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Indledning 
I 2014 vedtog EUlandene et direktiv om 
ma ritim fysisk planlægning. Direktivet 
omfatter erhvervs og samfundsaktiviteter 
samt miljøforhold på og i havet. I forhold 
til den hidtidige danske praksis er der tale 
om et paradigmeskift. Til forskel fra den 
nuværende sagtil –sag forvaltning af ønsker 
fremsat inden for enkeltsektorer er det nu 
et krav, at der skal udarbejdes bæredygtige, 
økosystem baserede planer, som både tilgode
ser erhvervs, samfunds og miljømæssige 
forhold. I Danmark blev den danske følgelov 
om maritim planlægning vedtaget i 2016 (lov 
nr. 615 af 08/06/2016). Loven skal fremme en 
økonomisk vækst, bidrage til at opnå de fast

satte mål for havplanlægningen, tage hensyn 
til samspillet mellem land og hav og styrke 
det grænseoverskridende samarbejde jf. FN´s 
havretskonvention. 

Den danske havplan skal bidrage til en 
bæredygtig udvikling af energisektoren, sø
transporten, fiskeri, akvakultur, indvinding af 
råstoffer på havet samt bevare, beskytte og 
forbedre havmiljøet, herunder sikre mod
standsdygtighed over for konsekvenser af kli
maforandringer. Havplanen skal ikke, men 
kan, inddrage turisme og friluftsliv, m.v. Det 
er intentionen at stimulere den maritime 
vækst i udnyttelsen af havets ressourcer gen
nem åbenhed, forudsigelighed og ved inddra
gelse af effektive miljøbeskyttelsesregler. 

Stressfaktorer og håndtering igennem 
direktiver 
Havmiljøet er udsat for en række stresspåvirk
ninger forårsaget af menneskelige aktiviteter 

/1/. En forudsætning for udarbejdelse af 
hav  planen er, at disse påvirkninger bliver 
håndteret af de relevante regler, på en sådan 
måde, at havmiljøet generelt er i god tilstand, 
og det marine økosystem og biodiversiteten 
er tilstrækkeligt beskyttet. 

Der er fire særligt betydende stressfaktorer 
i de danske havområder: klimaforandringer, 
næringsstoftilførsler, udledninger af miljøfar
lige stoffer og fysiske forstyrrelser af fiskeri. 
Søtransporten er også en aktivitet, der med
fører stress som fx undervandstøj og olieforu
rening ved kollisioner, men i dag betragtes 
den som et vilkår for samfundsøkonomien, 
hvorfor det ikke berøres yderligere her. I 
lokal områder kan der være flere stressfaktorer 
fx råstofindvinding, deponering af havbunds
materialer, havbrug, olie og gasindvinding, og 
bundskrab efter muslinger. Stressfaktorerne 
kan virke lokalt eller sprede sig langt fra aktivi
teten og påvirke havmiljøet på mange forskel
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Figur 1. Dybde- og saltindhold (/4/) i de danske farvande
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lige måder. 
Næringsstoftilførslerne til havet har stor be

tydning for planteproduktionen og er dermed 
også bestemmende for den samlede produk
tion af planter og dyr i havet. Store nærings
stoftilførsler har også en række negative effek
ter på havmiljøet tilstand, fordi de forårsager 
dårligere lysforhold for bundplanter, skaber 
områder med iltsvind og bakteriebelægninger 
på havbunden med døde planter, dyr og fisk 
til følge. Danske havområder er særligt ud
satte for effekter af næringssalte pga hydrogra
fien med lavdelte vandmasser og store arealer 
der ligger kystnært til de landbaserede udled
ninger. Hovedparten af tilførslerne kommer 
fra de dyrkede arealer og for kvælstofs ved
kommende blev der gennemsnitligt for perio
den 20102018 (begge år medregnet) årligt 
tilført ca. 56.000 tons kvælstof til de danske 

farvande (variation mellem årene 48.613  
67.493 tons kvælstof). For at kunne opnå en 
god økologisk tilstand skal kvælstoftilførslerne 
ned på 36.600 tons kvælstof /2/, afhængigt af 
om og i hvilket omfang fosfortilførslerne også 
reduceres. De årlige kvælstoftilførsler skal 
således reduceres med ca. 20.000 tons kvæl
stof for at nå målsætningen om en god økolo
gisk tilstand i 2027. 

