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Bilag til indsatsprogrammet – Nye indsatser 

Dette bilag indeholder faktablade for alle nye indsatser (indsatser vedtaget efter 1.januar 2015). Faktabladene er 
nummereret fortløbende, hvor D1.1 henviser til den 1. indsats under deskriptor 1 – biodiversitet, D1.2 henviser til den 
2. indsats under deskriptor 1 osv. Formålet med faktabladene er at give læseren et hurtigt overblik over de nye 
indsatser samt at samle de oplysninger, som kræves af EU-Kommissionen, om formål, implementering, effekter mm.  

Liste over nye indsatser: 

Deskriptor Indsatsens navn Faktablad Sidehenvisning 

Biodiversitet Kortlægning af rev, sandbanker og boblerev i Natura 2000-
områder                                                          

D1.1  

  Fokus på biogene rev. Definition og kortlægning D1.2  

  Udpegning af beskyttede områder i Kattegat (havstrategi-
områder) 

D1.3  

  Undersøgelse af behovet for udpegning af beskyttede 
havområder i Nordsøen og Østersøen 

D1.4  

  Strategi for beskyttelse af marsvin i relation til bifangst D1.5  

Ikke-hjemme-
hørende arter 

Strategi til reduktion af udslip af ikke hjemmehørende arter i 
akvakultur fra havbrug 

D2.1  

Eutrofiering Udarbejdelse af administrationsgrundlag for havbrug i Danmarks 
indre åbne farvande 

D5.1  

 Reduktion af næringsstoffer fra land – Vandområdeplaner 2015-
2021 

D5.2  

Havbundens 
integritet 

Udvikling af bundfaunaindeks for fysisk forstyrrelse                                                           D6.1  

  Fiskeriregulering på rev og boblerev i Natura 2000-områder D6.2  

  Ændring af råstofloven D6.3  

  Genopretning af stenrev ved Gilleleje Flak og Tragten                                                            D6.4  

Forurenende 
stoffer 

Reduktion af påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer – 
Vandområdeplaner 2015-2021 

D8.1  

Marint affald Etablering af 2015-niveauer for marint affald D10.1  

  Informationsindsats ift. marint affald  D10.2  

  Regionalt koordineret vidensindsamling om marint affald D10.3  

Undervandsstøj Tværgående myndighedssamarbejde om undervandsstøj D11.1  

  Vejledning i forbindelse med seismiske undersøgelser og 
boringer  

D11.2  

  Udredning om alternative teknologier (Seismiske undersøgelser)  D11.3  

  Retningslinjer for undervandsstøj ved etablering af hav-
vindmølleparker 

D11.4  
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D1.1 - Kortlægning af rev, sandbanker og boblerev i Natura 
2000-områder                                                          

Miljømål  

 Kvaliteten af habitater og antallet af karakteristiske arter bevares eller forbedres  

 Den samlede menneskeskabte påvirkning af havbundens integritet er stabil eller faldende. 

 Eventuelle forekomster af hestemuslingerev i Nordsøen kortlægges 

Baggrund Uden et detaljeret kendskab til naturtypernes udbredelse er en målrettet forvaltning ikke 
mulig. Kortlægningen udføres ved hjælp af sonar undersøgelser og videoverifikationer. På 
baggrund heraf udarbejdes detaljerede kort over havbundens sammensætning.  

Kortlægningen muliggør en målrettet forvaltning og anvendes blandt andet til at indføre 
fiskeriregulering på og omkring revene. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

For at sikre optimal forvaltning og beskyttelse af Natura 2000-områder kortlægges 
naturtyperne stenrev, biogene rev, boblerev og sandbanker i de marine Natura 2000-
områder.  

Gennemførsel Midler til kortlægning afsættes efter behov.  

Projektet følger reglerne for EU-udbud, og gennemføres af vindende tilbudsgiver. Der er stor 
interesse for kortene fra både interessenter og erhverv, som holdes orienteret om 
resultaterne.  

Indsatskategori  2a  

Benyttet lovgivning Habitatdirektivet  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr 14 “Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty” 

KTM nr 27 “Measures to reduce physical damage
34

 in marine waters (and not reported under 
KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)”  

KTM nr 37 “Measures to restore and conserve marine ecosystems, including habitats and 
species”  

KTM nr 20 “Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other 
exploitation/removal of animal and plants”  

Geografisk udbredelse Coastal waters, territorial waters samt EEZ’en 

Tidsmæssig 
udbredelse 

2015-kortlægningen afsluttes i december 2015. Fremtidig kortlægning sker efter behov. 

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering Midler til kortlægningen kommer fra NOVANA programmet. 

Kortlægningen kan resultere i en begrænsning for fiskerierhvervet, hvis kortlægningen fører 
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til at der bør indføres fiskeriregulering. Omkostninger heraf beregnes på baggrund af 
kortlægningen i hvert enkelt Natura 2000-område. 

Regional koordinering Kortlægningen og forvaltning er ikke ensrettet i medlemslandene. Kortlægningen er offentlig 
tilgængelig efter gennemførsel. 

Evt. forhindringer Manglende midler til kortlægningen.  

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Selve kortlægningen vurderes ikke, men afledte effekter forventes observeret gennem 
overvågningsprogrammet. 
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D1.2 - Fokus på biogene rev. Definition og kortlægning 

Miljømål  Eventuelle forekomster af hestemuslingerev i Nordsøen kortlægges 

 Væsentlige forekomster af hestemuslingerev i Kattegat og Bælthavet forringes ikke 
yderligere 

 Kvaliteten af habitater og antallet af karakteristiske arter bevares eller forbedres 

 Den samlede menneskeskabte påvirkning af havbundens integritet er stabil eller faldende 

Baggrund Danmark mangler artsspecifikke definitioner af biogene rev. Før en nærmere kortlægning af 
revene og forvaltning af revene kan ske, skal denne definition være fastlagt. Indsatsen er 
valgt for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af revene efter habitatdirektivet og 
havstrategidirektivet. Definitionen og beskyttelse af revene er efterspurgt af interessenter 
og NaturErhvervstyrelsen. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

Der skal udarbejdes definitioner af biogene rev med henblik på kortlægning og forvaltning af 
naturtypen. 

Gennemførsel Definitionen forventes fastlagt af eksperter fra DCE og DTU-Aqua i samarbejde med 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Danmark indhenter endvidere viden fra nabolande 
om deres definition. 

Der er afsat 400.000 kr. til projektet. Udover udarbejdelse af definitionen forventes den 
testet på allerede indsamlede data, samt i forbindelse med kortlægning i Nordsøen. 
Interessenter holdes orienteret om processen.  

Indsatskategori  2a 

Benyttet lovgivning Habitatdirektivet  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 14 “Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty” 

KTM nr. 27 “Measures to reduce physical damage34 in marine waters (and not reported 
under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)”  

KTM nr. 37 “Measures to restore and conserve marine ecosystems, including habitats and 
species”  

KTM nr. 20 “Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other 
exploitation/removal of animal and plants”  

Geografisk udbredelse Definitionerne skal anvendes i alle farvande 

Tidsmæssig 
udbredelse 

1.4.2015-31.12-2015 

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering Projektet er rammesat til 400.000 kr. Definitionerne vil blive anvendt i blandt andet 
habitatkortlægningen.  
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Kortlægning i Natura 2000-områder anvendes til fiskeriregulering og kan være en 
begrænsning for fiskerierhvervet. Specifikke omkostninger for erhvervet kan først opgøres 
på baggrund af kortlægningen. 

Regional koordinering  

Evt. forhindringer  En uenighed om definitionen af biogene rev, mellem interessenter.  

 Manglende midler til efterfølgende kortlægning af hestemuslingebanker. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Definitionen anvendes fremover, hvis der er behov for tilpasning vil det ske efterfølgende i 
forbindelse med anvendelse. 
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D1.3 - Udpegning af beskyttede havområder i Kattegat 
(havstrategi-områder) 

Miljømål  Der offentliggøres områder, der bidrager til repræsentative og sammenhængende net af 
beskyttede marine områder og som i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte 
økosystemer 

 Forekomster af tangloppesamfund (haploops) i Kattegat forringes ikke yderligere 

 Udvalgte forekomster af søfjer-samfundet i Kattegat friholdes for menneskeskabt fysisk 
forstyrrelse. 

 Artssammensætning og fordeling af arterne i habitaterne ved blødbunden bibeholdes eller 
forbedres. 

 Kvaliteten af habitater og antallet af karakteristiske arter bevares eller forbedres 

 Artsantallet og biomasse i den bløde bund er stabil eller stigende. 

 Forekomsten af arter på den bløde bund, der er sårbare overfor fysiske forstyrrelse, f. eks. 
store arter, skrøbelige arter og arter med lang levetid, er stabil eller stigende. 

 Den samlede menneskeskabte påvirkning af havbundens integritet er stabil eller faldende. 

Baggrund Det fremgår af havstrategidirektivet, at indsatsprogrammet skal omfatte geografiske 
beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af 
beskyttede områder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer. 

Der er valgt at fokusere på Kattegat i første havstrategi, da der her foreligger mest viden.   

