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Udfordringerne i kystzonen 

Erosion 
Vandet transporterer sediment 
 

Akut erosion: Under storm 
 

Kronisk erosion: Løbende 
tilbagerykning af kysterne 
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Source: mx.dk 

Oversvømmelse 
Vand på lavtliggende kystnære 
områder ifm. højvande 



Variationer i vandstanden 

Døgnvariation 

Klimavariation 

Årstidsvariation 
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Klimaændringer – havstigninger  
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Figur: Den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter for årene 1900-2100. Den grå skygge for år 1900-2012 viser den observerede årlige 

middelvandstand ved danske vandstandsmålere, korrigeret for landhævning. Den blå streg for år 2012-2100 viser IPCC’s bedste estimat af 

middelvandstanden i Nordsøen for RCP4.5 scenariet, og skyggen angiver usikkerheden for dette scenarie. Den stiplede linje angiver DMI’s 

estimat af en øvre grænse for vandstandsstigninger til brug for usikkerhedsberegninger. I højre side af figuren vises middelværdi og usikkerheder 

for de fire IPCC scenarier samt for BACC’s vurdering af A1B scenariet for perioden 2081-2100. Den stiplede linje viser DMI’s øvre bud for denne 

periode.                                                    [DMI DKC 14-06] 



Klimaændringer – vindretning? 
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Samfundsudviklingen i kystzonen 
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