje på behovet for en eller anden form for tilpasning og beskyttelse
mod potentielle skader, samtidig med at man har en lige så klar opfattelse af, at man ikke selv kan eller vil eller har lov til at løfte opgaven på
egen hånd, men uden at der er nogen andre instanser der har påtaget sig
opgaven og uden at det står klart, hvem man skal henvende sig til for at
få sat skred i tingene.
Således er man på øen meget bevidst om, hvordan kysterosionen på øens
nordkyst både truer den eneste campingplads og truer vejen mellem
havnen og byen. Man ønsker en kystsikring, men kommunen har i første
ombæring afvist at hjælpe og har i stedet foreslået at vejen flyttes, og der
er heller ikke uden videre nogen andre instanser der ønsker at træde til.
Øboerne søger som samlet lokalsamfund alligevel at arbejde for en kystsikring og inddrager i den proces alle de netværk og resursepersoner der
på en eller anden måde er tilknyttet lokalsamfundet, inklusiv nogle af de
faste sommerhusgæster. Kysterosionen har ganske vist, som øboerne
selv understreger, ikke noget med klimaforandringerne at gøre, men
problemstillingen er parallel: Hvilke instanser skal løfte nye opgaver
med tilpasning og beskyttelse, og hvem har ansvaret for at tage beslutninger der kan have drastiske konsekvenser for et lokalsamfund?
I landsbyen Onsevig på Lollands nordkyst har man haft bedre held med
at virkeliggøre en idé der er udsprunget af lokalsamfundet. Her har man
for at beskytte sig mod kommende stormflodsskader udviklet et omfattende projekt, hvor man både bygger og forstærker nogle diger og samtidig bruger reservoirerne bag digerne til at dyrke alger til brug for biobrændsel. Heller ikke det projekt har dog kunnet realiseres uden økonomisk støtte og tilladelser fra en lang række centrale instanser, både offentlige og private (Onsevig Klimapark, 2007; Lolland-Falsters Folketidende, 2007, 2008).
Alt i alt kan man sige, at der på det helt decentrale niveau for den enkelte borger og husstand godt kan være en accept af eget ansvar for at løfte
en tilpasningsindsats. Som Pernille siger:
-DDOWVnSnHQHOOHUDQGHQPnGHVnKDUMHJGHWVnGDQOLGWMDPHQMHJ
KDUYDOJWDWERKHU>W WSnPRVHQ@VnMHJNDQDOWVnLNNHIRUYHQWHDW
NRPPXQHQGHUHGGHUPLJKHOHYHMHQ
Men det betyder ikke nødvendigvis at borgerne af sig selv kaster sig ud i
en forebyggende klimatilpasningsindsats.
Først og fremmest lader der ikke til at være nogen større opmærksomhed overfor klimarisici og ansvaret for at håndtere dem, og man opdager
ikke nødvendigvis dette ansvar af sig selv, slet ikke når det gælder en
ODQJVLJWHW forebyggende indsats. Ud over at den enkelte borger er mere
tilbøjelig til at reagere på aktuelle skader eller på umiddelbart forestående trusler end på langsigtede risici, så er det ikke nødvendigvis indly-
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sende, DW man som enkeltperson har en opgave at løfte, og det er heller
ikke nødvendigvis indlysende KYDG man i givet fald skal gøre.
Her kunne der med andre ord godt ligge en opgave med information og
borgerinddragelse angående den forebyggende klimatilpasning som den
enkelte husstand med fordel selv kan og skal stå for.
Dertil kommer, at ansvaret for en klimatilpasningsindsats altid vil skulle
løftes i et samspil mellem forskellige instanser, dvs. enten indenfor nogle
lokale sociale netværk, eller mellem husstande og lokalsamfund på den
ene side og forskellige former for teknisk ekspertise og/eller lokale og
centrale myndigheder på den anden siden. Fx kan der i udkantsområder
og i meget udsatte områder meget vel være et ønske om at få håndteret
risici der knytter sig til voldsomt vejr, kysterosion og klimaforandringer,
men lokalområdet mangler resurser og kompetencer til selv at løfte opgaven.

Foto 5 Havudsigten rykker nærmere og nærmere.