Den dybe bløde havbund, der dækker ca. en fjerdedel af den danske del af Kattegat og som 
er en væsentlig del af havmiljøets produktion, er ikke en del af Natura 2000-beskyttelsen. 
Derfor er den eksisterende beskyttelse ikke repræsentativ for havområdet, hvilket direktivet 
stiller krav om i artikel 13 stk. 4.  

I havstrategiens basisanalyse fra 2012 vurderes det, at der i dag ikke er god miljøtilstand i 
Kattegat. Samtidig er den dybe bløde havbund en habitattype, der er i mange år har været 
påvirket af menneskelige aktiviteter, blandt andet ved tilførsel af næringsstoffer og ved 
fiskeri med bundslæbende redskaber. Det vurderes derfor, at der er en forpligtelse til at 
iværksætte en beskyttelse af den dybe bløde havbund i Kattegat. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

Der er i foråret 2016 udpeget seks nye beskyttede områder på den dybe bløde havbund i 
Kattegat. Beskyttelsen omfatter forbud mod fysiske aktiviteter på havbunden, herunder 
råstofindvinding, klapning og bundtrawl. Det samlede areal er 590 km

2
 og svarer til ca. 7 % af 

den dybe, bløde bund i Kattegat. Indsatsen forventes at bidrage til en forbedring af 
biodiversiteten knyttet til den bløde havbund, herunder haploops, hestemusling, søfjer og 
søstrå. 

Gennemførsel Indsatsen i forhold til fiskeriregulering vil blive gennemført ved implementering via EU’s 
fælles fiskeripolitik. Der er i grundforordningen om den fælles fiskeripolitik fastsat specifikke 
procedureregler for implementeringen af foranstaltninger af en sådan karakter i relation til 
havstrategidirektivet. EU-Kommissionen vedtager foranstaltningerne ved delegerede 
retsakter forudsat, der er opnået enighed mellem alle berørte medlemslande med en 
direkte forvaltningsmæssig interesse. 

Der kan således først ske en regulering af fiskeriet, når EU-Kommissionen har godkendt 
forslaget fra medlemslandene. De forventede begrænsninger i fiskeriet kan træde i kraft 
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umiddelbart efter. 

Hvis der ikke foreligger enighed mellem alle de berørte medlemslande, kan Kommissionen 
fremlægge et forslag i henhold til Traktaten (almindelig lovgivningsprocedure). 

Endvidere vil indsatsen blive gennemført via konkret sagsbehandling i regi af råstofloven for 
så vidt angår råstoftilladelser og ved konkret sagsbehandling i regi af havmiljøloven for så 
vidt angår tilladelse til klapning. Øvrige aktiviteter vil ligeledes blive reguleret via konkret 
sagsbehandling i den relevante sektorlovgivning. 

Det forventes endvidere at der vil blive udstedt en bekendtgørelse under råstofloven, der 
generelt fastsætter, at der ikke kan gives tilladelse til råstofindvinding i de udpegede 
områder 

Indsatskategori  2b  

Benyttet lovgivning Ikke relevant for 2b indsatser. 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 38:”Measures related to Spatial Protection Measures for the marine environment”.  

Geografisk udbredelse    6 områder i Kattegat  

Tidsmæssig 
udbredelse 

Beskyttelsen af områderne forventes at kunne træde i kraft i 2017 efter en godkendelse i 
EU, og vil derefter som udgangspunkt være permanent.  

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og NaturErhvervstyrelsen 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja, der er foretaget en økonomisk analyse og strategisk miljøvurdering.  

Finansiering Stat: Administrative omkostninger til fiskerikontrol og naturovervågning afholdes inden for 
eksisterende rammer. Eventuelle IT-udviklingsprojekter i forbindelse med fiskerikontrol-
foranstaltninger kan finansieres af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. Herudover er der 
muligheder for finansiering af naturkortlægning eller andre undersøgelser der styrker viden 
om havmiljøet under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammets IMP-ordning.   

Erhverv: I de beskyttede områder er landingsværdien fra fiskeri med bundslæbende 
redskaber 0,7 mio. kr. årligt (under 1 % af årlig landingsværdi fra bundslæbende redskaber i 
Kattegat). De begrænsede erhvervsøkonomiske konsekvenser afspejler, at der samtidig med 
hensynet til beskyttelse af den marine natur er lagt vægt på, at fiskeriinteresser berøres 
mindst muligt. Det vurderes, at en stor del af fiskeriet i områderne vil kunne allokeres til 
andre nærliggende fiskepladser, hvormed det reelle tab for erhvervet vil være begrænset. 

Regional koordinering Forslaget er sendt i Espoo-høring hos Sverige, Norge og Tyskland.  

Udpegning af beskyttede områder i Kattegat kan medføre positive miljøeffekter i 
nabolandene, idet beliggenheden midt i Kattegat vil kunne fremstå som en base, hvorfra 
kolonisering af andre områder kan udløbe. Der vurderes kun at være begrænsede negative 
grænseoverskridende effekter. En screening af svenske og tyske fiskeriaktiviteter med 
bundslæbende redskaber på baggrund af VMS-data viser, at der er begrænsede 
fiskeriaktiviteter fra svenske fartøjer i de foreslåede områder, og at der er meget begrænset 
tysk fiskeriaktivitet i de foreslåede områder.  

Endvidere er der med den nye fiskerireform indført en større grad af regionalisering i EU’s 
fiskeripolitik. Det indebærer, at medlemsstater i forskellige farvandsområder skal 
samarbejde om udarbejdelsen af fælles henstillinger til EU-Kommissionen med henblik på at 
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indføre bevaringsforanstaltninger i de pågældende områder. De berørte medlemsstater skal 
høre de relevante rådgivende råd (Nordsø AC for Kattegat). 

Evt. forhindringer EU-proces og dermed EU-godkendelse vedr. fiskeriregulering udestår.  

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Der blev igangsat en baseline undersøgelse af områderne i 2015 og der vil blive fulgt op med 
senere overvågning i områderne.  
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D1.4 - Undersøgelse af behovet for udpegning af beskyttede 

havområder i Nordsøen og Østersøen  

Miljømål  Der offentliggøres områder, der bidrager til repræsentative og sammenhængende net af 
beskyttede marine områder og som i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte 
økosystemer. 

 Kvaliteten af habitater og antallet af karakteristiske arter bevares eller forbedres. 

Baggrund Det fremgår af havstrategidirektivet, at indsatsprogrammet skal omfatte geografiske 
beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af 
beskyttede områder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer. 

Der er valgt at fokusere på Kattegat i første havstrategi, da der her foreligger mest viden. 
Frem mod næste havstrategi-cyklus vil de øvrige havområder blive vurderet. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, der undersøger, om der er behov for at 
udpege yderligere beskyttede havområder i Nordsøen og Østersøen. I givet fald skal 
arbejdsgruppen komme med anbefalinger til, hvor sådanne områder bør udpeges. Den 
tværministerielle arbejdsgruppe baserer sit arbejde på relevante analyser og inddrager 
interessenter i sit arbejde, inden den kommer med sine anbefalinger. 

Gennemførsel Afhænger af beslutning 

Indsatskategori  Hvis det besluttes, at der skal udpeges nye områder, vil indsatsen være 2b. 

Benyttet lovgivning Ikke relevant. 

Relevante Key Type 
Measures 

Hvis det besluttes at der skal udpeges nye områder, vil indsatsen være KTM nr. 38: 
”Measures related to Spatial Protection Measures for the marine environment”.  

Geografisk udbredelse Coastal waters, territorial waters samt EEZ’en 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Arbejdsgruppen forventes at starte sit indledende arbejde i 2017 og at afrapportere medio 
2019.  

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal være formand for arbejdsgruppen, som 
forventes at bestå af NaturErhvervstyrelsen, Energistyrelsen og Finansministeriet 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering Midler under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (artikel 79 og 80) vil blive anvendt til at 
finansiere arbejdsgruppens analyser vedr. havmiljø.  

Regional koordinering Der vil ske regional koordinering i nødvendigt omfang. 

Evt. forhindringer Der kan ikke umiddelbart identificeres nogen synlige forhindringer. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Afhænger af beslutning. 
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D1.5 - Strategi for beskyttelse af marsvin i relation til bifangst 

Miljømål  Bestandene af marsvin er stabile eller stigende under hensyntagen til de naturlige 
variationer. 

 Den utilsigtede bifangst af marsvin reduceres mest muligt og som minimum til et niveau 
under 1,7 % af den samlede bestands størrelse 

Baggrund Der er en række videnskabelige undersøgelser vedrørende bifangster af marsvin i fiskeriet. 
Når disse undersøgelser er færdiggjort, vil der blive taget stilling til hvorvidt der skal 
gennemføres nye indsatser/foranstaltninger mhp. at minimere bifangster af marsvin.  

Beskrivelse af ny 
indsats 

Der er overvejelser i gang mellem NAER og SVANA om udformning af en samlet strategi for 
beskyttelse af marsvin i relation til bifangst i danske farvande. Strategien er indeholdt i 
Natura 2000-planerne for 2016-2021.  

