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Havstrategidirektivet: God miljøtilstand i 2020

…for flere af de 11 emner/deskriptorer endnu ikke er opnået god 
miljøtilstand for havmiljøet i Danmark. 

…ikke forventningen, at der kan opnås god miljøtilstand for alle 
emner/deskriptorer i 2020, hvilket ellers er havstrategidirektivets 
overordnede formål.

Hvordan ser det ud derude…



Næringsstoffer

Miljøstyrelsen 2014: Danmarks Havstrategi, Basisanalysen



Natura 2000/Habitatdirektivet: 
gunstig bevaringsstatus

…De marine naturtyper er alle 
stærkt ugunstige på nær 
havgrotter på Bornholm 
(Art. 17)

Skov- og Naturstyrelsen





Presfaktorerne er allerede skruet op på 11

Skal vi opfylde miljømål og bæredygtighed skal der skrues ned.



Er vi sat skakmat? Hvad har vi af muligheder?

Nej! Men…

1. vi er nødt til at planlægge os ud af det

2. vi skal have en grøn omstilling og større naturhensyn 

i den måde, vi udnytter havets ressourcer og arealer.



En havplan skal på koordineret vis allokere arealer til en 
række aktiviteter til havs og skal således udgøre både en 
langsigtet vision for fremtidens danske hav og en 
køreplan som baner vejen dertil. 



Vi skal SAMMEN kigge dybt ind i 
krystalkuglen: Hvad er det for et 
dansk hav, som vi ønsker os i 
fremtiden?



Økosystembaseret tilgang er et krav
Forvaltning af de menneskelige aktiviteter, der sikrer, at det samlede pres fra sådanne 
aktiviteter holdes inden for niveauer, der er foreneligt med opnåelsen af en god 
miljøtilstand, og at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte 
forandringer, ikke bringes i fare, samtidig med at en bæredygtig udnyttelse af havets goder 
og ydelser muliggøres

…tage hensyn til samspillet mellem land og hav

…bidrage til en bæredygtig udvikling…samt til bevarelse, beskyttelse og forbedring af 
miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne. 

(https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201512L00131)



En 100/30/10 model for sikring af marin biodiversitet i 
danske have

100% af havarealet forvaltes bæredygtigt og økosystembaseret. Hensyn tages til 

både EU-miljømål, klimaforandringer og de marine økosystemers bærekapacitet og 

evne til at levere økosystem-ydelser. Forankres i DK’s kommende Havplan.

>30% af havarealet effektivt beskyttet og forvaltet, dvs. presfaktorer med 

negativ påvirkning fjernes, f.eks. bundslæbende fiskeri og anden fysisk 

påvirkning. Større, sammenhængende og repræsentative områder med eksisterende 

eller potentielt høj naturværdi. Kan inkludere allerede eksisterende 

naturbeskyttelsesområder. Senest 2030.

>10% af havarealet beskyttet mod enhver form for direkte udnyttelse – dvs. 

”urørt hav”. Sikring af biodiversitet og funktion som videnskabelige 

referenceområder. Findes ikke i dag og er særligt vigtige i lyset af klimaforandringer. 

Kan indgå som kerneområder i øvrige naturbeskyttelsesområder. Hurtigst muligt.





Projektets Spor 1: Havplan Danmark

• Public affairs indsats påbegyndt i foråret 2020

• Høringssvar til afgrænsningsrapport for miljøvurdering af havplanen

• 6 mdr høring starter snart: en stor mundfuld

• Havplan Score Card: er den økosystembaseret? Tager den højde for kumulative 

påvirkninger? Klimaforandringer? Nabolandes planer? Landbaserede påvirkninger? Osv.

• Bygge på resultater fra NIVA/ØKOMAR, Aalborg Uni’s projekter, m.m.

• Fagligt symposium i 2021   

• covid og høringsperioden har været en udfordring… 



SPOR 2: BÆREDYGTIG BLÅ 
ØKONOMIGenopbygger, beskytter og 

opretholder de marine 
økosystemers diversitet, 

produktivitet, funktioner, robusthed 
og iboende værdi…  

Er baseret på rene teknologier, 
vedvarende energi og cirkulære 

materialestrømninger…

Sikrer sociale og økonomiske 
gevinster for nuværende og 

kommende generationer ved at 
bidrage til fødevaresikkerhed, 

arbejdspladser, indtægter, sundhed 
m.m.



Nødvendigt at tale om Bæredygtig Blå Økonomi

i stedet for Blå Vækst  

Bygge på veletablerede principper som er vedtaget af 

Verdensbanken, EU m.fl.

WWF vil kortlægge det ”havnære” danske erhvervsliv 

og gå dialog om påvirkninger, havets bæreevne og 

hvordan vi kan gøre ting anderledes i fremtiden.

WWF afholder et ”topmøde” med erhvervs-

interessenter under overskriften: Fra Blå Vækst til 

Bæredygtighed Blå Økonomi.

Bæredygtig Blå Økonomi



Tak for opmærksomheden!


