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Planowanie strategiczne dotyczące 

adaptacji do zmian klimatu w Danii –

rys historyczny  

2008 Pierwsza duńska Strategia adaptacji do zmian klimatu

2012 - Mapowanie zmian klimatu (faza 1)

2012 - Plan działań na rzecz odpornej na zmiany klimatu 

Danii ( faza 2)

2013 - Wytyczne dla 98  duńskich gmin 



Główne obszary adaptacji do 

zmian klimatu w Danii 

Infrastruktura:  budownictwo i mieszkalnictwo, wybrzeże i 

porty, transport i sektor wodny

Branże: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, energetyka i 

turystyka

Przyroda i zdrowie

Obszary międzysektorowe: zarządzenie ryzykiem, 

ubezpieczenia i gospodarka przestrzenna.
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Międzysektorowy Komitet 

Ciałem koordynującym działania dot. adaptacji do zmian klimatu jest 
międzysektorowy Komitet, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
następujących ministerstw:  

Ministry of Business and Growth

Ministry of Climate, Energy and Building

Ministry of Defence

Ministry of Economic Affairs and the Interior

Ministry of Environment

Ministry of Finance

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Ministry of Health

Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs

Ministry of Transport.
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Plan działań na rzecz odpornej na 

zmiany klimatu Danii 

Wzmocnione ramy dla adaptacji do zmian klimatu 

Rozwój doradztwa i nowa baza wiedzy

Wzmocniona współpraca i koordynacja

Zielona transformacja - wzrost gospodarczy

i zatrudnienie

Międzynarodowy wymiar adaptacji do zmian 

klimatu
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Wzmocnione ramy dla adaptacji do 

zmian klimatu 

Poprzez zmianę odpowiednich przepisów prawnych, Ministerstwo Środowiska Danii 

zapewnia, że jednostki zarządzające i będące właścicielem infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej będą miały możliwość współfinansowania projektów realizowanych 

przez gminy lub prywatne firmy, obejmujących budowę dróg, dróg wodnych i terenów 

rekreacyjnych, które jednocześnie wspierają działania tych jednostek związane z 

zarządzaniem ściekami, a w tym kanalizacją deszczową oraz powiązanymi wodami 

powierzchniowymi w celu przystosowania do zmian klimatu.
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Rozwój doradztwa i nowa baza 

wiedzy

Od 2012 to 2014 Ministerstwo Transportu Danii zmapowało 

państwowe drogi i sieć kolejową przy użyciu narzędzi GIS w 

celu identyfikacji lokalizacji zagrożonych powodzią.
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Wzmocniona współpraca i 

koordynacja

MŚ rozpocznie konkretne projekty współpracy z wieloma 

gminami , których celem jest retencjonowanie  wody w 

obszarach miejskich.

8



Dostępne narzędzia

Interaktywne mapy - dotyczące danych 

klimatycznych

Narzędzie do planowania na terenie

wybrzeża 

"Powódź od morza" - narzędzie

Interaktywna mapa - plany i strategie miejskie

Narzędzie do planowania wpływu na klimat lokalny

Odporny na zmiany klimatu dom

Narzędzia dla sektora rolnictwa 

oraz dla biznesu 

Wody podziemne

Identyfikacja obszarów depresji 

- niebieskie punkty.
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Miejskie plany adaptacji do zmian 

klimatu 

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu powstaną w ciągu 

dwóch lat.
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Adaptacja do zmian klimatu i 

planowanie przestrzenne w Danii 

Ustawodawstwo krajowe 

Planowanie jako czynnik  zabezpieczający lokalną adaptację 

do zmian klimatu

Krajowe wiążące wytyczne zapewniające spójność i  

porównywalność danych pomiędzy gminami
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Proces powstawania planu adaptacji 

w wymiarze przestrzennym 
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Finansowanie działań adaptacyjnych 

w Danii

Jak w Danii finansuje się adaptację do zmian klimatu:

Podatek specjalny/dodatkowa opłata od wody pitnej i ścieków 

stanowią podstawę finansowania adaptacji do zmian klimatu, 

w szczególności w zakresie powodzi na terenach miejskich

Programy wpierające innowacje (50% finansowanie 

państwowe, 50 % fundusze firm/prywatne)

Krajowe programy dla uczelni

Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi

Motywowanie do lokalnej odpowiedzialności
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Mapowanie dotyczące wody
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Modelowanie 
numeryczne 

poziomu wody 

Scenariusze 
dotyczące 

poziomu wody 
gruntowej 

Modelowanie 
wód 

deszczowych 

Scenariusze 
wzrostu 
poziomu 
morza

Mapowanie 
majątku oraz 

wartości 
terenu 



Ewaluacja

Rząd będzie stale dokonywał ewaluacji postępów w realizacji  

planu działań dotyczącego adaptacji do zmian klimatu

Gminne plany adaptacyjne do zmian klimatu będą  podlegały 

ewaluacji w roku 2015.
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