Gennemførsel Indsatsen vil blive koordineret i regi af marsvins-arbejdsgruppen, hvor SVANA deltager 
sammen med Århus Universitet, DTU Aqua og Fjord & Bælt Centret. NAER er formand. 

Såfremt en evt. regulering af fiskeri findes nødvendigt, vil denne skulle koordineres regionalt 
i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik (artikel 11 og 18) hvis de områder, som 
ønskes reguleret, befiskes af andre medlemslande. 

En evt. indsats vil tage udgangspunkt i videnskabelig rådgivning – og vil have til hensigt at 
reducere bifangst i de områder, hvor bifangst enten vurderes potentielt at udgøre en risiko, 
samt hvor bifangst er registreret som et reelt problem. 

Indsatskategori  2a 

Benyttet lovgivning Habitatdirektivet, RFO 812/2004 og evt. den fælles fiskeripolitik/national regulering. 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 35 “Measures to reduce biological disturbance in the marine environment from the 
extraction of species, including incidental non-target catches”  

KTM nr. 37 “Measures to restore and conserve marine ecosystems, including habitats and 
species” 

Geografisk udbredelse Alle relevante danske farvande. 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Ikke muligt 

Myndighed NaturErhvervstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

 Ja 

 Finansiering Arbejdsgruppens arbejde sker inden for eksisterende rammer. 

Da der endnu ikke er foretaget beslutninger om konkrete initiativer, kan der ikke foretages 
estimeringer af evt. omkostninger for stat og erhverv. 

Regional koordinering Indsatser for marsvin drøftes løbende regionalt via ASCOBANS samarbejdet samt i regi af 
HELCOM. Da der endnu ikke er taget stilling til evt. indsatser, vil der være behov for regional 
koordinering, hvis der vurderes behov for indsatser. Bestemmelserne i den reformerede 
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fælles fiskeripolitik skal overholdes.  

Evt. forhindringer Ikke relevant 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

I det omfang det viser sig, at bifangst af marsvin er et problem i visse områder eller fiskerier, 
kan en indsats være med til at afbøde disse problemer. Marsvinebestanden overvåges i regi 
af NOVANA. 
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D2.1. - Strategi til reduktion af udslip af ikke hjemmehørende 
arter i akvakultur fra havbrug 

Miljømål  Transport af ikke-hjemmehørende arter via fiskeri og akvakultur aktiviteter søges 
formindsket   

Baggrund I forbindelse med storme og uforudsete hændelser mistes der af og til fisk fra havbrug. Dette 
kan medføre udslip af ikke hjemmehørende arter, der ikke ønskes frit i den danske natur, da 
de kan have en negativ indvirkning på de hjemmehørende arter.  

Beskrivelse af ny 
indsats 

Indsatsen skal sikre, at der i forbindelse med udstedelse af miljøgodkendelse stilles krav til 
havbrugeren om at hindre udslip af ikke hjemmehørende arter fra akvakultur. Miljøstyrelsen 
vil revidere havbrugsvejledningen og i denne forbindelse vurdere, hvilke indsatser der kan 
iværksættes for at minimere udslip.  

Den reviderede vejledning vil beskrive de forhold, som godkendelsesmyndigheden bør stille 
vilkår om i forbindelse med miljøgodkendelse af havbrug samt eventuelt hvilke forhold der 
bør iagttages under transport af fisk mellem havn og havbrug.  Heri indgår også vejledning 
om underretning af myndigheder og opfølgning/begrænsning af udslip. 

Gennemførsel Indsatsen vil blive koordineret i regi af MST i forbindelse med en revidering af 
havbrugsvejledningen. I arbejdet vil Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og 
NaturErhvervstyrelsen indgå. Andre ministerier vil i det omfang der er behov herfor blive 
inddraget.  Der er ikke planlagt, at der skal være en faglig udredning i forbindelse med 
opgaven.  

Indsatskategori (2a 
eller 2b) 

2a 

 

Benyttet lovgivning Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 514 af 27/05/2016 samt endnu ikke identificeret 
lovgivning (i forhold til transport)  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM 34: Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the 
marine environment and for their control 

Geografisk udbredelse Alle relevante danske farvande med saltvandsopdræt. 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Endnu ikke afklaret 

Myndighed Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

 

Ja 

Finansiering Arbejdsgruppens arbejde sker inden for eksisterende rammer. 

Regional koordinering Nej  

Evt. forhindringer Ikke relevant 
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Vurdering af 
indsatsens virkning 

Havbrugsproducenterne kan blive mødt med teknologiske krav med henblik på at reducere 
udslip fra deres anlæg. Samtidig vil der blive opstillet retningslinjer for hurtigere 
indberetning til myndighederne, når der forekommer udslip af fisk, samt for efterfølgende 
skriftlig redegørelse for hændelsesforløbet. 
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D5.1 - Udarbejdelse af administrationsgrundlag for havbrug i 
Danmarks indre åbne farvande 

Miljømål • Total-kvælstofkoncentrationer i vandsøjlen i Nordsøen må ikke overstige værdierne i en 
saltholdighed/total-kvælstofkoncentrations gradient fra kysten til den centrale Nordsø, hvor 
totalkvælstofkoncentration ved kysten er beregnet på grundlag af vandrammedirektivets 
miljømål for klorofyl a i kystvandene. 

• Totale kvælstofkoncentrationer i vandsøjlen i Kattegat og i Bælthavet, den vestlige Østersø 
må ikke overstige værdierne udregnet ved en interpolation med totale 
kvælstofkoncentrationer ved den åbne kyst beregnet på grundlag af vandrammedirektivets 
miljømål for ålegræs. 

• Vandgennemsigtigheden svarer som minimum til vandgennemsigtigheden, når 
planktonalgebiomassen er i god miljøtilstand fastsat efter vandrammedirektivet i kystvande.  

• Iltkoncentrationen i bundvandet i Nordsøen/Skagerrak må ikke komme under 2 mg ilt/l og 
kun kortvarigt under 4 mg ilt/l. 

• Iltkoncentrationen i bundvandet i Kattegat og Øresund samt Bælthavet og farvandet 
omkring Bornholm må ikke komme under 2 mg ilt/l og kun kortvarigt under 4 mg ilt/l, på 
nær i områder med naturligt iltsvind. 

Baggrund I EU er der stigende fokus på, at akvakultursektoren skal forsyne markederne med en større 
andel af råvarebehovet i de kommende år. I den fælles fiskeripolitik satses der derfor på en 
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, hvor sektoren 
samtidig kan medvirke til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Akvakultur er således en af 
hjørnestenene i EU’s strategi for Blå Vækst.  

I ”Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020”er det 
målet, at produktionen af fisk og skaldyr i dansk akvakultur er forøget med 25 % i 2020. En 
produktionsforøgelse i akvakulturen skal dog ske inden for de til enhver tid gældende 
miljømæssige råderum.  

Link til Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020: 

http://naturerhverv.dk/fiskeri/akvakultur/strategi-for-baeredygtig-udvikling-af-
akvakultursektoren-i-danmark-2014-2020/ 

For at kunne administrere tilladelser til etablering af havbrug i de åbne indre farvande på en 
måde, der er forenelig med miljømålene fastlagt under vandrammedirektivet, 
havstrategidirektivet og Natura 2000 direktiverne, er der behov for retningslinjer for 
administrationen af havbrugstilladelser.  

Beskrivelse af ny 
indsats 

I de seneste år er det blevet teknisk muligt for havbrugsanlæggene at komme længere off-
shore, hvilket betyder, at de ikke længere behøver placere sig meget kystnært, men kan 
lægge sig ud i de indre åbne farvande. Vi mangler viden og retningslinjer for, at kunne 
vurdere om placeringen af havbrug i de indre åbne farvande er forenelig med 
havstrategidirektivet. Der arbejdes derfor på at udvikle retningslinjer, som skal sikre at Miljø- 
og Fødevareministeriets behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser af havbrug i de 
åbne indre farvande er transparent og ensartet og samtidig sikrer den rette balance mellem 
beskyttelse og benyttelse af disse havområder.  

Gennemførsel Der udarbejdes et administrationsgrundlag, der skal danne grundlag for behandling af 
ansøgninger om miljøgodkendelser af havbrug i de åbne indre farvande samt sikrer, at 
hensynet til miljømål opsat under vandrammedirektivet, havstrategidirektivet og Natura 
2000 direktiverne indgår i Miljøstyrelsens administration på havbrugsområdet.  

http://naturerhverv.dk/fiskeri/akvakultur/strategi-for-baeredygtig-udvikling-af-akvakultursektoren-i-danmark-2014-2020/
http://naturerhverv.dk/fiskeri/akvakultur/strategi-for-baeredygtig-udvikling-af-akvakultursektoren-i-danmark-2014-2020/
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Indsatskategori  2a  

Benyttet lovgivning Indsatsen forudsætter overholdelse af vandramme-, havstrategi-, habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektivet, herunder de nationale vandplaner og naturplaner samt den 
danske havstrategi. 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 33; ”Measure to reduce nutrient and organic matter inputs to the marine 
environment from sea-based or air-based sources” 

Geografisk udbredelse I territorial farvande, dog med fokus på Kattegat 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Indsatsen forventes udviklet i løbet af 2015 og 2016 med efterfølgende implementering. 