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.RQNOXVLRQ

I denne rapport har vi søgt at afdække de sociale forudsætninger for tilpasning til klimaforandringer. Hvordan forholder man sig i befolkningen til de klimaforandringer der er undervejs, og hvordan søger man
eventuelt at håndtere de risici og muligheder de fører med sig? På baggrund af det pilotstudie, der ligger til grund for rapporten, er det ikke
muligt at give en vurdering af hvor udbredte forskellige opfattelser er,
men det er muligt at redegøre for de typer af holdninger og opfattelser
man vil kunne støde på i befolkningen. Hvad er det for problemstillinger
og hvad er det for forestillinger der gør sig gældende i responsen på
klimaforandringer?
Når det gælder tilpasningen til de klimaforandringer der er undervejs, så
er risikoopfattelsen ikke synderligt akut. Selv om man har erfaringer
med den slags skadevoldende begivenheder, som klimaforandringerne
forventes at føre med sig, altså orkaner, kysterosion og oversvømmelser
m.v., og selv om man muligvis har observeret visse tegn på et ændret
klima og i øvrigt er informeret om global opvarmning og udledningen af
drivhusgasser, så fremstår klimaforandringerne ikke som en konkret risiko for én selv. Mærkbare effekter af klimaforandringer fremstår som
noget der ligger et godt stykke ude i fremtiden; de oplevelser man har
med vejrrelaterede skader på ens personlige ejendom forekommer ikke
generelt foruroligende, og forestillingen om Danmark som et smørhul,
der er beskyttet mod dramatiske forandringer og ulykker, trives fortsat.
Klimaforandringer eller blot vand- og vejrrelaterede risici er heller ikke
nogen betydelig faktor i valg og indretning af boligen, og udgifter til beskyttelse mod voldsomt vejr føles som irriterende udgifter man allerhelst
ville undgå. Derimod kan bekymringen for et mere farligt klima godt
spille ind ved valget af rejsemål.
Det der fremstår som den mest nærliggende og mest umiddelbart nødvendige respons på klimaforandringer er ikke tilpasning men reduktion i
udledningerne af drivhusgasser – især gennem energibesparelser. Når
spørgsmålet om tilpasning bliver rejst, er der en tilbøjelighed til alligevel
at dreje samtalen hen på reduktion. Emnet klimaforandringer forbindes
med energispørgsmålet, og reduktion fremstår som den mest presserende udfordring. Man kan sige, at den konkrete risiko mod ens ejendom
forekommer fjern og uvedkommende, mens den ikke direkte sanselige
og på mange måder abstrakte forbindelse mellem energiforbrug, udledning af drivhusgasser og globale klimaforandringer forekommer mere
vedkommende og mere nærliggende, også for ens egen indsats.
I et velstående og komplekst samfund, hvor varetagelsen af en række af
hverdagslivets helt basale funktioner – såsom varme, vand og bygningsvedligeholdelse – bliver formidlet af ekspertsystemer, der er disse basale
funktioner tæt på at være usynlige i dagligdagen og i livets langsigtede
valg, mens andre hensyn som livsstilspræferencer og herlighedsværdier
er anderledes fremtrædende. Endvidere er risici der udgår fra vejret,
landskabet og klimaet – og forandringer i disse – ikke noget man er meget bekymret for, de forekommer ikke eksistentielt truende. Der er ganske vist bekymring for såvel klimakrisen som en række andre miljøpro-
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blemer, men bekymringen vedrører ikke så meget den skade naturkræfterne kan forvolde på éns ejendom, den vedrører snarere ens sundhed,
den skade mennesket forvolder på naturen og miljøet og – på en mere
diffus måde – den almene samfundsudvikling.
Ikke desto mindre kan den enkelte husstand og lokalsamfundet godt være bærer af en klimatilpasningsindsats, som kan foregå på flere forskellige måder.