Som et yderligere virkemiddel til at for
bed re miljøtilstanden har nationalstaterne i 
EU fornyligt forpligtiget sig til at etablere et 
repræsentativt netværk af beskyttede områder 
som dækker 30% af havområdet, hvoraf 10% 
skal være strengt beskyttede. De fulde positive 
økologiske effekter af fx forbud mod bundslæ
bende redskaber i nye og eksisterende beskyt
tede kystnære områder må fortsat forventes 
begrænset af næringsstoftilførsler indtil disse 
er reduceret tilstrækkeligt. 

Store regionale forskelle i de danske 
havområder
Selvom vandet i fjorde, kystvande og åbne 
havområder hænger sammen og dermed 
påvirker hinanden, er der store forskelle i 
de fysiske, kemiske og biologiske forhold. 
Det bevirker, at økosystemernes strukturer 
og funktioner er meget forskellige. Generelt 
er de danske havområder lavvandede med 
dybere render i bælterne, og større dybder i 
det nordlige Skagerrak, det østlige Kattegat og 
omkring Bornholm. Saltindholdet varierer fra 
ca. 3436 psu i Skagerrak og i det nordlige Kat
tegat til mellem 46 psu omkring Bornholm 
/3/ ). Saltindholdet regulerer biodiversiteten 

af planter og dyr, idet der er større biodiversi
tet ved højere saltindhold (figur 1). Den ak tu
elle typologi er baseret på kystvandstyper og 
for en række parametre, herunder vandud
veksling, ferskvandspåvirkning, vanddybde, 
lagdeling, sediment, overflade salinitet og 
tidevand (figur 2, /4/). Typologierne tydelig
gør, hvor forskellige de enkelte vandområder 
er i deres fysiske, kemiske og biologiske 
forhold og ikke mindst i, hvordan økosyste
mernes strukturer og funktioner er reguleret. 
Det er derfor vigtigt at inddrage lokale forhold 
i den nationale havplan.

Regionale havplaner 
Hovedparten af den danske befolkning er 
bosat langs kysterne, og turisme og friluftsliv 
er vigtige for kystkommunernes jobskabelse, 
økonomi og velfærd. Derfor er det vigtigt at 
inddrage kommunerne i arbejdet, så lokale/
regionale forhold, indsatser og ønsker kan 
blive integreret i den nationale havplan. 

Vi har valgt fire overordnede scenarier (fi
gur 3), som repræsenterer en forenkling af 
nogle udviklingstendenser, for at undersøge 
muligheder for en arealplanlægning. Scenari
erne spænder mellem prioritering af erhvervs
udvikling eller prioritering af havmiljøet og fra 
at integrere arealerne hen imod en multifunk
tionel udnyttelse eller modsat lave en funk
tionsadskillelse af udnyttelsen.

I scenarie 1 antages det, at økonomisk 
vækst, baseret på produktivitet, tillægges 
højeste prioritet. Miljøhensyn tillægges en vis 
betydning, men det kommer i anden række, i 
det omfang miljøet konflikter med økonomi

Figur 2. Typeinddeling af kystvande efter kystvandstype og om den skiller sig ud for vandudveksling, ferskvandspåvirkning, vanddybde, 
lagdeling, sediment, overflade salinitet eller tidevand. 

Figur 3. Fire scenarier for udviklingen i det 
vestlige Kattegat og fordeling af erhvervs- og 
samfundsaktiviteter og naturforhold. Rød 
farve: erhvervsaktiviteter, grøn farve: natur-
forhold. /5/ /6/ 
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ske eller jobskabende aktiviteter. I scenarie 2 
satses der omvendt på en høj miljøstandard, 
prioritering af biodiversitet og bevarelse, be
skyttelse og forbedringer i miljøkvaliteten. 
Som et modspil til de to første scenarier kan 
man vælge et mere balanceret hensyn til både 
erhvervsmæssig vækst og havmiljøet. I scena
rie 3 antages det, at miljøhensyn kan kombi
ne res med økonomisk vækst i en multifunk
tionel udnyttelse af havarealerne. I det sidste 
scenarie 4 anbefales der omvendt en opdeling 
i arealer, hvor der satses på henholdsvis er
hvervsaktiviteter og naturbeskyttelse. For alle 
fire scenarier er der beskrevet en række an
tagelser, konflikter, muligheder for sameksi
stens, konkrete indsatser og konsekvenser.