Myndighed NaturErhvervstyrelsen, Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering Indsatsen har i begrænset omfang administrative omkostninger, som afholdes indenfor 
eksisterende rammer. 

Regional koordinering  

Evt. forhindringer Der er ikke umiddelbart synlige forhindringer forbundet med implementeringen af denne 
indsats. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Implementering af denne indsats vil sikre, at tilladelser til havbrug administreres på en 
miljømæssig forsvarlig måde inden for havstrategidirektivets reguleringsområde.  
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D5.2 - Reduktion af næringsstoffer fra land – vandområdeplaner 
2015-2021                                                    

Miljømål  • Tætheden af enårige alger i de åbne havområder korresponderer med niveauet fastlagt i 
vandrammedirektivet for kystvande. 

• Planteplanktonbiomassen udtrykt som indholdet af klorofyl i de åbne havområder, 
korresponderer med niveauet fastlagt i vandrammedirektivet for kystvande. 

• Der må ikke ske væsentlige ændringer i planktonalgesammensætningen i forhold til den 
naturlige forekomst af arter og grupper af arter som følge af menneskeskabte tilførsler af 
næringsstoffer. 

• Tætheden af flerårige alger i de åbne havområder korresponderer med niveauet fastlagt i 
vandrammedirektivet for kystvande. 
 
• Søgræs forekommer primært i kystområderne, og forekommer i overensstemmelse med 

miljømålene, som er fastlagt efter vandrammedirektivet 

• Total-kvælstofkoncentrationer i vandsøjlen i Nordsøen må ikke overstige værdierne i en 
saltholdighed/total-kvælstofkoncentrations gradient fra kysten til den centrale Nordsø, hvor 
totalkvælstofkoncentration ved kysten er beregnet på grundlag af vandrammedirektivets 
miljømål for klorofyl a i kystvandene. 

• Totale kvælstofkoncentrationer i vandsøjlen i Kattegat og i Bælthavet, den vestlige Østersø 
må ikke overstige værdierne udregnet ved en interpolation med totale 
kvælstofkoncentrationer ved den åbne kyst beregnet på grundlag af vandrammedirektivets 
miljømål for ålegræs. 

• Vandgennemsigtigheden svarer som minimum til vandgennemsigtigheden, når 
planktonalgebiomassen er i god miljøtilstand fastsat efter vandrammedirektivet i kystvande. 

• Iltkoncentrationen i bundvandet i Nordsøen/Skagerrak må ikke komme under 2 mg ilt/l og 
kun kortvarigt under 4 mg ilt/l. 

• Iltkoncentrationen i bundvandet i Kattegat og Øresund samt Bælthavet og farvandet 
omkring Bornholm må ikke komme under 2 mg ilt/l og kun kortvarigt under 4 mg ilt/l, på 
nær i områder med naturligt iltsvind. 

Baggrund Miljømålet i vandområdeplanerne er som udgangspunkt god tilstand. Denne tilstand er 
opnået for overfladevand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. 
Miljømålene afspejler vandrammedirektivets krav. 

Den væsentligste årsag til, at der ikke er god økologisk tilstand i kystvandene, er for stor 
tilførsel af kvælstof. Samlet set er der behov for yderligere reduktion af kvælstoftilførslen til 
kystvande, såfremt der skal opnås god økologisk tilstand i disse. Den altovervejende kilde til 
den diffuse kvælstoftransport er tabet af kvælstof fra de dyrkede arealer. 

Vandområdeplanernes kvælstofindsatsbehov knytter sig alene til den danske andel af et 
konstateret behov for at reducere fx klorofylindholdet i et vandområde til miljømålet. 

Indsatsbehovet er beregnet som forskellen mellem den fremskrevne belastning til 2021 og 
det belastningsniveau, som de enkelte vandområder kan tåle ved målbelastningen. 
Indsatsbehovet er beregnet til ca. 13.100 tons kvælstof. 

Yderligere information, se http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-
2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/  
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Beskrivelse af ny 
indsats 

Vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser indeholder indsatser med en samlet 
estimeret reduktion af tilførslen af kvælstof til kystvandene svarende til ca. 6.900 tons 
kvælstof ud af et samlet opgjort indsatsbehov på ca. 13.100 tons kvælstof. 

Den samlede nationale indsats til forbedring af tilstanden i kystvandene i perioden 2015-
2021 omfatter: 

 Vådområder  

 Lavbundsprojekter 

 Minivådområder 

 Skovrejsning 

 Miljøfokusområder 

 Målrettet regulering 

 Synergieffekt fra spildevandsrensning 

 Synergieffekt af frivilligt opkøb af dambrug 

 Etablering af et stenrev i et fjordområde 

Der udskydes en indsats på 6.200 tons kvælstof til tredje planperiode fra 2021-2027. 

Gennemførsel Miljømålene for 2. planperiode nås dels ved generel statslig regulering, herunder ved 
anvendelse af generelle virkemidler, dels ved indsatser iværksat af landmænd, 
kommunerne, forsyningsselskaber m.v.. 

Indsatskategori  2a  

Benyttet lovgivning Vandrammedirektivets bestemmelser er i Danmark gennemført ved lov nr. 1606 af 26. 
december 2013 om vandplanlægning samt en række tilhørende bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar 2014 om vandområdedistrikter og 
hovedvandoplande 

 Bekendtgørelse nr. 1001 af 29. juni 2016 om overvågning af overfladevandets, 
grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af 
internationale naturbeskyttelsesområder 

 Bekendtgørelse nr. 837 af 27. juni 2016 om basisanalyser 

 Bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, 
søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 

 Bekendtgørelse nr. 836 af 27. juni 2016 om indholdet af vandområdeplaner 

 Bekendtgørelse nr. 795 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster 

 Bekendtgørelse nr. 794 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 2 ”Reduce nutrient pollution from agriculture” 

Geografisk udbredelse Afgrænsningen af vandområdedistrikter og hovedvandoplande er fastsat i bekendtgørelse 
nr. 119 af 7.februar 2014. Afgrænsningen kan tillige ses i vandområdeplanerne. 

 Vandrammedirektivets definition af kystvande er: ”overfladvand på landsiden af en linje, 
hvor hvert punkt befinder sig i en afstand af én sømil til havsiden fra det nærmeste punkt på 
den basislinje, hvorfra bredden af territorialfarvande måles, og som, hvor det er relevant, 
strækker sig ud til overgangsvandes yderste grænse. Mod land er kystvandene afgrænset af 
middelvandstandslinjen langs kysten.” 

For kystvande gælder, at den økologiske tilstand skal vurderes ud til 1 sømil fra basislinjen jf. 
de biologiske kvalitetselementer i vandrammedirektivet. Tilstanden for forurenende stoffer 



Bilag 1 - Nye indsatser                                                                                                           D5 – Eutrofiering 

18 
 

(miljøfarlige forurenende stoffer) skal ikke kun vurderes for kystvande, dvs. ud til 1 sømil fra 
basislinjen, men for hele søterritoriet. Det vil sige ud til 12 sømil, der er afgrænsning af 
vanddistrikter med hensyn til kemisk tilstand. 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De endelige 
vandområdeplaner blev offentliggjort 27. juni 2016. Vandområdeplanerne gælder fra 
december 2015 – december 2021. 

Myndighed Miljø- og fødevareministeren er vanddistriktsmyndighed og har det overordnede ansvar for, 
at vandområdeplanerne bliver udarbejdet, og for at miljømålene bliver opfyldt. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager den praktiske opgave med at udarbejde 
vandområdeplaner og indsatsprogrammer.  

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

De supplerende indsatser er fastlagt ud fra en vurdering af de mest omkostningseffektive 
indsatser med henblik på at opnå miljømålene i vandområdeplanerne. 

Finansiering Der er afsat i alt ca. 3,4 mia. kr. til indsatsen til reduktion af tilførslen af kvælstof til 
kystvande. 

Regional koordinering Sammen med virkningerne af indsatsen under vandplanerne fra første planperiode samt 
Vandmiljøplan I – III mv. bidrager vandområdeplaner til den danske indsats for at nå de 
økologiske mål i henhold til HELCOM Østersøaktionsplanens (Baltic Sea Action Plan 2007) og 
OSPARs strategi for begrænsninger af fosfor og kvælstofbelastningen til havområderne.  

Evt. forhindringer De fastsatte miljømål skal som udgangspunkt være opfyldt senest ved udgangen af 2015. I 
visse tilfælde er det vurderet, at et givent vandområde – vandløb, sø, kystvand eller 
grundvandsforekomst – ikke kan nå målet inden for den fastsatte tidsramme. Her giver 
vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning mulighed for under bestemte 
forudsætninger at fravige det generelle krav om opfyldelse af målet om god tilstand i 2015. 

For et antal vandområder forlænges fristen for opnåelse af god tilstand derfor til 
planperioden efter 22. december 2021. 

Målopfyldelse i 2021 forudsætter at baselinereduktionen for kvælstof er opfyldt. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Vandrammedirektivets overvågningsforpligtigelser er i Danmark udmøntet via 
bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders 
tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder. 

