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Naturbeskyttelse 

Ref. ANDLU 

Den 21. december 2016 

 

Til høringsparter på vedlagte liste   

   

  

 

Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi  
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsender hermed forslag til 

indsatsprogram under Danmarks Havstrategi i 12 ugers offentlig høring. Høringen 

afsluttes den 15. marts 2017.  

 

Høringsmaterialet udgør: 

 Forslag til indsatsprogram 

 Bilag til indsatsprogrammet 

 Miljøvurdering af indsatsprogrammet 

 

Forslaget er tilgængeligt på www.svana.dk. 

 

Forslag til indsatsprogrammet har ophæng i EU’s havstrategidirektiv fra 2008 og 

den danske havstrategilov fra 2010, som implementerede havstrategidirektivet. 

Havstrategidirektivet har til formål at sikre god miljøtilstand i havmiljøet i 2020. 

Direktivet sigter mod en bæredygtig balance mellem beskyttelse og benyttelse, idet 

det samlede pres fra menneskelige aktiviteter skal være forenelige med god 

miljøtilstand samtidig med, at en bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser 

skal være mulig.  

 

Forslaget indeholder en detaljeret beskrivelse af de indsatser, som skal sikre det 

gode havmiljø fremover. Indsatsprogrammet består af et omfattende antal 

eksisterende indsatser samt af 20 nye indsatser. Denne opdeling er nødvendig, da 

der efter direktivet skal foretages en socioøkonomisk vurdering af nye indsatser. 

Da nye indsatser af praktiske grunde er defineret som indsatser iværksat efter 1. 

januar 2015, vil en del af de nye indsatser allerede være kendt. Miljø- og 

Fødevareministeriet vurderer, at indsatsprogrammet er tilstrækkeligt til at opfylde 

miljømålene i den danske havstrategi fra 2012 og dermed at leve op til direktivet.  

 

Uanset dette, vurderes direktivets overordnede mål om god miljøtilstand ift. 

eutrofiering først at kunne opnås efter 2020 for alle danske havområder på grund 

af langsom udskiftning af vandmasserne i Østersøen. Det vurderes på den 

baggrund nødvendigt at gøre brug af en undtagelsesbestemmelse i 

havstrategidirektivet om naturlige forhold, der umuliggør forbedring af dele af 

havområdets tilstand inden for tidsfristen. 
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Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at der ikke vil være negative 

erhvervsøkonomiske konsekvenser af de nye indsatser, der sendes i høring i 

indsatsprogrammet.  

 

Høringssvar kan sendes til SVANA på e-mail svana@svana.dk eller med brev til 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København. Skriv 

venligst SVANAs journalnummer på høringssvaret (J.nr.: SVANA-4120-00002).   
 

Høringssvar skal være SVANA i hænde senest den 15. marts 2017. 

 

Høringssvar vil blive sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til naturbeskyttelse@svana.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Christian Karsten 

Vicedirektør 
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