De fire scenarier viser nogle konsekvenser 
og er så skitseprægede, at de ikke fastlåser en 
videre debat om den fremtidige arealanven
delse. Scenarierne repræsenterer et kvalitativt 
billede af nogle udviklingsretninger, som pri
oriterer forskellige retninger. Der findes 
man ge andre muligheder, og de kommende 
havplaner i Danmark vil formentligt placere 
sig i nogle af krydsfelterne mellem disse. 
Målet er at gøre det let at sammenligne for
de le og ulemper for de forskellige erhvervs, 
samfunds og miljømæssige forhold og der
med stimulere fortsatte overvejelser af både 
mål og midler.

De følgende eksempler stammer fra de to 
regionale planlægningsundersøgelser i /4/ og i 
et område i det vestlige Kattegat /5/, hvor de 
fire scenarier blev anvendt til at understøtte 
en debat om lokalområdernes muligheder og 
begrænsninger i fremtiden.

Regional havplanlægning i Øresund 
Øresundsregionen er et af de mest intensivt 
udnyttede havområder i Danmark. Øresunds
regionen blev valgt, fordi datagrundlaget er 
solidt, der er mange erhvervs og samfunds
mæssige aktiviteter, og naturkapitalen og bio
diversiteten er stor. Desuden er kystturisme 
og friluftsliv af stor betydning for regionens 
ca. 4 millioner indbyggere. Erhvervsaktivi
teterne omfatter søtransport og småbådssej
lads, råstofindvinding, erhvervs og rekreativt 
fiskeri, vindenergi, turbåde med lystfiskere og 
turisme. Øresund er et strategisk knudepunkt 
mellem Østersølandene og den øvrige verden, 
og derfor er skibstrafikken på Øresund et af 
verdens mest travle havarealer. 

I figur 4 vises et scenarie, hvor der er et ba
lanceret hensyn til både erhvervsmæssig vækst 
og et bæredygtigt miljø, og det antages en op
deling i arealer, hvor der satses på henholds
vis erhvervsaktiviteter og naturbeskyttelse. De 
øvrige scenarier er beskrevet i /5/. I dette sce
narie er der følgende indsatser: Der bygges to 

vindmølleparker. Normalt udelukkes andre 
aktiviteter i parkerne. Som en del af godkend
elsesproceduren for etablering af parkerne 
foreslås, at der åbnes for mulighed for etable
ring af algedyrkningsanlæg mellem vindmøl
lerne. Råstofindvindingen udfases i det nord
lige og centrale Øresund omkring år 2025, når 
tilladelserne til råstofindvinding ophører, og 
aktiviteterne gennemføres herefter kun i ind
vindingsområder i Køge Bugt. Miljøministeriet 
har efterfølgende bestemt at udfase råstofind
vindingen og etablere et havstrategiområde 
fra Helsingør ned til Øresundsbroen. Ålegræs
udviklingen i Køge Bugt stimuleres ved at 
standse råstofindvinding på mindre end ca. 8 
m’s dybde, og der afsættes arealer til natur
genopretning af stenrev. Hermed opnås et 
bedre beskyttet område i det nordlige Øre
sund og en fortsat mulighed for råstofindvind
ing i Køge Bugt. Erhvervsfiskeri omfatter fort
sat trawlfiskeri i Tragten og en fortsættelse af 
de nuværende regler for anvendelse af garn
fiskeri i det øvrige Øresund. Der indføres 
større mindstemål for torsk og andre arter. I 

Køge Bugt vil råstofindvinding sætte begræns
ninger for fiskeriet. Det rekreative fiskeri fort
sætter som før, dog med  større mindstemål 
for torsk. Turbådene får større ”baglimits”. 
Der forventes stigende aktiviteter i 
kystturis me og friluftsliv. 

Funktionsadskillelsen vil lette mulighed
erne for at lave og håndhæve regler for anven
delsen af de forskellige arealer. Der er i forve
jen en række forskellige reguleringer og 
be skyttelseszoner (fx Natura 2000 områder) i 
Øresund, så funktionsadskillelses scenariet vil 
ikke konflikte med denne udvikling. 

Regional havplanlægning i det  
vestlige Kattegat
I samarbejde med ni østjyske kommuner 
blev der i 2020 udarbejdet fire scenarier for 
den fremtidige udnyttelse af havarealet i det 
nord lige Bælthav og det vestlige Kattegat 
(figur 4). Der er i dag mange forskellige 
erhvervs ak tiviteter, og området er stærkt 
trafikeret. Søtransporten er naturligt centreret 
omkring Aarhus Havn, som er landets største 
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Figur 4. Et kvalitativt kort over et scenarie med funktionsadskillelse i Øresundsregionen /5/ 
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container havn. Øvrige erhvervsaktiviteter om
fatter råstofindvinding, klapning af havbunds
materialer og havvindmøller. Fiskeriet har i de 
sidste 90 år omfattet trawling med skovltrawl, 
men i dag er mange af fiskearterne der ligger 
til grund for trawlfiskeriet helt eller delvist 
bortfisket. Jomfruhummer fiskeriet er i dag 
det eneste af økonomisk betydning og foregår 
på større dybder omkring Anholt. I det vest
li ge Kattegat er miljøkvaliteten moderat eller 
dårlig primært på grund af store næringsstof
tilførsler, fiskeri med slæbende redskaber og 
klimaforandringer. 