Det er det nationale overvågningsprogram NOVANA, der tilvejebringer datagrundlaget for 
udarbejdelse af vandområdeplanen. NOVANA programmet er målrettet efter både at skabe 
et nationalt overblik over natur- og miljøtilstanden i Danmark samt at kunne give viden om 
konkrete områder og lokaliteter i Danmark. NOVANA er således grundlag for bl.a. 
fastlæggelse af vandområdernes tilstand og indsatsbehov. 
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D6.1 - Udvikling af bundfaunaindeks for fysisk forstyrrelse                                                           

Miljømål  Indeks der kan afspejle miljømålet for arter, der er sårbare over for fysisk forstyrrelse, 
udvikles frem til næste generation af havstrategier. 

Baggrund Det eksisterende bundfaunaindeks (DKI) er ikke målrettet den fysiske forstyrrelse af 
havbunden og der er derfor brug for at udvikle et bundfaunaindeks som specifikt kan 
afspejle den fysiske forstyrrelse af havbunden.  

Beskrivelse af ny 
indsats 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil frem mod næste runde af havstrategier deltage i 
udviklingen af et indeks, som kan afspejle graden af fysisk forstyrrelse på den bløde 
havbund, der er sårbare over for fysisk forstyrrelse. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 
igangsatte i 2014 et projekt med DTU Aqua og DCE som udførende parter omkring dansk 
erhvervsfiskeris påvirkning af bundfauna. Projektet undersøgte, om eksisterende diversitets- 
og miljøkvalitetsindeks er følsomme overfor fiskeripåvirkning. Der blev fundet en vis 
sammenhæng mellem intensiteten i det lokale fiskeri og bundfaunens respons målt ved de 
eksisterende indices DKI, AMBI og Shannon, men projektet påpegede også behovet for at 
udvikle et mere målrettet indeks, hvor man tager udgangspunkt i de organismer, som kan 
forventes at udvise størst respons i forhold til fiskeripåvirkning. På denne baggrund vil 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bidrage til det videre arbejde for at få udviklet et 
indeks, som kan afspejle havstrategiens miljømål for arter i og på den bløde bund, der er 
sårbare over for fysisk forstyrrelse. Der vil i dette udviklingsarbejde blive inddraget den 
seneste nationale og internationale viden på området. Formålet med et sådant indeks er at 

kunne vurdere responsen i det bentiske system i relation til forskellige gradienter af 
fiskeritryk, herunder f.eks. ændringer i funktionalitet, trofisk struktur, biodiversitet og/eller 
habitatets kvalitet.   

Indsatsen har ikke i sig selv effekter på miljøet, men vil bidrage til at miljømålet nås.  

Gennemførsel Projektet igangsættes i 2017. Herefter vil der blive taget stilling til om der er behov for 
yderligere udvikling eller validering inden et operationelt indeks foreligger. Et operationelt 
indeks forventes implementeret via udgivelse af en teknisk anvisning for overvågning, dvs. 
en teknisk implementeringsmetode. Implementeringen bør koordineres på sub-regionalt 
eller regionalt niveau med de omkringliggende nabolande. Næste generation af 
Havstrategiens overvågningsprogram vil foreligge i 2020.  

Indsatskategori  2b 

Benyttet lovgivning Ikke relevant.  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 39 ”Other measures” 

Geografisk udbredelse Indekset skal anvendes på den bløde bund i alle danske farvande. 

Tidsmæssig 
udbredelse 

2017.  

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja  
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Finansiering 3,0 mio. kr. Finansiering via Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (artikel 79 og 80) under 
Miljø- og Fødevareministeriet.  

Regional koordinering Der vil blive foretaget regional koordinering. Der forventes ikke grænseoverskridende 
effekter af indsatsen. 

Evt. forhindringer 

 

 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Indsatsen har ikke i sig selv effekter på miljøet. 
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D6.2 - Fiskeriregulering på rev og boblerev i Natura 2000-

områder 

Miljømål  For udvalgte områder med stenrev i Kattegat, Bælthavet og farvandet omkring Bornholm 
er arealet af makroalger og artssammensætningen forbedret. 

 For områder med stenrev i Kattegat, Bælthavet og farvandet omkring Bornholm bevares 
eller forbedres artsantallet, dækningsgraden, og dybdeudbredelsen af makroalger.  

 Væsentlige forekomster af hestemuslingerev i Kattegat og Bælthavet forringes ikke 
yderligere  

 Kvaliteten af habitater og antallet af karakteristiske arter bevares eller forbedres 

 Den samlede menneskeskabte påvirkning af havbundens integritet er stabil eller faldende. 

 Bestandene af marsvin er stabile eller stigende under hensyntagen til de naturlige 
variationer. 

 Udbredelsesområdet for havlit i farvandet omkring Bornholm er stabilt eller stigende, og 
hovedparten af dens fourageringsområder er relativt uforstyrrede i perioden 1. november til 
medio april. 

Baggrund Naturtyperne er sårbare over for forstyrrelser påført af fiskeri. For at sikre robust natur og 
øget biodiversitet på revene indføres fiskerireguleringen. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

I Natura 2000-områderne i Kattegat, Bælthavet og Østersøen med rev og boblerev på 
udpegningsgrundlaget beskyttes områderne på og omkring naturtyperne mod forstyrrelser 
fra fiskeri med bundgående redskaber. Boblerev beskyttes ligeledes mod skader fra 
garnfiskeri. 

Gennemførsel Fiskeriregulering indgår som en indsats i Natura 2000-planerne for områder med rev og 
boblerev på udpegningsgrundlaget. På baggrund af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings 
kortlægning af områderne udarbejder NaturErhvervstyrelsen fiskerireguleringsforslag.  

For områder med kun danske fiskerirettigheder gennemføres reguleringen via 
bekendtgørelse. I områder med internationale fiskerirettigheder følges retningslinjerne for 
fiskeriregulering fastlagt efter den fælles fiskeri politik gennem international koordinering. 

Indsatskategori  2a 

Benyttet lovgivning Habitatdirektivet  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 20 “Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other 
exploitation/removal of animal and plants” 

KTM nr. 27 “Measures to reduce physical damage in marine waters (and not reported under 
KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)” 

KTM nr. 37 “Measures to restore and conserve marine ecosystems, including habitats and 
species”  

Geografisk udbredelse I alle danske farvande både i kystzonen, territorial farvande og EEZ 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Reguleringerne påbegyndtes i 2013 og planlægges gennemført i samtlige områder inden 
udgangen af 2021. 
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Myndighed NaturErhvervstyrelsen 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

 

Cost benefit analyser og socioøkonomiske analyser foretages inden gennemførsel af 
fiskeriregulering i de enkelte Natura 2000-områder.  

Finansiering Omkostninger for erhvervet varierer mellem områderne, og udarbejdes på baggrund af 
kortlægning af områderne. 

Regional koordinering I de områder, hvor projektet kan have grænseoverskridende effekter gennemføres ESPOO 
høringer. For områder med internationale fiskerirettigheder gennemføres reguleringen i 
samarbejde med relevante lande. 

Evt. forhindringer Mangel på enighed mellem landene om omfanget og påvirkningen af fiskeriregulering. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Vurdering sker gennem fortsat overvågning af naturtyperne i NOVANA 
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D6.3 - Ændring af råstofloven 

Miljømål  Den samlede menneskeskabte påvirkning af havbundens integritet er stabil eller faldende. 

Baggrund Ændring af råstofloven blev vedtaget i februar 2015 og trådte i kraft 1. juli 2015. En række af 
ændringerne i lovforslaget og udmøntningen heraf vil medvirke til at forbedre 
miljøtilstanden i forhold til havbundens integritet og råstofindvindingens påvirkning heraf.  

Beskrivelse af ny 
indsats 

Ændringerne i råstofloven udmønter sig bl.a. i: 

1) Hjemmel til at udlægge områder, hvor der ikke kan gives tilladelse til råstofindvinding 
eller kun i begrænset omfang. 

2) Bestemmelser i råstofloven og kystbeskyttelsesloven, der skal fremme øget by-pass og 
nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer, som ellers ville blive klappet, ved at 
tilladelse til klapning ikke kan gives hvis materialet enten bør bypasses eller kan nyttiggøres. 
Disse bestemmelser vil kunne medvirke til at mindske behovet for indvinding af råstoffer fra 
almindelige indvindingsområder og behovet for klapning. I 2013 blev der klappet 1,3 mio. 
m3 materiale, som antages at være uforurenet. 

3) Indførelsen af mulighed for at genauktionere et område, som er udlagt ved auktion, 
hvilket vil fremme en kontinuert udnyttelse af områderne frem for udlægning af nye 
områder. 

Gennemførsel 1) Ændringsloven er vedtaget Bekendtgørelse vedr. forbud mod råstofindvinding i de 
udpegede havstrategi-områder i Kattegat forventes udstedt, så den træder i kraft samtidig 
med den delegerede retsakt fra EU vedr. fiskeriregulering. 

