68%

Den nationale undersøgelse peger på tre
hovedkonklusioner:

Ønsker helhedsorienteret løsning
Størstedelen af danskerne ønsker en
helhedsorienteret klimatilpasning, selv hvis
det er dobbelt så dyrt. Samtidig mener 61%,
at der skal afsættes flere samfundsmidler til
at tilpasse klimaforandringerne, så vi undgår
negative konsekvenser heraf.

70%
Bekymrer sig for lokale
konsekvenser af klimaforandringer

Klimatilpasning
I et borger- og
virksomhedsperspektiv

Lokale konsekvenser som følge af klimaforandringer er blandt de
samfundsscenarier, som flest danskere er
bekymrede for. Samtidig er 70% af
danskerne bekymrede for, at vejret ændrer
sig som konsekvens af klimaforandringerne.
Det er særligt oversvømmelse og faldende
biodiversitet, der bekymrer.

Mere end hver fjerde
Er i tvivl om ansvarsfordelingen
Der er stor usikkerhed blandt borgerne om
hvem, der skal betale for udbedring af
skaderne, hvis oversvømmelse rammer på
privat ejendom; mellem hver tredje og fjerde
ved ikke, om det er det offentlige eller
borgeren selv, der har ansvaret for betaling
af skaderne.

Danskerne ønsker en
helhedsorienteret
klimatilpasning

Danskerne viser stor
bekymring for de lokale
konsekvenser, som
klimaforandringerne
medfører

Danskerne er i tvivl om
ansvarsfordelingen til
udbedring af skader

At beskytte naturområder er ifølge
danskerne det vigtigste fokusområde for
politikerne i klimatilpasningen. Generelt
viser danskerne stor bekymring for
biodiversitetens udvikling. 22%
fremhæver faldende biodiversitet i
Danmark, hvor mange arter uddør, som et
af de samfundsscenarier, som bekymrer
dem mest. Til sammenligning er for få
pædagoger i daginstitutionerne blandt de
største bekymringer for 14% af danskerne.

Risiko for oversvømmelse
fylder mere i danskerne
overvejelser ved
fremtidige boligkøb end
det gjorde ved seneste
boligkøb
Knap hver femte
boligejer er
bekymret for at
blive ramt af
oversvømmelse el.
tørke ved egen
bolig

Knap hver tiende
virksomhedsejer
er bekymret for, at
virksomheden
rammes af oversvømmelse el.
tørke

Udarbejdet af Epinion på vegne af de fem
regioner, Danske Regioner og Det Nationale
Netværk for Klimatilpasning.

I hvilken grad havde/vil overvejelser om risiko for
oversvømmelse have betydning for dit
seneste/fremtidige køb af ejendom? (Borgere)
9%

8%
8%
21%

Hvilke af følgende samfundsmæssige scenarier
er du mest bekymret for? (Borgere)
54%

At der udbryder en ny økonomisk
krise

35%

At blive udsat for kriminalitet eller
terror

34%

At klimaforandringer har lokale
konsekvenser i Danmark fx
oversvømmelser eller at kysten…
At besparelser på uddannelse
forringer uddannelsernes kvalitet
markant

31%
24%

At biodiversiteten i Danmark falder,
og at mange arter uddør

22%

At jeg eller en af mine nærmeste
bliver arbejdsløs

18%

At der er for få pædagoger i danske
daginstitutioner

14%

At Danmark ikke når målet om 70
pct. CO2-reduktion i 2030

13%

Ved ikke

Slet ikke

41%

At jeg eller en af mine nærmeste
bliver syg og ikke kan få den rigtige
hjælp til tiden

Ingen af delene bekymrer mig

Ved ikke

59%

4%
2%

I mindre grad
I nogen grad
I høj grad

18%
11%
3%
Seneste køb

23%

Fremtidigt køb

Få danskere forventer at
skulle investere i
forebyggelse af skader
fra klimaforandringer
indenfor de næste 5-10 år
Der er tvivl blandt bolig- og
virksomhedsejere, om de
er forsikret imod
oversvømmelse

Formålet med undersøgelsen er at afdække
bekymringer om klimaforandringer samt viden
om og adfærd mht. klimatilpasning i et borgerog virksomhedsperspektiv. Resultaterne fra
undersøgelsen vil blandt andet blive brugt i
dialog med politikere på lokalt, regionalt og
nationalt niveau.
Data er indsamlet i perioden fra d. 26. februar til
d. 12. april. Undersøgelsen dækker over 4.541
besvarelser fra borgere bosat i Danmark og
1.029 besvarelser fra virksomheder registreret i
Danmark. Data fra undersøgelsen vil blive
stillet til rådighed til de, der skulle være
interesserede. Partnerne bag undersøgelsen vil
selv undersøge muligheder for yderligere
dybdegående analyser, og det overvejes at lave
en lignende opfølgende undersøgelse om et til
to år, for at følge udviklingen i befolkningens
viden og holdninger til klimatilpasning.

Du kan læse hele rapporten på projektparternes
hjemmesider og kontakte Christian Dehlbæk,
hvis du har spørgsmål til undersøgelsen.

