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Ingen stormflodserstatning i 2040

Bliver du chokeret af overskriften –

hvis du tvivler på overskriften, men det er 

vil 20-års hændelsen formentlig svare til 180 cm, og der er ingen stormflodserstatning under 20

hændelser. 

Fra 152 til 180 cm på 23 år. 

Med udgangspunkt i målinger frem til 2017, er den n

DMI anslår, at middelvandstanden stiger 30 cm frem mod 2050, og samtidigt bliver vejret 

voldsommere. De kraftigere storme vil formentlig lægge yderligere 5

Bor du udsat, kan du forvente yderligere 30 cm som bølgetillæg, men det har vi ikke 

nedenstående beregning 

 

 

 

 

 

 

Det betyder, at en vandstand på 152 cm i 2020 formentlig vil vokse til 180 cm i 2040. Om det samtidigt 

er opjusteret til en 20-års hændelse afhænger af, hvor m

men niveauet på 180 cm svarer til den nuværende 20

Der erklæres kun stormflod, hvis stormfloden er over en 20

stormflod, er der ingen forsikring. Det er årsagen til overskriften.

Hvis det er vores udgangspunkt, så vil der i 2040 ikke være stormflodserstatning på stormfloder op til 

180 cm. Der er 751 ejendomme op til kote 180 cm, og i 2006 fik 508 ejendomme erstatning for 

tilsammen 55 mio. kr., efter en stormflod på 166 cm. Det var en 50

års hændelse i 2030. 

Det er store værdier der er på spil, og der kan nå at komme mange stormfloder inden år 2040. Hvornår 

skal vi gøre noget ved det? 

Hvad kan du gøre? 

Først og fremmest er det vigtigt, at du erkender truslen. Hvis du ikke accepterer truslen, så underkender 

du de målinger og antagelser, som er foretaget af Kystdirektoratet og DMI. De er landets førende 

kompetencer på deres områder, så vi stoler på deres

Når du erkender stormflodstruslen, så kan du begynde at overveje, hvad vi skal gøre ved den, og 

hvornår. 

Det vil vi debattere nærmere i nogle af de kommende debatoplæg.

 

Ingen stormflodserstatning i 2040! 

– eller tænker du bare, at det er noget vi finder på? Det er forståeligt, 

hvis du tvivler på overskriften, men det er absolut ikke noget, vi finder på. Forudsigelser viser, at i 2040 

års hændelsen formentlig svare til 180 cm, og der er ingen stormflodserstatning under 20

Med udgangspunkt i målinger frem til 2017, er den nuværende 20-års hændelse i Kerteminde 152 cm. 

DMI anslår, at middelvandstanden stiger 30 cm frem mod 2050, og samtidigt bliver vejret 

voldsommere. De kraftigere storme vil formentlig lægge yderligere 5-10 cm på vandstanden.

erligere 30 cm som bølgetillæg, men det har vi ikke 

Det betyder, at en vandstand på 152 cm i 2020 formentlig vil vokse til 180 cm i 2040. Om det samtidigt 

års hændelse afhænger af, hvor mange stormfloder der opleves i årene op til, 

men niveauet på 180 cm svarer til den nuværende 20-års hændelse, og er altså ligeså sandsynlig.

Der erklæres kun stormflod, hvis stormfloden er over en 20-års hændelse. Hvis der ikke erklæres 

ngen forsikring. Det er årsagen til overskriften. 

udgangspunkt, så vil der i 2040 ikke være stormflodserstatning på stormfloder op til 

180 cm. Der er 751 ejendomme op til kote 180 cm, og i 2006 fik 508 ejendomme erstatning for 

5 mio. kr., efter en stormflod på 166 cm. Det var en 50-års hændelse i 2006, men er en 20

Det er store værdier der er på spil, og der kan nå at komme mange stormfloder inden år 2040. Hvornår 

Først og fremmest er det vigtigt, at du erkender truslen. Hvis du ikke accepterer truslen, så underkender 

du de målinger og antagelser, som er foretaget af Kystdirektoratet og DMI. De er landets førende 

kompetencer på deres områder, så vi stoler på deres forudsigelser, og det bør du også.

Når du erkender stormflodstruslen, så kan du begynde at overveje, hvad vi skal gøre ved den, og 

Det vil vi debattere nærmere i nogle af de kommende debatoplæg. 

eller tænker du bare, at det er noget vi finder på? Det er forståeligt, 

vi finder på. Forudsigelser viser, at i 2040 

års hændelsen formentlig svare til 180 cm, og der er ingen stormflodserstatning under 20-års 

års hændelse i Kerteminde 152 cm. 

DMI anslår, at middelvandstanden stiger 30 cm frem mod 2050, og samtidigt bliver vejret 

10 cm på vandstanden. 

erligere 30 cm som bølgetillæg, men det har vi ikke medtaget i den 

Det betyder, at en vandstand på 152 cm i 2020 formentlig vil vokse til 180 cm i 2040. Om det samtidigt 

ange stormfloder der opleves i årene op til, 

års hændelse, og er altså ligeså sandsynlig. 

års hændelse. Hvis der ikke erklæres 

udgangspunkt, så vil der i 2040 ikke være stormflodserstatning på stormfloder op til 

180 cm. Der er 751 ejendomme op til kote 180 cm, og i 2006 fik 508 ejendomme erstatning for 

års hændelse i 2006, men er en 20-

Det er store værdier der er på spil, og der kan nå at komme mange stormfloder inden år 2040. Hvornår 

Først og fremmest er det vigtigt, at du erkender truslen. Hvis du ikke accepterer truslen, så underkender 

du de målinger og antagelser, som er foretaget af Kystdirektoratet og DMI. De er landets førende 

forudsigelser, og det bør du også. 

Når du erkender stormflodstruslen, så kan du begynde at overveje, hvad vi skal gøre ved den, og 
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Dette er det første debatindlæg i en serie af fire. Oplæggene er fra Folkeslusen, og bliver bragt i august 

og september 2019. Formålet med debatserien er at udbrede kendskabet til fakta og at nedbryde nogle 

myter. Bestyrelsen modtager gerne spørgsmål, forslag og kommentarer på mail@folkeslusen.dk 

 

 