2) Det forventes ikke, at have væsentlige økonomiske konsekvenser for hverken staten eller 
erhvervslivet, incl. havnene. Evt. samlet set mindre besparelser for havne og de private 
foreninger m.v., der står for kystbeskyttelse. Reglerne trådte i kraft 1. juli 2015. 
Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale, der 
udmønter lovændringen, trådte i kraft d. 28. september 2015. Eksisterende tilladelser til 
klapning gælder fortsat. 

3)Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og 
kontinentalsoklen, der udmønter lovændringen, tråde i kraft 1. december 2015. Det 
forventes ikke, at have væsentlige økonomiske konsekvenser for staten. Det forventes (om 
noget) at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.  Muligheden vil være til 
stede for de auktionsområder, hvor eneretten udløber, hvilket for de første områders 
vedkommende sker i 2016. Det vil være op til indvindings-firmaerne, om de søger om 
genauktionering. 

Indsatskategori  2a  

Benyttet lovgivning Ikke relevant 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM mr. 27 ”Measures to reduce physical damage in the marine waters” 

Geografisk udbredelse  Alle danske havområder hvor der råstofindvindes 

Tidsmæssig 
udbredelse 

1) Bekendtgørelse vedr. råstofindvinding i havstrategi-områderne i Kattegat forventes 
udstedt i 2017... 

2) Reglerne trådte i kraft 1. juli 2015. Eksisterende tilladelser til klapning vil således 
fortsat gælde. 
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3) Muligheden vil være til stede for de auktionsområder, hvor eneretten udløber, 
hvilket for de første områders vedkommende sker i 2016. Det vil være op til 
indvindings-firmaerne, om de søger om genauktionering. 

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering 1) Bekendtgørelse om udlægning af havstrategi-områder vil ikke medføre omkostninger for 
staten i relation til råstofindvinding.  

Områderne i Kattegat vil blive udlagt i medfør af hjemmelen, hvilket ikke forventes at få 
økonomiske konsekvenser i forhold til råstofindvinding. Det kan endnu ikke siges, hvad 
bestemmelsen i øvrigt vil blive anvendt til, og derfor heller ikke, hvad omkostningerne vil 
være for erhvervslivet.  

2) Der forventes ikke at være væsentlige økonomiske konsekvenser for hverken staten eller 
erhvervslivet, inkl. havnene. Evt. samlet set mindre besparelser for havne og de private de 
foreninger m.v., der står for kystbeskyttelse. 

3) Der forventes ikke at være væsentlige økonomiske konsekvenser for staten. Forventes 
(om noget) at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 

Regional koordinering Der er ikke foretaget regional koordinering. Indsatsen har ikke grænseoverskridende 
effekter. 

Evt. forhindringer Der er ikke umiddelbart synlige forhindringer forbundet med implementeringen af denne 
indsats. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Generel forbedring af råstofloven, således at der opsættes bedre rammer for virksomheders 
råstofindvinding på havet samtidig med at miljøreguleringen forbedres. 
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D6.4 - Genopretning af stenrev ved Gilleleje Flak og Tragten                                                            

Miljømål  For områder med stenrev i Kattegat, Bælthavet og farvandet omkring Bornholm bevares 
eller forbedres artsantallet, dækningsgraden, og dybdeudbredelsen af makroalger. 

 For udvalgte områder med stenrev i Kattegat, Bælthavet og farvandet omkring Bornholm 
er arealet af makroalger og artssammensætningen forbedret 

 Kvaliteten af habitater og antallet af karakteristiske arter bevares eller forbedres 

 Bestandene af marsvin er stabile eller stigende 

 Den samlede menneskeskabte påvirkning af havbundens integritet er stabil eller faldende. 

Baggrund Projektet er en del af Naturpakken.  

Som led i forvaltningen af Natura 2000-områder planlægges at genoprette et stenrev i 
Natura 2000-området Gilleleje Flak og Tragten. Området har et større område med rev, som 
er påvirket af tidligere tiders stenfiskeri. Der gennemføres derfor et genopretningsprojekt 
for 7,3 mio. kr., hvilket søges øget gennem ansøgning om LIFE midler.  

Projektet skal fører til et mere robust rev, med flere biotoper og en højere samlet 
biodiversitet. Der udøves ikke bundslæbende fiskeri i området. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

Revet ved Gilleleje er påvirket af mange års stenfiskeri. Revets diversitet er derfor lav. 
Projektet skal gavne både revet og revarterne i området. Samtidig forventes projektet at 
gavne marsvin og andre arter, der fouragerer på rev.  

Gennemførsel Projektet er finansieret gennem Naturpakken. Der er afsat 7,3. mio. kr. til projektet. Der er i 
september 2016 sendt ansøgning om LIFE midler til projektet, så den samlede projektsum 
øges.  

Indsatskategori  2a 

Benyttet lovgivning Habitatdirektivet, havstrategidirektivet 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 26 “Measures to reduce physical loss of seabed habitats in marine waters (and not 
reported under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)” 

KTM nr. 37 “Measures to restore and conserve marine ecosystems, including habitats and 
species” 

Geografisk udbredelse Kystnære vande 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Revet planlægges etableret senest 2019 

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning  

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering Omkostningerne ligger i anlæg af projektet. Der forventes ikke afledte omkostninger for 
erhverv. 



Bilag 1 - Nye indsatser                                                                                        D6 – Havbundens integritet 

26 
 

Regional koordinering Indsatsen har ikke grænseoverskridende effekter. 

Evt. forhindringer Indsatsen vil have et mindre omfang, hvis der ikke opnås støtte fra EU's LIFE midler. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Indsatsen forventes vurderet gennem et mindre overvågningsprogram i projektet samt den 
løbende NOVANA overvågning. 

 

 



Bilag 1 - Nye indsatser                                                                                            D8 – Forurenende stoffer 

27 
 

D8.1 - Reduktion af påvirkning med miljøfarlige forurenende 
stoffer (MFS) – Vandområdeplaner 2015-2021 

Miljømål  Indholdet af forurenende stoffer i vand, sediment og levende organismer må ikke 
overskride vedtagne miljøkvalitetsstandarder, der anvendes i den gældende lovgivning. 

 Indholdet af forurenende stoffer i fisk og skaldyr må ikke overstige de niveauer, der er 
fastlagt i fælleskabslovgivningen eller andre relevante standarder. 

Baggrund Vandområdeplanerne indeholder de konkrete miljømål, der er opstillet for overfladevand, 
grundvand og beskyttede områder, herunder identifikation af tilfælde, hvor der er gjort brug 
af direktivets undtagelsesbestemmelser, eller hvor vandområder er udpeget som kunstige 
eller stærkt modificerede. 

Miljømålet er som udgangspunkt god tilstand. Denne tilstand er opnået for overfladevand, 
når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. Miljømålene afspejler 
vandrammedirektivets krav. 

Indsatsprogrammet for vandområdedistrikterne fremgår af bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer. Indsatsprogrammet indeholder en henvisning til de grundlæggende 
foranstaltninger og omfatter supplerende foranstaltninger, som skal gennemføres for at nå 
miljømålene for de målsatte vandområder. 

Yderligere information, se http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-
2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/   

Beskrivelse af ny 
indsats 

Indsatser for at nedbringe tilførslen af miljøfarlige forurenende stoffer: Hvor 
miljøkvalitetskravene overskrides i et vandområde, skal de berørte kommuner: 

 Finde årsagen til forureningen ved at igangsætte en kildeopsporing i oplandet. 

 Træffe passende foranstaltninger til at standse tilførslen af de stoffer, der har 
forårsaget den ikke gode tilstand, f.eks. ved at revidere udledningstilladelser eller 
ved at miljømyndigheden meddeler påbud, så gældende miljøkvalitetskrav kan 
overholdes. 

 Der igangsættes projekter med henblik på at indhente yderligere viden om 
miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet. 

Gennemførsel Vandområdeplanens mål nås dels ved generel statslig regulering, herunder ved anvendelse 
af generelle virkemidler, dels ved indsatser iværksat af kommunerne. 

Indsatskategori  2a  

Benyttet lovgivning Vandrammedirektivets bestemmelser er i Danmark gennemført ved lov nr. 1606 af 26. 
december 2013 om vandplanlægning samt en række tilhørende bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar 2014 om vandområdedistrikter og 
hovedvandoplande 

 Bekendtgørelse nr. 1001 af 29. juni 2016 om overvågning af overfladevandets, 
grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af 
internationale naturbeskyttelsesområder 

 Bekendtgørelse nr. 837 af 27. juni 2016 om basisanalyser 

 Bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, 
søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 

 Bekendtgørelse nr. 836 af 27. juni 2016 om indholdet af vandområdeplaner 

 Bekendtgørelse nr. 795 om miljømål for overfladevandområder og 



Bilag 1 - Nye indsatser                                                                                            D8 – Forurenende stoffer 

28 
 

grundvandsforekomster 

 Bekendtgørelse nr. 794 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 

Dertil kommer særskilt EU’s direktiv om miljøkvalitetskrav (DIREKTIV 2008/105/EF) som er 
gennemført ved lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning og følgende 
bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, 
søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 

 Bekendtgørelse nr. 836 af 27. juni 2016 om indholdet af vandområdeplaner 

 Bekendtgørelse nr. 837 af 27. juni 2016 om basisanalyser 

 Bekendtgørelse nr. 921 af 27. juni 2016 om krav til udledning af forurenende stoffer 
til vandløb, søer eller havet 

Bekendtgørelse nr. 1001 af 29. juni 2016 om overvågning af overfladevandets, grundvandets 
og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale 
naturbeskyttelsesområder. 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 3 ”Reduce pesticides pollution from agriculture” 

KTM nr. 4 ”Remediation of contaminated sites (historical pollution including sediments, 
groundwater, soil)” 

KTM nr. 15 ”Measures for the phasing-out of emission, discharge and losses of priority 
hazardous substances or for the reduction of emissions, discharges and losses of priority 
substances” 

KTM nr. 16 ”Upgrades or improvements of industrial wastewater treatment plants (including 
farms)”  

Geografisk udbredelse Afgrænsningen af vandområdedistrikter og hovedvandoplande er fastsat i bekendtgørelse 
nr. 119 af 7. februar 2014 om vandområdedistrikter og hovedvandoplande. 

