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Havstrategi

Danmarks første havstrategi

I oktober 2012 kom regeringen med Danmarks første havstrategi. 

Havstrategien indeholder en basisanalyse, der består af en beskri

velse og vurdering af de danske havområders nuværende miljøtil

stand, af de menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne 

og en socioøkonomisk analyse af havområdernes udnyttelse. Ende

lig indeholder havstrategien også en beskrivelse af, hvordan Dan

mark definerer god miljøtilstand samt en række miljømål, der skal 

bidrage til god tilstand i de danske havområder i 2020. 

Lene Westergaard

Basisanalysens resultater viser, at en række 
faktorer er medvirkende til, at der i dag ikke 
er god miljøtilstand i de danske havområder. 
De væsentligste belastninger af havmiljøet er 
udledning af næringsstoffer (primært fra land
bruget), historiske udledninger af miljøfarlige 
stoffer og overfiskeri af visse fiskebestande 
og fiskeri med bundslæbende redskaber, der 
ødelægger havbunden. Basisanalysen viser 
også, at det står dårligt til med biodiversiteten 
i de danske have. For eksempel er det gen
nemsnitlige antal arter pr. bunddyrsprøve i de 
åbne farvande i Kattegat og Østersøen faldet 
med 50 procent i perioden 19942008.

God miljøtilstand beskrives ud fra 11 krite
rier, for eksempel biodiversitet og forure
nen de stoffer. Når det gælder biodiversitet er 
god miljøtilstand for marsvin beskrevet som, 
at bestanden skal være stabil eller ikke må 

være yderligere forringet. 
I havstrategien er der opstillet en række 

mål, som skal sigte mod at opnå god miljøtil
stand i 2020. Miljømålene er opstillet inden 
for de samme 11 områder. Miljømålene i den 
danske havstrategi er hentet fra eksisterende 
politikker og reguleringer, f.eks. EU’s biodi
versitetsstrategi 2020 og Natura 2000 regule
rin gen. Derudover er der en række nye mål. 
Havstrategien har sat fokus på nye emner, 
som man ikke har set på før. Det gælder 
blandt andet marint affald, undervandsstøj, 
klimaændringernes betydning for det marine 
miljø, og den samlede påvirknings betydning 
for havets tilstand. Havstrategien ser også på 
de socioøkonomiske aspekter for havet – 
hvad bidrager havet med, hvad koster det at 
opnå god miljøtilstand, og hvad koster det 
ikke at gøre noget.

Man følger løbende udviklingen af miljø
målene i de danske farvande ved at overvåge 
havmiljøet. Overvågningen kan medføre til
pasning af miljømålene til den aktuelle situa

tion, f.eks. påvirkningerne fra klimaændringer. 
Et havovervågningsprogram for de danske 
havområder er under udvikling og skal være 
igangsat i sommeren 2014.  

Indsatsen for at nå miljømålene fastlægges 
med indsatsprogrammet i 20152016. Her skal 
de eksisterende og nye indsatser for at sikre 
et sundt havmiljø beskrives. 

Der findes i dag allerede en lang række af 
regler og reguleringsmekanismer, som bidra
ger til at forbedre miljøtilstanden i havet. Et 
godt eksempel er de kommende vandplaner, 
der sigter mod at levere en ambitiøs indsats 
over for de landbaserede kilder til nærings
stof  fer i havet. Der findes også en tæt regule
ring af miljøfremmede stoffer, herunder for
bud mod en række problematiske stoffer, som 
i dag optræder i havmiljøet. Den nye euro pæ
is ke fiskeripolitik spiller også en afgørende 
rolle med hensyn til at sikre en forbedring af 
havmiljøet. Samtidig er en national indsats 
nødvendig for at beskytte de truede fiskearter 
og sikre, at påvirkningerne fra fiskeredskaber 
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ikke ødelægger eller truer bunddyrenes ud
bredelse og biodiversitet. I 2012 blev der ned
sat en tværministeriel arbejdsgruppe, som ser 
på behovet for nye beskyttede havområder 
som led i indsatsprogrammet for 2015. 

Perspektiver
Danmarks første havstrategi har medført et 
360 graders eftersyn af de danske havområ
der, og der er sat fokus på udfordringerne. 
Regeringen har med havstrategien udstukket 
kursen for, hvordan vi får et bedre havmiljø i 
Danmark. 

Havstrategien er udtryk for en ny, samlet 
tilgang til marin miljøbeskyttelse. Eksiste ren
 de og nye indsatser er samlet under én para
ply, og der er sat fokus på emner, man ikke 
har set på før. Denne tilgang skærper vurde
rin gen af havmiljøet og udgør en ambitiøs 
ind sats for at sikre sunde have til gavn for 
fremtidige generationer. 

Danmarks Havstrategi kan hentes her: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Havet/
Havmiljoet/Havstrategi/

Lene Westergaard har siden 2011 været projektleder for 

implementeringen af havstrategidirektivet i Naturstyrel

sens afdeling for vandplaner og havmiljø. Hun er 

ud dannet jurist fra 2000, og har siden 2005 arbejdet i Mil

jøministeriet inden for en række forskellige fagområder. 
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Boks 1. Havstrategidirektivet – baggrund og hensigt
Havstrategidirektivet blev vedtaget i sommeren 2008 og blev gennemført i dansk lovgivning knapt to år senere. 

Initiativet til havstrategidirektivet kom fra EU-Kommissionen, fordi man erkendte, at presset på havets natur-
ressourcer og havets økologiske ydelser er for stort. Målet er derfor at reducere EU-landenes påvirkning af 
havene. 

Direktivet skaber en samlet reguleringsmæssig ramme, som på den ene side skal sikre eller genoprette øko-
systemerne i havet og på den anden side sikre den fortsatte bæredygtige udnyttelse af havets ressourcer. 
Havstrategidirektivet udgør den miljøpolitiske søjle i EU’s fremtidige havpolitik.

For at nå målet om god miljøtilstand skal der udarbejdes og gennemføres nationale havstrategier ud fra en 
nærmere fastlagt proces, som omfatter mål for miljøtilstand og miljøpåvirkningerne (i 2012), et nationalt pro-
gram til overvågning af havmiljøet (i 2014) og et indsatsprogram (i 2015-2016). Processen er cyklisk og gen-
tages med seks års mellemrum.

Havstrategidirektivet udgør et slags paraplydirektiv for en række andre direktiver og politikker, som har indfly-
delse på havmiljøet. Det skal skabe sammenhæng og fremme integrationen af miljøhensyn i andre politikker, 
f.eks. den fælles fiskeripolitik, den fælles landbrugspolitik og andre relevante fællesskabspolitikker.

Indsatsen efter havstrategidirektivet sker ud fra en økosystembaseret tilgang. Det betyder, at der ikke ses iso-
leret på enkelte faktorer, for eksempel en bestemt arts tilstand. i stedet skal alle dele af økosystemerne og 
alle påvirkningerne indgå - også dem der stammer fra de menneskelige aktiviteter. Alle dele af de marine 
økosystemer, såsom naturtyper, arter, fysiske strukturer og vandkvalitet, falder inden for direktivet, ligesom 
det omfatter alle menneskelige udnyttelser og påvirkninger af økosystemerne.  
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