
Torsk, trawlere eller turister? Der er mange meninger om, hvordan aktiviteter på og 
i havet skal prioriteres. Er beskyttelse af et sårbart havmiljø for eksempel vigtigere 
end lokale arbejdspladser, eller er det muligt at sikre begge dele? Det har forskere 
fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet set nærmere på.

Bølgerne kan forventes at gå højt, når forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet præsen-
terer deres bud på, hvordan benyttelse og beskyttelse i det vestlige Kattegat kan prioriteres. Forskernes 
analyser viser nemlig, at uanset hvilken model man vælger, er der en række konflikter og konsekvenser, 
som vil påvirke jobskabelse, økonomi og havmiljø. Resultaterne præsenteres på en online konference 
onsdag d. 2. december. 

Konferencen er et resultat af et visionært tværkommunalt samarbejde. En kommende lov om maritim 
planlægning, den såkaldte havplan, har nemlig fået kommunerne omkring det vestlige Kattegat - Ma-
riagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder, Horsens, Hedensted, og Samsø - til at bede 
forskerne udarbejde en faglig analyse af, hvordan planlægning til havs kan sikre en bæredygtig udvik-
ling af erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold. Resultaterne i den nye rapport kan være med til 
at kvalificere et fælles høringssvar fra de involverede kommuner til den kommende nationale havplan, 
som forventes at blive sendt i høring omkring årsskiftet.  

FIRE SCENARIER
Forskerne har udarbejdet 4 scenarier, som hver især beskriver videnbaserede og bæredygtige modeller for 
en fremtidig udvikling i erhvervs-, samfunds- og miljømæssige aktiviteter i det vestlige Kattegat. Ét scenarie 
sætter naturen først, mens et andet prioriterer erhvervsudvikling og herunder fiskeri, akvakultur, råstofindvin-
ding, vindenergi, turisme og rekreative aktiviteter. I de to sidste scenarier vægtes både erhvervsmæssig vækst 
og et bæredygtigt havmiljø ved at se på mulighederne for multifunktionel udnyttelse af havområderne, hvor 
benyttelse og beskyttelse går hånd-i-hånd eller ved at funktionsadskille erhvervsaktiviteter og naturbeskyttelse. 
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HAVMILJØ ELLER ERHVERV 
– ELLER BEGGE DELE? 
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SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL:
• Borgmester jan Petersen, Norddjurs Kommune, mobil: 2785 2451
• Professor emeritus Bo Riemann, Aarhus Universitet, mobil: 4027 0360
• Thorkild Hansen, Komitéen Bæredygtig Kystkultur, mobil: 4036 4739

FAKTA:
• I modsætning til forvaltningen af de danske landarealer har der indtil videre ikke været en til-

svarende lovmæssig og forvaltningsmæssig praksis på havet. Erhvervs- og samfundsmæssige 
aktiviteter og i nogen grad miljømæssige forhold har været forvaltet fra sag til sag. I 2014 kom 
der et paradigmeskift i form af et EU-direktiv, som definerede rammerne den maritime fysiske 
planlægning, hvor kravene omfattede en bæredygtig plan for både erhvervs-, samfunds- og 
miljømæssige forhold og aktiviteter. Direktivet blev fulgt op af den danske lov om maritim fysisk 
planlægning fra 2016 (lov nr. 615 af 08.06.2016). Udkast til den danske havplan kommer i høring 
i 2021.