Vandrammedirektivets definition af kystvande er: ”overfladvand på landsiden af en linje, 
hvor hvert punkt befinder sig i en afstand af én sømil til havsiden fra det nærmeste punkt på 
den basislinje, hvorfra bredden af territorialfarvande måles, og som, hvor det er relevant, 
strækker sig ud til overgangsvandes yderste grænse. Mod land er kystvandene afgrænset af 
middelvandstandslinjen langs kysten.” 

For kystvande gælder, at den økologiske tilstand skal vurderes ud til 1 sømil fra basislinjen jf. 
de biologiske kvalitetselementer i vandrammedirektivet. Tilstanden for forurenende stoffer 
(miljøfarlige stoffer) skal ikke kun vurderes for kystvande, dvs. ud til 1 sømil fra basislinjen, 
men for hele søterritoriet. Det vil sige ud til 12 sømil, der er afgrænsning af 
vandområdedistrikter med hensyn til kemisk tilstand. 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. Vandområdeplanerne 
gælder fra 2015 - 2021. 

Myndighed Miljø- og fødevareministeren skal som vandplanlægningsmyndighed gennemføre 
vandplanlægningen efter reglerne i Lov om vandplanlægning. 

Staten udarbejder vandområdeplaner og indsatsprogrammer. Vandområdeplanerne 
fastsætter miljømål for alle de vandområder, som er omfattet af vandplanlægningen, og 
indsatsprogrammerne angiver, hvordan miljømålene nås. 

Miljø- og fødevareministeren er vandplanlægningsmyndighed og har det overordnede 
ansvar for, at vandområdeplanerne bliver udarbejdet, og for at miljømålene bliver opfyldt. 
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Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager den praktiske opgave med at udarbejde 
vandområdeplaner og indsatsprogrammer. 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

De supplerende indsatser er fastlagt ud fra en vurdering af de mest omkostningseffektive 
indsatser med henblik på at nå miljømålene i vandområdeplanerne. 

Finansiering Der afsættes midler til at indsamle ny viden og til kommunernes kildeopsporing.  

Regional koordinering Indsatsprogrammet indeholder en henvisning til øvrige foranstaltninger mod stigende 
forurening af marine vande herunder internationale konventioner. 

Evt. forhindringer Der er ikke umiddelbart synlige forhindringer forbundet med implementeringen af denne 
indsats. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Vandrammedirektivets overvågningsforpligtigelser er i Danmark udmøntet via 
bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders 
tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder. 

Det er det nationale overvågningsprogram NOVANA, der tilvejebringer datagrundlaget for 
udarbejdelse af vandområdeplanen. NOVANA programmet er målrettet efter både at skabe 
et nationalt overblik over natur- og miljøtilstanden i Danmark og at kunne give viden om 
konkrete områder og lokaliteter i Danmark. NOVANA er således grundlag for bl.a. 
fastlæggelse af vandområdernes tilstand og indsatsbehov. 
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D10.1 - Etablering af 2015-niveauer for marint affald 

Miljømål  Tilgængelige videnskabelige data om marint affald skal være indsamlet i 2015 med henblik 
på i 2020 at etablere referenceniveauer og konkrete indsatser til reduktion af de marine 
affaldsmængder med det formål at opnå væsentlige reduktioner i 2025, sammenlignet med 
2015, for at forhindre skadelige effekter på det kystnære og marine miljø. 

Baggrund I 2015 er overvågning af marint affald igangsat. Overvågningsprogrammet under Danmarks 
havstrategi omfatter overvågning af marint affald på 4 referencestrande, marint affald på 
havbunden og i vandsøjlen i form af bundtrawlundersøgelser, marint affald i mallemukker, 
undersøgelser af mikroplastik i sedimentet samt makro- og mikroaffald i fiskemaver.  

Beskrivelse af ny 
indsats 

Der etableres 2015-niveauer for marint affald, som giver et overblik over niveauet i 2015. 
Egentlige referenceniveauer kan først etableres i 2020, da dette typisk kræver en 6-årig 
tidsserie. Referenceniveauerne skal være robuste nok til, at det kan vurderes, om der er 
opnået væsentlige reduktioner i 2025. Det forventes, at der i 2020 kan etableres 
referenceniveauer for marint affald på strande.  

Etablering af 2015-niveauer vil sikre, at miljømålet opnås mht. indsamling af tilgængelige 
videnskabelige data om marint affald i 2015. Projektet vil ikke bidrage til at reducere 
mængden af marint affald.  

Gennemførsel Data for marint affald indsamles i henhold til havstrategiens overvågningsprogram. På 
baggrund af de indsamlede data og prøver fra 2015, vil der i 2015/2016 blive fastlagt 2015-
niveauer. 

Egentlige referenceniveauer kan først etableres i 2020, da dette kræver en 6-årig tidsserie. 
Det forventes, at der i 2020 kan etableres referenceniveauer for marint affald på strande. 
Etableringen af referenceniveauer vil blive koordineret på regionalt niveau.  

Indsatskategori  2b 

Benyttet lovgivning Ikke relevant.  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 39 ”Other measures” 

Geografisk udbredelse Coastal waters, territorial waters samt EEZ’en  

Tidsmæssig 
udbredelse 

2015-2016 

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

 

Finansiering Indsatsen finansieres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings almindelige bevilling. Der 
er afsat 100.000 til projektet i 2015. Selve overvågningen finansieres via det nationale 
overvågningsprogram NOVANA. 

Regional koordinering Der vil ske regional koordinering inden det endelige indsatsprogram offentliggøres. 
Indsatsen har ikke grænseoverskridende effekter. 
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Evt. forhindringer 

 

Projektet er afhængigt af at overvågningen gennemføres.  

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Der er etableret 2015-niveauer i løbet af 2016. 
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D10.2 – Informationsindsats ift. marint affald.  

Miljømål  Tilgængelige videnskabelige data om marint affald skal være indsamlet i 2015 med henblik 
på i 2020 at etablere referenceniveauer og konkrete indsatser til reduktion af de marine 
affaldsmængder med det formål at opnå væsentlige reduktioner i 2025, sammenlignet med 
2015, for at forhindre skadelige effekter på det kystnære og marine miljø. 

 Andelen af affald på danske strande, der stammer fra strandgæster, er faldende. 

Baggrund Denne type af indsats anbefales bl.a. i de regionale handlingsplaner mod marint affald under 
HELCOM og OSPAR. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

Denne indsats har til hovedfokus, at oplyse og øge bevidstheden om de problemer der er 
forbundet med marint affald. Igennem oplysning forventes på sigt en reduceret mængde 
affald i det marine miljø.  

Indsatsen kan eksempeltvist indeholde kampagner der er målrettet feriehusudlejere, fiskere 
og sommerhusgæster og har fokus på oplysning om nedbrydningstider for de hyppigste 
typer strandaffald samt øge opmærksomheden på f.eks. tabte fiskeredskaber og andet 
udstyr. Samtidig kan indsatsen omfatte uddeling af lommeskraldeposer, lommeaskebægre 
el. lign. på relevante strande og derved opfordre til, at gæsterne tager deres skrald med sig 
og ikke smider det på stranden.  

Desuden kunne indsatsen indeholde kampagne rettet mod den generelle husholdning 
hjemme hos forbrugerne og indeholde små daglige ændringer, der vil komme miljøet til 
gode uden at kræve ret meget af forbrugeren.  Her kunne eksempelvis være tale om at 
vælge kosmetik uden plasticpartikler samt bortskaffe affald på den mest miljømæssigt 
hensigtsmæssige måde.  

Herudover vil indsatsen give økonomisk, politisk samt kommunikationsmæssig støtte til 
afholdelse af strandrensningsevents i samarbejde med relevante eksterne parter. 

Gennemførsel Indsatsen vil have ophæng i Miljø- og Fødevareministeriet, men den praktiske 
gennemførelse vil ske via konsulenter og samarbejde med relevante eksterne parter som fx 
Hold Danmark Rent, Danske Havne, KIMO, danske renseanlæg. 

Indsatskategori  2a 

Benyttet lovgivning HELCOM/OSPAR 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 29 ”Measures to reduce litter in the marine environment. 