Når man i husstanden bliver udsat for forskellige skadevoldende begivenheder (af samme slags som dem klimaforandringerne ventes at føre
med sig), så sørger man for at reparere skaderne og eventuelt også forebygge mod kommende skader af samme slags. Det er dog ikke en indsats der nødvendigvis bliver forstået i en klimasammenhæng, det er snarere en akut respons på et akut problem, og den forebyggende kvalitet af
en sådan indsats bliver i høj grad bestemt af faktorer som ligger udenfor
den enkelte husstand. Det forebyggende sigte kan være – eller blive – integreret i byggestandarder og byggeretningslinjer. Den forebyggende effekt kan også være et resultat af den rådgivning man modtager gennem
sociale netværk, hos den tekniske og håndværksmæssige kompetence
man betaler sig til, fra forsikringsselskaber og fra offentlige myndigheder.
I udkantsområder og i udsatte områder, hvor en given risiko er blevet
åbenbar, kan lokalsamfundet stå sammen om en indsats til beskyttelse
mod denne risiko. Fx kæmper man under indtryk af en mere og mere alvorlig kysterosion for at få etableret kystsikring på Øen, men lokalsamfundet har i sig selv hverken økonomiske kræfter eller alle de nødvendige kompetencer og arbejdskraftresurser til at løfte disse opgaver helt på
egen hånd. Der bliver nødt til at være et samarbejde med og en støtte fra
det omgivende samfund.
Derudover registrerer og tilpasser man sig forskellige store og små variationer/forandringer i vejret, landskabet og omgivelserne, men denne
form for privat tilpasning er igen mere reaktiv end den er forebyggende,
og så snart en større indsats er påkrævet, sker den i et samspil med forskellige instanser, om det så er boligselskabets gårdmænd eller landboforeningen, et nystiftet vejlav eller forskellige statslige styrelser.
Som omtalt i kapitel 2 konkluderer Adger et al. (2009) i en artikel om sociale barrierer for klimatilpasning, at enkeltpersoner og husstande ikke
vil stå for nogen større forebyggende klimatilpasning, med mindre indsatsen samtidig bliver drevet frem af faktorer der ikke har noget med
klimatilpasning at gøre. Dette skyldes bl.a. de store variationer i risikoopfattelser der trives i befolkningen og mellem samfundets forskellige
instanser, den lange tidshorisont for og den uklare geografiske lokalisering af klimaforandringerne, problemerne med at finde ud af hvad det
egentlig er man skal tilpasse sig og den diffuse forbindelse mellem aktuelle erfaringer og fremtidige hændelser.
På baggrund af nærværende pilotstudie kan vi delvis tilslutte os denne
konklusion, men vi mener der må tilføjes nogle væsentlige pointer.
For det første stødte vi i vores interviewstudie ikke på store variationer i
risikoopfattelsen. Samtidig med at man anerkender at klimaforandringer
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er undervejs, så er man relativt ubekymret når det gælder ens egen situation, og der er en gennemgående fornemmelse af, at de problemer der
måtte dukke op nok skal blive håndteret.
For det andet havde de fleste af informanterne på forskellige måder prøvet at handle i forhold til de effekter vejret havde haft og kunne have på
deres bolig og ejendom. Der var ikke et direkte og eksplicit klimatilpasningssigte med deres indsats, og for flere af informanterne forekom investeringer i beskyttelse mod vejrliget mindre relevante end og blev nedprioriteret i forhold til andre investeringer i boligen. Men der blev truffet
foranstaltninger til reduktion af vejrrelaterede risici, typisk på baggrund
af konkrete begivenheder, og de foranstaltninger kunne også i praksis
have en mere langsigtet forebyggende og klimatilpassende effekt.
For det tredje er synergi mellem tilpasningstiltag og andre indsatser vigtig, hvis man fra centralt hold ønsker at fremme den private og lokale forebyggende klimatilpasning. Det kan være tiltag der stiler mod energibesparelser og udbygning af vedvarende energi og altså reduktion i klimaforandringerne. Det kan også være tiltag der handler om personlig
sundhed, eller det kan være tiltag der understøtter livsstilspræferencer fx
i forhold til friluftsliv og realiseringen af den ideale bolig.
For det fjerde sker den enkelte borgers private indsats som nævnt altid i
et samspil med andre instanser, både private og offentlige. Disse andre
instanser skal være i stand til at levere den relevante rådgivning, information og ekspertise, de relevante standarder, og den nødvendige støtte.
Hvad angår videre forskning i de sociale aspekter af klimatilpasning vil
vi på baggrund af denne rapport pege på nogle temaer som påkalder sig
særlig interesse og bør gøres til genstand for mere omfattende undersøgelser.
