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Medlem af Folketinget Søren Søndergaard (EL) har den 20. juli 2021 
stillet følgende FOU spørgsmål nr. 233, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 233: 
Vil ministeren tage initiativ til udarbejdelse af en tværgående analyse 
af, om det danske beredskab er tilstrækkelig gearet til at håndtere na-
turkatastrofer som følge af klimaforandringerne bl.a. i forlængelse af 
de tragiske oversvømmelseskatastrofer i Tyskland og Belgien samt ud-
talelser fra sekretariatschefen hos Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard 
om behovet for øgede ressourcer til området? 
 
Svar: 
Når vi ser frygtelige oversvømmelser som dem i Tyskland og Belgien, 
så sætter det naturligvis gang i tanker om, hvorvidt vi selv er godt nok 
forberedt på ekstreme hændelser. Derfor har jeg fuld forståelse for 
spørgsmålet og interessen. 
 
Vi har et robust og velfungerende beredskab i Danmark, men det er 
naturligvis afgørende for danskernes tryghed, at vi løbende sikrer, at 
beredskabet er dimensioneret i forhold til de hændelser, der kan ram-
me Danmark. Over de seneste år har vi set, at Danmark i højere grad 
er truet af bl.a. klimarelaterede hændelser. Regeringen er bevidst om 
sit ansvar og tager sådanne risici yderst alvorligt. Derfor skal vi også 
lære af erfaringer fra bl.a. oversvømmelserne i Tyskland og Belgien 
samt skovbrande i en række europæiske lande. Beredskabsstyrelsen 
har en tæt dialog med tilsvarende myndigheder i vores europæiske 
nabolande for bl.a. at udveksle erfaringer. 
  
Jeg har indhentet bidrag fra Beredskabsstyrelsen, der oplyser følgende: 
 
”Som led i den nuværende forsvarsaftale 2018-2023 har Beredskabs-
styrelsen anskaffet og planlagt anskaffet yderligere klimarelateret ma-
teriel som eksempelvis mobile dæmninger, lænsepumper og højkapaci-
tetslænsepumper samt styrket den operative robusthed med 125 eks-
tra værnepligtige og ekstra befalingsmænd. Dette materiel og mand-
skab står døgnet rundt klar til at assistere de kommunale redningsbe-
redskaber.  
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I 2019 er der endvidere gennemført en undersøgelse af det kommunale 
redningsberedskabs robusthed, der viste, at Danmark har et robust 
kommunalt redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen og de kommunale 
redningsberedskaber, herunder deres interesseorganisation Danske 
Beredskaber er sammen ved at implementere undersøgelsens anbefa-
linger. Undersøgelsen resulterede bl.a. i anbefalinger om øget samar-
bejde, herunder yderligere fælles øvelsesaktivitet mellem de kommu-
nale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen. 
 
Herudover kan det oplyses, at Beredskabsstyrelsen løbende arbejder 
med risikoanalyse med henblik på at tilpasse og styrke beredskabs-
planlægningen og krisestyringskapaciteten i Danmark. Dette arbejde 
sammenfattes og udgives ca. hvert fjerde år i Nationalt Risikobillede. 
Her beskrives en række hændelsestyper, herunder vejrhændel-
ser/naturkatastrofer (eksempelvis ekstremregn og oversvømmelser fra 
havet), som det vurderes, at der bør være opmærksomhed på de 
kommende år. Nationalt Risikobillede udgives næste gang forventeligt i 
efteråret 2021.” 
 
Jeg henholder mig til dette. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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