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Til Søfartsstyrelsen 

 

Høring af forslag til Danmarks første havplan – bekendtgørelse om 

Danmark havplan 

 

Erhvervsministeriet ved Søfartsstyrelsen sendte d. 31. marts forslag til Danmarks 

første havplan i offentlig høring. Havplanen dækker hele Danmarks havareal. 

Formålet er at skabe en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på 

havet, der gælder i de kommende 10 år. Havplanen skal tage sigte på at bidrage til 

en bæredygtig udvikling af en række sektorer: Energi, søtransport, fiskeri og 

akvakultur, råstofindvinding og miljøhensyn – herunder modstandsdygtighed over 

for konsekvenserne af klimaforandringer. Planen kan tage sigte på at bidrage til at 

fremme bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, friluftsliv mv.  

 

Landdistrikternes Fællesråd har følgende bemærkninger til planen. 

 

Godt at Danmark får en samlet havplan 

 

Fremtidens udfordringer på klima- og miljøområdet kræver en målrettet og planlagt 

indsats. Samtidig er havet mange borgeres kilde til velstand, velfærd og livskvalitet, 

ligesom kystområderne rummer mange bevarelsesværdige lokalsamfund, bygninger 

og naturområder. Af alle disse grunde er det derfor vigtigt, at der udarbejdes en 

national havplan. Fællesrådet bifalder den indsats, der er lagt i forhold til at skabe en 

sammenhængende helhedsplan omkring de danske havområder.  

 

Planen indeholder flere gode elementer. Planens fokus på havvind er tiltrængt. 

Fællesrådet ser havvind som et vigtigt middel i forhold til Danmarks grønne 

omstilling. Vi er glade for, at størstedelen af de planlagte udviklingsområder for 

havvind er placeret hensigtsmæssigt i forhold til kystnære aktiviteter, således disse 

ikke kommer på tværs af aktiviteter som tiltrækker og fastholder beboere i de 

kystnære områder. Vi vil dog stadig insistere på, at havvind ikke bør etableres i 

områder, hvor dette vil medføre en væsentlig forringelse for mulighederne for 

rekreative aktiviteter i de kystnære områder, samt at der ikke udlægges arealer til 

nærkystmøller med store udsigtsgener over havet. 

 

Fællesrådet ønsker fortsat, at det danske hav skal tilbyde muligheder for 

erhvervsudvikling og værdiskabelse for de kystnære områder. Brugen af 

linemuslinger kan være et vigtigt middel i forhold til at begrænse næringsudslip og 

iltsvind i havet. Som miljøvurderingen nævner, kan skaldyrsopdræt medføre lokal 

forringelse af havbunden. Derfor skal skaldyropdræt selvfølgelig tage hensyn til, om 

der i området findes en bevarelsesværdig lokal havbund. 

 

Ligeledes er fællesrådet positivt stillede over for udlæg til udviklingszoner til 

vedvarende energi, Co2-lagring, akvakultur og råstofudledning, så længe eventuel 

miljøpåvirkning er lokal og uvæsentlig, eller i tilfælde hvor udvikling medbringer 
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miljøforbedringer. Til gengæld bør brugen af nogle aktiviteter begrænses. Herunder 

aktiviteter som medfører betydelig/omfattende miljøforringelse, eller som er skadelig 

for kystområder, som har kulturel værdi, vigtig for lokalområdet, eller på anden måde 

har en vigtig og bevarelsesværdig værdi.  

 

Samspil mellem aktiviteter i havet og miljøbeskyttelse. 

 

Selvom fællesrådet støtter udlæg af havet til brug for energi, søtransport, fiskeri, 

akvakultur og råstofindvinding, er det væsentligt, at miljøhensyn og miljøbeskyttelse 

ikke overses. Miljøbeskyttelse af Danmarks havareal og kystvære områder er vigtigt, 

både til menneskelige og naturlige formål. Til menneskelige formål er det vigtigt, at vi 

understøtter sunde økosystemer og et sundt havmiljø, for at skabe gode 

forudsætninger for brug af havet til kommercielle og rekreative formål i fremtiden. Til 

naturlige formål er det væsentligt, at vi prioriterer miljøbeskyttelse, for at sikre den 

fortsatte eksistens af bevarelsesværdige naturområder, både ved kysten og i havet. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående støtter fællesrådet flere tiltag, som skal sikre en god 

balance mellem brug af havet til menneskelige aktiviteter, samt naturbevarelse.  

 

For at beskytte den danske kyst, er det nødvendigt at lægge en indsats på begge sider 

af vandlinjen. Landdistrikternes Fællesråd ønsker at kommunerne får 

bestemmelsesret (eller bliver planmyndighed) i en kystnær zone på minimum 0-3 km 

fra kystlinjen og ud i vandet. Dette vil være med til at sikre, at kommuner får en yderst 

relevant indflydelse på, hvordan havet tages i anvendelse. 

 

Generelt bør der tages hensyn til at sikre sammenhæng mellem land og vand. 

Tilladelse til kystnære aktiviteter bør derfor gives i samspil med kommunerne, ikke 

udenom. Specielt relevant bliver dette i forhold til tilladelse til produktion af skaldyr, 

således dette ikke går på tværs af eventuelle planer om samspillet mellem land og hav. 

 

Havplanen opdeler hensyn i ’skal’ og ’kan’ i forhold til bidrag af udviklingen. 

Fællesrådet finder denne opdeling uheldig. Bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, 

friluftsliv mv. er meget vigtige i de kystnære områder, specielt i landdistrikterne. 

Fællesrådet foreslår derfor at ændre havplanens ’kan’-hensyn til ’skal’-hensyn, således 

havplanen skal fremme udviklingen af bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, 

friluftsliv mv., samt at der udarbejdes en havplan for disse aktiviteter, som med de 

erhvervsrettede.  

 

For at fremme miljø- og naturbeskyttelse, foreslår fællesrådet at man eventuel kan 

udvide konceptet om naturnationalparker til også at omfatte frivillige 

naturnationalparker på havet. En sådan udvidelse af naturnationalpark konceptet, bør 

dog først ske efter en yderligere høringsrunde om dette specifikke emne, i kredsen af 

høringsberettigede. 

 

Havplanen bør bidrage til at reducere næringsstofudledningen, i de havmiljøområder 

hvor næringsstofudledningen er et problem for niveauet i havmiljøet. Derfor bør der 



 

ikke gives tilladelse til havbrug, eller andre udledningstunge aktiviteter, i områder hvor 

dette vil medføre en tydelig forringelse af vandkvaliteten, hvilket havplanen også 

ligger op til.  

 

 

Med venlig hilsen 

Landdistrikternes Fællesråd 

 

 

Steffen Damsgaard 

Formand 