• Synergi mellem klimatilpasning og andre samfundsopgaver, herunder reduktion af klimaforandringer, folkesundhed og andre former
for miljøbeskyttelse. Hvordan kan styrkelse af tilpasningsevnen i forhold til klimaforandringer spille sammen med en indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser, forbedre sundheden og beskytte
miljøet, fx gennem indretning af byens rum eller lokalsamfund?
• Tilpasningskapacitet. Gennem hvilke sociale institutioner kan man
styrke husstandens, lokalsamfundets og det overordnede samfunds
evne til at tilpasse sig klimaforandringer? Hvordan integreres viden
om nye klimarelaterede risici i de sociale sammenhænge, hvor beslutninger om klimatilpasning kan foregå – fra bolig- og grundejerforeninger til kommunale og statslige myndigheder og erhvervsvirksomheder?
• Hverdagslivets forandringer. Ændrer betingelserne for hverdagslivet
og for realiseringen af det gode liv sig under indtryk af klimaforandringerne? Hvordan spiller bosætningsmønstre, rekreative aktiviteter
og andre centrale parametre i livsstilsudviklingen sammen med klimaforandringerne og effekterne af disse?
• Forholdet til landskabet og omgivelserne. Ændrer forholdet til landskabet og den tilhørende kollektive identitet sig under indtryk af klimaforandringerne?
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Derudover melder der sig endnu et emne, som dog ikke på noget tidspunkt blev nævnt i interviewundersøgelsen, nemlig spørgsmålet om et
fremtidigt migrationspres fra klimaflygtninge. Hvordan kommer klimakatastrofer og forringede levevilkår som følge af klimaforandringer til at
påvirke migration, politisk stabilitet og international sikkerhed, og hvilke lokale sociale problemer kan det afstedkomme?

Foto 6 Å-arkitektur i byens midte.
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%LODJ,QIRUPDQWHU

3RXO
• Sydkysten af Lolland.
• Villa, købt for nylig, helt ud til vandet, men i en bugt.
• Gift mand sidst i 50’erne, flere børn og børnebørn.
• Leder i det offentlige, mellemlange videregående uddannelse.
• Tilflyttet fra en stor dansk by for 30 år siden, aktiv i lokalområdet.
+DQV3HWHURJV¡QQHQ-HQV
• Marsken i Sønderjylland.
• Gård, har været i slægten i mere end tre generationer.
• Gift mand først i 50’erne med ét barn der er flyttet hjemmefra og to
hjemmeboende børn der går i gymnasiet.
• Landmand og social- og sundhedshjælper.
• Jens går i gymnasiet, planlægger faglig uddannelse til landmand.
0DULDQQH
• Forstad sydvest for København, ud til kysten.
• Rækkehus, lejebolig i almennyttigt boligbyggeri.
• Gift kvinde sidst i 30’erne, to hjemmeboende børn på 10 og 16 i skole
hhv. gymnasium.
• Arbejder i en daginstitution og i et privat firma, kort videregående og
faglig uddannelse.
3HUQLOOH
• København, nordvestlige del af kommunen, ud til et vådområde.
• Villalejlighed, ejerbolig.
• Fraskilt kvinde i 40’erne, to børn mindre børn i skolen.
• Ansat i den offentlige administration, har arbejdet med miljøforhold,
lang videregående uddannelse.
)OHPPLQJ7KHUHVHRJ%HQWH
• En lille ø med et befolkningstal under 300.
• Alle har villa i landsby, ejerbolig.
• Par, den ene i slutningen af 40’erne, den anden i midten af 30’erne,
børn i skolealderen + kvinde i 50’erne.
• 2 lærere og 1 håndværker i offentlig service.
0DUDO
• En østjysk provinsby ved en stor å.
• Villa i villakvarter tæt ved den brede del af åen.
• Gift kvinde først i 60’erne, indvandret for mere end 20 år siden fra
Iran, tre voksne børn samt flere børnebørn.
• Førtidspensionist, fortid indenfor den offentlige omsorgssektor.
-XOLH
• En østjysk provinsby ved en stor å.
