Noget om ... Marine reservater
CLAUS HAGEBRO

I disse tider hvor resultaterne af pilotprojekterne med mulige nationalparker indløber
og vurderes kan man spørge sig selv - hvad
sker der på havet? Hvordan går det med de
marine reservater?
Havets ressourcer er under pres fra mange
sider. Et håndfast eksempel er torsken. Gennemsnitsstørrelsen af fangede torsk var i
1960’erne 1,52 m og i 1996 kun 0,46 m! Fiskeritrykket er stort på trods af kvotereguleringerne. Samtidig viser nye videnskabelige resultater at æg og yngel fra store moderfisk har
væsentlig større chance for overlevelse end
æg og yngel fra mindre og måske førstegangsgydende torsk.
Fiskeriets uforholdsmæssige fangster omfatter også store mængder udsmid (discard)
af fisk som enten er for små, skadede eller
ikke må landes p.g.a. opbrugte kvoter og
desuden en skadelig bifangst af marsvin og
delfiner. Trawling i visse områder er ødelæggende for levesteder og den biologiske mangfoldighed (biodiversitet).
Men ikke kun det moderne intensive fiskeri kan kritiseres. Andre trusler er råstofudvinding fra havbunden, olie og gas offshore
aktiviteter og forureningen fra byer, industri
og landbrug. Særligt bekymrende er de svært
nedbrydelige organiske stoffer som ophobes
i levende organismer og som kan påvirke
frugtbarhed og immunsystem hos nogle dyr.
Eutrofiering som følge af næringsstofudledning fra land er velkendt, ligesom den stadig
stigende søfart kan føre til ulovlige udledninger og ulykker med massiv olieforurening til
følge.
Hvad kan vi så gøre ved alle disse trusler?
Hvordan beskytter vi havets levende ressourcer? Man skal selvfølgelig sætte ind ved ondets rod og begrænse påvirkningerne, hvor
man kan. Vi har allerede gjort meget m.h.t.
udledning af næringsstoffer fra byer og industri, men eutrofieringsproblemet er ikke løst
og indsatsen mod landbrugsudledningerne
er nok ikke tilstrækkelige. De direkte udledninger af miljøfremmede stoffer er efterhånden blevet bedre reguleret, men samtidig er
det blevet mere og mere tydeligt at de diffuse
tilførsler til miljøet af stoffer i produkter og

forbrugsvarer er betydelig. Her er der en stor
opgave og forhåbentlig vil EU’s nye kemikaliepolitik hjælpe med til at fokusere på og begrænse problemerne. Problemerne med
fiskeriet er store, og der et væsentlige socioøkonomiske interesser at tage hensyn til, men
noget må der gøres, da mange fiskestammer
er uden for sikre biologiske grænser.
Fiskerikvotesystemet fungerer ikke optimalt
og effekten af EU’s reform af den fælles
fiskeripolitik er endnu ikke slået igennem biologisk set.
Her kommer så ideen med marine reservater eller beskyttelsesområder ind. Reservaterne skal placeres i følsomme eller sårbare
områder som f.eks. gyde- opvækst- og fourageringsområder i havet og hvor der er migrationsruter for vigtige fiskearter. Områderne
skal beskyttes mod klapning og råstofudvinding samt fiskeri og andre menneskelige aktiviteter. Det er et problem, at man i stor udstrækning i dag ikke rigtigt ved hvor naturtyper og
arter findes, og forskningsmæssigt er det stadig usikkert, hvor områderne bør placeres,
hvor store de skal være og hvor mange der er
behov for. Der kan også være tale om tidsbegrænsninger for lukning af områderne.
Ideen er ikke ny, men der er hidtil kun
gjort små fremskridt på området. Natura 2000

netværket af beskyttede områder, som følge
af Fugle- og Habitatdirektiverne, er kun i mindre grad implementeret og fokus har hidtil
hovedsageligt været på landområderne. De
regionale havkonventioner OSPAR og HELCOM vedtog i 2003 på et fælles møde at
oprette et fælles netværk af marine beskyttede områder i Østersøen og Nordsøen inden
2010. Dette er i tråd med Biodiversitetskonventionen, som foreskriver et globalt netværk
af marine beskyttelsesområder i 2012.
Spørgsmålet er, hvor mange sårbare områder der når at blive ødelagt og om der sker
uoprettelig skade på visse fiskebestande inden da. Det positive er dog, at der er en stigende forståelse og politisk opmærksomhed
omkring følsomme arter og levesteder i
havet. I de regionale fora tales om en økosystem baseret fremgangsmåde for forvaltningen
af de marine områder i modsætning til den
hidtidige forvaltning, der er sket ud fra forskellige sektorinteresser. Denne nye holdning
følges op at den Europæiske marine strategi,
som er under udarbejdelse i EU Kommissionen, og som forsøger at skabe en helhed i beskyttelsen af havområderne. En beskyttelse
som reelt mangler i dag.
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