• På grund af gældende COVID-19 restriktioner afholdes konferencen online. Det er muligt at del-
tage via dette link: https://www.streamcloud.dk/vlms-events/komiteen-baeredygtig-kystkultur/

• Forskernes rapport kan findes her: https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-401-450/abstracts/
nr-403-regional-havplanlaegning-i-det-vestlige-kattegat-natur-erhvervs-og-samfundsmaes-
sige-forhold-og-scenarier/

• Formålet med konferencen er at informere om indholdet i den faglige rapport, herunder gennem-
gå forudsætninger, konflikter, muligheder for sameksistens samt konkrete forslag til en regional, 
bæredygtig plan for erhvervs, samfunds- og miljømæssige forhold i det vestlige Kattegat. Des-
uden skitseres den efterfølgende politiske proces i de ni østjyske kommuner frem mod et fælles 
høringssvar til den nationale havplan. Konferencen skal endvidere medvirke til at informere 
offentligheden om havplanlægningens betydning for havmiljøet. Ordstyrer for konferencen er 
journalist Troels Mylenberg 

ET VIGTIGT SAMARBEJDE
Både arbejdspladser, erhvervsudvikling, turisme, rekreative aktiviteter og et sundt havmiljø er vigtige for 
de involverede kommuner. Således også i Norddjurs Kommune, hvor borgmester Jan Petersen glæder sig 
over, at det er lykkes at samle de 9 kystkommuner i et samarbejde om det havområde, de er fælles om.

 ”Havet kender ingen grænser og derfor giver det rigtig god mening at gå sammen om et fælles høringssvar 
til den kommende havplan. I kommunerne er der en bekymring for at vigtige fokusområder som turisme, 
rekreative anvendelser og miljø, ikke fylder ret meget i den nationale havplan, og gennem et stærkt og 
fagligt velfunderet samarbejde kan vi bedre gøre vores indflydelse gældende” fortæller Jan Petersen. 

Sammen med Komitéen Bæredygtig Kystkultur og Kattegatcentret var borgmestrene i Norddjurs og 
Syddjurs kommuner, Jan Petersen og Ole Bollesen initiativtagere til et møde mellem de involverede kom-
muner i efteråret 2018, som blev startskuddet til det nytænkende samarbejde, som foreløbig kulminerer 
på konferencen d. 2. december. 

På konferencen vil præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, også 
fortælle om ”Havet, Danmarks sidste vildmark”, og vicedirektør Søfartsstyrelsen, Rikke Wetter Olufsen, 
vil gøre rede for samspillet mellem den kommende nationale havplan, øvrige marine EU-direktiver og 
regionale havplaner.



PRESSEMEDDELELSE
30. NOVEMBER  2020

KATTEGATCENTRET
Færgevej 4
8500 Grenaa
www.kattegatcentret.dk

side 3/3

Pressekontakt:

Johanne Asingh
+45 52 13 72 35
ja@kattegatcentret.dk

PROGRAM: 
16.00 - 16.05 Velkomst – Thorkild Hansen, Komitéen Bæredygtig Kystkultur og borgmester Ole  
  Bollesen, Syddjurs Kommune
16.05 - 16.15 Samspillet mellem den nationale havplan, de øvrige marine EU-direktiver og 
  regionale havplaner – Rikke Wetter Olufsen, vicedirektør Søfartsstyrelsen
16.15 - 16.25 Havet, Danmarks sidste vildmark - Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks
  Naturfredningsforening
16.25 - 16.45 Samspillet mellem regionale/lokale og nationale forhold i de danske farvande 
  – professor emeritus Bo Riemann, Aarhus Universitet
16.45 - 17.00 Havet og kysternes betydning for samfundsudviklingen i det vestlige Kattegat  
  - Berit Charlotte Kaae, seniorforsker, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,  
  Københavns Universitet
17.00 - 17.10 Regionale udfordringer og muligheder i de østjyske kommuner 
  – Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
17.10 - 17.20 Pause
17.20 - 18.20 Spørgsmål til panelet om indholdet i den regionale havplan. 
  Panelet: professor  emeritus Bo Riemann, seniorforsker Berit Charlotte Kaae, 
  præsident for DN Maria Reumert Gjerding, 
  borgmester Jan Petersen. 
  I forbindelse med paneldrøftelsen indgår en kort indledning fra paneldeltagerne,  
  og herefter skriftlige spørgsmål via livestreaming
18.20– 18.30 Den politiske proces i de østjyske kommuner 
  – Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
18.30 – 18.40 Sammenfatning og afslutning 
  – Troels Mylenberg