• Lejelejlighed i etageejendom.
• Enlig kvinde i 20’erne.
• Elev i en landsdækkende virksomhed.
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%LODJ,QWHUYLHZJXLGH

%ROLJHQ VRPPHUKXVHW RJIDPLOLHQ
• Fortæl om din bolig (størrelse, type og beliggenhed)
• Hvor længe har I boet der?
• Er jeres hus blevet ombygget for nylig?
• Er I flyttet for nylig? Har I planer om at flytte?
• Fortæl lidt om jeres familie: arbejde, skole.
• Har I sommerhus eller kolonihavehus? Hvor?
6WHGHW
• Fortæl om lokalområdet.
• Hvorfor har I valgt at bo her?
9ROGVRPWYHMURJ QGUHWNOLPD
• Har I selv oplevet gener, skader, forandringer?
• Ved I noget om hvad der er sket andre steder i lokalområdet?
• Har det ændret jeres opfattelse af lokalområdet?
• Har det haft betydning for jeres liv og jeres hverdag?
• Hvad tror I der vil ske i fremtiden?
• Kan klimaforandringer også være en fordel?
• Hvordan tror I, at det vil påvirke jeres liv og jeres hverdag (husholdning, fritid, transport)?
• Tror du at det vil påvirke dine børn og børnebørn? Hvordan?
)RUHE\JJHOVHRJUHSDUDWLRQ VWHGHWRJIDPLOLHQ 
• Har I gjort noget for at forhindre og forebygge skader ved voldsomt
vejr (ift. boligen: bare leve med det, rømme kælderen for værdifulde
genstande, tegne en forsikring, omfangsdræn, nyt tag...)?
• Tror I at det fremover bliver nødvendigt at gøre mere for at sikre sig
(nye installationer, ændringer i huset, nye rutiner)?
• Er der andre ting du gerne vil have gjort i din bolig, som du synes er
vigtigere?
• Kunne I ligefrem finde på at flytte?
• Hvordan kan man tilpasse sig de forandringer, du tror vil ske?
)RUHE\JJHOVHRJUHSDUDWLRQ LORNDORPUnGHW 
• Så vil vi også gerne diskutere dit lokalområde.
• Mener du at det er forbundet med større risiko at bo i dit område?
• Tror du at det på sigt kan blive værre?
• Eller kan det tværtimod blive bedre at bo i jeres område?
• Ved du, om der bliver der gjort noget for at sikre lokalområdet? (ny
kloakering, kystsikring, udlægning af overløbsenge, træplantning,
sikring af åbredder... ?)
• Bliver der gjort nok?
• Hvad kunne du forestille dig at man skulle gøre (fremover)? (kan det
komme på tale at nedlægge hele bebyggelsen?)
• Hvem er det der kan gøre noget? (og hvor ligger ansvaret: myndigheder, én selv, lokalfællesskabet?).
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• Er det også noget den enkelte har ansvar for?
• Hvilke klimaindsatser skal man først gå i gang med?
• Er det vigtigere at tage fat på andre samfundsopgaver?

,QIRUPDWLRQRJVRFLDOO ULQJ
• Hvorfra har du kendskab til effekterne af voldsomt vejr?
• Er det noget du har hørt om gennem familie venner, kolleger? (Har de
fortalt om egne oplevelser og erfaringer?)
• Har du modtaget officiel information om hvordan du skal forholde
dig?
• Er det noget der bliver snakket om lokalt?
• I hvilke sammenhænge?
• Vil du og dine naboer prøve at påvirke politikere og forvaltning til at
gøre noget? Hvem og hvordan?
• Hvis du skulle gøre noget for at sikre dig mod fremtidens ændrede
klima, hvordan ville du så finde ud af hvad man kan gøre?
• Er der nogen omkring dig, som du tror ville være særligt gode at inddrage?
• Har det her nogen betydning at du bor i?
$IVOXWWHQGH
• Er der noget vi ikke har snakket om med hensyn til miljø og klima i
forhold til jeres liv og stedet her?
2SVDPOLQJSnIDNWXHOOHRSO\VQLQJHU
• Uddannelse, arbejde, indkomst.
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KLIMATILPASNING
OG DEN SOCIALE FAKTOR
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