I figur 5 vises de foreslåede indsatser i ”na
turen først scenariet”, der er ét af de fire sce
narier der er præsenteret i Riemann m. fl. 
(/6/). I det viste scenarie, er det primære 
formål at skabe områder med forbedret mil jø
kvalitet og biodiversitet og herigennem styrke 
turisme og friluftsliv. Der etableres nye beskyt
tede områder med to beskyttelsesniveauer. Et 
”referenceområde” der får høj beskyttelsessta
tus i det østlige del af projektområdet, som 
forbinder og udvider de allerede beskyttede 
Natura 2000områder (figur 4). I dette område 
vil der ikke kunne foregå erhvervsaktiviteter 
og lystfiskeri. Området er placeret, så det om
fatter de dybe render, stenrev og skråninger, 
hvor blandt andet hestemuslinger forekom
mer. Der etableres to ”havstrategiområder”; ét 
mellem referenceområdet og Djurslands kyst 
med fokus på at beskytte blødbundssamfund 
og kalkbundens hårdbundssamfund og et an
det mellem Samsø og Horsens Fjord hvis for
mål er at sikre forbedret vækst og udbredelse 
af ålegræs (figur 4). De kystnære havbrug med 

fiskeopdræt udfases på grund af deres påvirk
ninger af kystområdernes miljøkvalitet. Fiskeri 
med bundtrawl og muslingeskraber indstilles i 
et område syd for en linje fra Gjerrild Klint til 
den nordøstlige afgrænsning af referenceom
rådet. Begrænsningen af trawlfiskeri vil være 
til fordel for mere skånsomme fiskemetoder 
med net, ruser og tejner. Gydetorsk i beskyt
tede områder må ikke fanges. Mindstemål for 
torsk, rødspætter, pighvar og slethvar øges i 
hele projektområdet for at stimulere fiskebe
standen og gøre området mere attraktivt for 
lystfiskere. Råstofindvinding og klapning af 
opgravede havbundsmateriale begrænses i de 
områder, hvor de nye beskyttede områder er 
placeret. De foreslåede indsatser vil fremme 
turisme og friluftsliv, biodiversiteten i vand
fasen og i og på havbunden, stimulere fiskebe
stande og styrke havbundens modstandsevne 
mod iltsvind. 

Konklusion 
De to viste eksempler på scenarier for areal
planlægning beskriver to forskellige regioner 
med deres respektive fysiske og økologiske 
forudsætninger og den menneskelige brug af 
de kystnære områder for erhvervsaktiviteter 
og friluftsliv. De viser også, hvordan strate
gisk fysisk planlægning kan understøtte et 
godt havmiljø, som er en forudsætning for en 
hensigtsmæssig udvikling af havets ressour
cer både i åbne havområder og i fjorde og 
kyst områder og muligheder for at minimere 
konflikter. Den økologiske tilstand i de fleste 
danske farvande er dog fortsat moderat eller 
dårlig, og områderne er sårbare over for en 

række stressfaktorer, hvor af næringsstoftil
før sler, fiskeri med slæbende redskaber og 
klimaforandringer er centrale. Begge de 
to præsenterede forslag sigter på både at 
fremme den økologisk tilstand men også de 
kommercielle fiskebestande og mulighed for 
turisme og friluftsliv, som har en betyd ning 
for jobskabelse, økonomi og velfærd. De 
to eksempler tydeliggør nødvendighed for 
detaljeret lokal eller regional planlægning og 
efterfølgende integration i den overordnede 
nationale havplan.
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Figur 5. Forslag til beskyttede områder i ”naturen først scenariet” i det vestlige Kattegat 
sammen med de øvrige beskyttelser i området. Det grønne område er et referenceom-
råde og de grønne skraverede områder er to havstrategiområder, hvor det sydligste er et 
havstrategiområde med særligt henblik på beskyttelse af ålegræs. (/6/; NOVANA og Miljøs-
tyrelsen)
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