
Maritim arealplanlægning i Øresundsregionen –
scenarier for udvikling af erhvervs-, samfunds-

og miljømæssige forhold. 

➢Visionen for Europas havområder.
➢Danske havområder. 
➢Arealplanlægning i Danmark.  
➢Hvordan laver man arealplanlægning på havet?
➢Hvorfor Øresund? 



Lovgivning
➢ EU-direktiv 2014.
➢ DK følgelov 2016 – Maritim fysisk 

planlægning på havet.
➢ Et paradigme skift i EU og i DK
➢ Lovgivning.
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Øresundsregionen
Erhvervsaktiviteter

Vindmøller Skibstrafik

Fiskeri

Råstofindvinding Turbåde



Øresund - havmiljøet

Sukkertang

Molboøsters Ederfugle

Ålegræs

BlågrønalgerÅl

Blåmuslinger

Sild



Øresund -turisme og rekreation



Økonomi og jobskabelse i landbrug og i den maritime industri i 
de danske farvande (Riemann m.fl. 2017, ”Havets Ressourcer”).



Søtransporten igennem
Øresund er fastlagt med
skibsruter for de store
skibe.



Småbådstrafik i Øresund.



Oversigtskort over
råstofområder i Øresund. 
Der pågår kun indvinding 
i de aktive fællesområder
(rødt)

Råstofindvinding

Slæbesugning



Fiskeri
AIS og VMS positioner fra danske
erhvervsfiskefartøjer i 2017 med
angivelse af redskab. Ud fra 
fartøjets hastighed og redskab antages det om der
fiskes.

Art Landing (KG) Værdi af landing (DKK)

Torsk 489,274 7,692,566

Blanke Ål 55,964 5,457,456

Sild 344,910 1,258,617

Rødspætte 70,114 1,039,724

Kulso (stenbider-

hun)

5,471 843,665

Tunge 8,045 754,261

Gule Ål 9,900 672,731

Jomfruhummer 4,171 411,139

Skrubbe 61,000 309,185

Slethvarre 6,427 227,364

Pighvarre 4,517 226,518

Makrel 11,782 184,874

Hornfisk 8,761 69,190

Havørred 1,476 62,966

Ising 9,268 61,456

Krabber 19,334 54,886

Tabel over landinger og værdier af forskellig fiskearter
i 2017.



Scenarier til maritim 
arealplanlægning i Øresund 

➢Antagelser
➢Konflikter
➢Muligheder for sameksistens
➢Indsatser
➢Konsekvenser



Scenarie 1:
Erhverv først

Indsatser
Vindmøller
Råstoffer
Fiskeri
Turbåde
Turisme



Scenarie 2:
Naturen først

Aktiviteter
Naturreservat etableres
Stenrev etableres
Trawlfiskeri standses
Fiskeri efter Ål standses
+ mindstemål for flere arter,
lukning af torskefiskeri i 
gydeperioder
Marsvin - REM og etablering 
af ”stille-zoner”
Råstofindvinding standses
Etablering af 2 vindmølle-
parker.



Scenarie 3:
Multifunktionalitet

Aktiviteter
2 vindmølleparker etableres
Råstofindvinding i Køge Bugt,
men indstilles i det nordlige
Øresund
Beskyttelse af Ålegræs i Køge Bugt 
ud til 8,5 m.
Trawling i Tragten (kilen)
I områder med mange marsvin
monteres fartøjer med REM
Større mindstemål for torsk
Etablering af et mindre natur-
reservat i Øresund



Scenarie 4:
Funktions-
adskillelse

Aktiviteter
2 vindmølleparker etableres
Råstofindvinding i det nordlige Øresund
Indstilles
Trawlfiskeri i Tragten (kilen) fortsættes
Større mindstemål for torsk
Turbåde får større ”bag-limits”
Der etableres et naturreservat i det
nordlige Øresund – større end i Scenarie
3. 
Stenrev etableres
Ålegræs beskyttes i Køge bugt (8,5 m)



Konklusioner 

• De fire udvalgte scenarier viser nogle forskellige udviklingsveje 
og de dertil koblede konflikter og muligheder for sameksistens 
til at anvende, fordele og prioritere aktiviteter i Øresund.

• Der findes mange andre muligheder end de fire scenarier 
anvendt her, og de kommende havplaner i Danmark vil 
formentligt placere sig i nogle af krydsfelterne mellem disse.



Projektgruppen har udarbejdet en bog:

”Maritim arealanvendelse i Øresundsregionen – scenarier for 
udvikling af Erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold”,
den udkom fra Aarhus Universitetsforlag i 2019.