Geografisk udbredelse Coastal waters, territorial waters samt EEZ’en  

Tidsmæssig 
udbredelse 

2017. 

Myndighed Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

 

Finansiering 3 mio. kr. Finansiering via Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (artikel 79 og 80) under 
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Miljø- og Fødevareministeriet.  

Regional koordinering Der er ikke foretaget regional koordinering. Indsatsen har ikke grænseoverskridende 
effekter. 

Evt. forhindringer - 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Indsatsen forventes at øge bevidstheden om affaldshåndtering, nedbrydelseshastigheder 
samt bortskaffelse af affald og derved på sigt medføre en reduktion af det marine affald 
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D10.3 – Regionalt koordineret vidensindsamling om marint 
affald.  

Miljømål  Tilgængelige videnskabelige data om marint affald skal være indsamlet i 2015 med henblik 
på i 2020 at etablere referenceniveauer og konkrete indsatser til reduktion af de marine 
affaldsmængder med det formål at opnå væsentlige reduktioner i 2025, sammenlignet med 
2015, for at forhindre skadelige effekter på det kystnære og marine miljø. 

Baggrund Denne indsats indgår i den regionale handlingsplan for marint affald under den regionale 
havkonvention HELCOM. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

Indsatsen omfatter vidensindsamling om forekomsten og kilderne til ekspanderet polystyren 
(flamingo-plast) i Østersøen samt viden om mulige alternative løsninger. Den indsamlede 
viden forventes delt med andre HELCOM-lande og vil kunne danne grundlag for 
informationsaktiviteter ift. både befolkningen og relevante erhverv. Indsatsen vil signalere, 
at Danmark aktivt bidrager til en regionalt koordineret indsats over for marint affald.  

Gennemførsel Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning igangsætter med fagligt bidrag fra Miljøstyrelsen 
projektet i 2017. Projektet indledes med en kortlægning af forekomsten af og kilderne til 
ekspanderet polystyren (flamingo-plast) i Østersøen. Dernæst igangsættes et studie, hvor 
der indhentes viden fra industrien om mulige alternative løsninger, såsom brug af andre 
materialer, pant- eller returneringsordninger eller reduktion af emballage. Indsatsen vil blive 
koordineret med den tilsvarende indsats under OSPARs handlingsplan for marint affald. 

Indsatskategori  2a 

Benyttet lovgivning Egentlig lovgivning findes ikke på området, men vejledende materiale fra HELCOM/OSPAR vil 
indgå i projektet 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 29 ”Measures to reduce litter in the marine environment. 

KTM nr. 39 ”Other measures” 

Geografisk udbredelse Coastal waters, territorial waters samt EEZ’en  

Tidsmæssig 
udbredelse 

2017-2018. 

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

 

Finansiering 1 mio. kr. Finansiering via Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets ordning om gennemførelse 
af integreret havpolitik (IMP-ordning) under Miljø- og Fødevareministeriet.  

Regional koordinering Indsatsen vil blive regionalt koordineret via den regionale havkonvention for Østersøen, 
HELCOM. 

Evt. forhindringer Finansieringen forudsætter Overvågningsudvalgets godkendelse af udvælgelseskriterierne 
for den støtte, der indgår i ordningen om Integreret Maritim Politik (IMP), inden 
aktiviteterne kan sendes i udbud/tilbud indhentes. 
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Vurdering af 
indsatsens virkning 

Indsatsen forventes at øge vidensniveauet og bevidstheden om forekomst af marint affald i 
Østersøen og derved på sigt medføre en reduktion af det marine affald.  
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D11.1 - Tværgående myndighedssamarbejde om undervandsstøj 

Miljømål  Aktiviteter der giver anledning til indførelse af impulslyd til havmiljøet, og som vurderes at 
give anledning til negativ påvirkning, udføres med relevante afbødetiltag eller henlægges til 
en periode af året eller til geografiske områder, hvor potentielle skader på marine 
organismer er begrænset. 

Baggrund Der findes en lang række naturlige og menneskeskabte kilder til støj i havene. De 
menneskeskabte aktiviteter på havet bliver stadig hyppigere og mere intensive i forhold til 
de naturlige. Der er i dag kun begrænset viden om, omfanget af det menneskeskabte bidrag, 
til den samlede mængde undervandstøj, samt hvordan den påvirker havets organismer. 
Inden for undervandsstøj er der behov for mere viden og en bedre forståelse af 
problemernes omfang og mulighederne for at reducere påvirkningerne. Derfor foreslås 
etableringen af dette tværgående myndighedssamarbejde. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

Der etableres et tværgående myndighedssamarbejde mellem Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning, Energistyrelsen, Søfartsstyrelsen og Forsvarsministeriet, hvis hovedformål 
er at koordinere forvaltningen inden for undervandsstøj, drøfte behovet for mere viden på 
området, vurdere behovet for at udarbejde fælles retningslinjer samt kommentere på 
internationale initiativer på området (f.eks. de planlagte HELCOM og OSPAR handlingsplaner 
for undervandsstøj).  

Gennemførsel Indsatsen forventes implementeret igennem et tværministerielt samarbejde mellem 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Søfartsstyrelsen og 
Forsvarsministeriet.  

Indsatskategori  2b 

Benyttet lovgivning Ikke relevant 

Relevante Key Type 
Measures 

KTM nr. 28: ”Measures to reduce inputs of energy, including underwater noise, to the marine 
environment” 

Geografisk udbredelse Coastal waters, territorial waters samt EEZ’en 

Tidsmæssig 
udbredelse 

2015-2020 

Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning  

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering Indsatsen har, i begrænset omfang, administrative omkostninger, som finansieres inden for 
de eksisterende rammer. 

Regional koordinering Nej 

Evt. forhindringer Der er ikke umiddelbart synlige forhindringer forbundet med implementeringen. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Ved at koordinere forvaltningen inden for undervandsstøj, få set på behovet for mere viden 
på området, samt på behovet for at udarbejde fælles retningslinjer, kan det klarlægges, hvor 
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og hvordan vi bedst sikre et sundt lydmiljø.  
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D11.2 - Vejledning i forbindelse med seismiske undersøgelser og 
boringer  

Miljømål  Aktiviteter der giver anledning til indførelse af impulslyd til havmiljøet, og som vurderes at 
give anledning til negativ påvirkning, udføres med relevante afbødetiltag eller henlægges til 
en periode af året eller til geografiske områder, hvor potentielle skader på marine 
organismer er begrænset. 

Baggrund Formålet med vejledningen er, at det bliver mere overskueligt for en ansøger (selskab), 
hvilke standardvilkår, og evt. andre vilkår der kan blive fastsat i forbindelse med 
godkendelse af en boring eller en seismisk undersøgelse for at minimere påvirkninger fra 
undervandsstøj. Det er Energistyrelsens vurdering, at vilkår og procedurer for seismiske 
undersøgelser og boringer i forhold til støj, vil kunne variere afhængigt af lokalitet, tidspunkt 
på året og undersøgelsens varighed mm.  

Beskrivelse af ny 
indsats 

Energistyrelsen udarbejder en vejledning, hvor procedurer og vilkår for seismiske 
undersøgelser og boringer vil fremgå. Vejledningen vil også beskrive 
afværgeforanstaltninger og forbehold, som kan pålægges ansøger. Af vejledningen vil det 
ligeledes fremgå, at ansøger skal redegøre for anvendelse af alternative teknologier i 
forbindelse med aktiviteten. Vejledningen vil blive gjort tilgængelig på Energistyrelsens 
hjemmeside. 

Gennemførsel Energistyrelsen udarbejder vejledning, som vil blive gjort tilgængelig på Energistyrelsens 
hjemmeside. Det forventes, at vejledningen vil være udarbejdet i løbet af 2017 og blive 
koordineret med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.  

Indsatskategori 2a 

Benyttet lovgivning Indsatsen er et resultat af en miljøvurdering foretaget efter lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter, nr. 425 af 18. maj 2016. Loven indeholder 
bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. 
juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet.  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM Nr. 28 “Measures to reduce inputs of energy, including underwater noise, to the marine 
environment” 

Geografisk udbredelse Coastal waters, territorial waters and EEZ 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Start: 1. juli 2016 – ubestemt 

Myndighed Energistyrelsen 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering Der er i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen forbundet omkostninger for staten. 
Det vurderes, at omkostningerne er begrænsede. Ansøgere (erhverv) kan pålægges 
yderligere vilkår, som kan føre til øgede udgifter. Omkostningerne varierer fra projekt til 
projekt. Der er ikke foretaget et estimat. 
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Regional koordinering Beslutning om at der skulle udarbejdes en vejledning er et resultat af en miljøvurdering, 
hvor nabolande blev hørt. Selve vejledningen forventes ikke at skulle koordineres med 
nabolande. Det vurderes at resultatet af vejledningen vil føre til positive 
grænseoverskridende påvirkninger. 

Evt. forhindringer - 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Indsatsen vurderes senest hvert andet år og bygger blandt andet på tilbagemeldinger fra 
ansøgere, som skal anvende vejledningen. Herudover føres der løbende tilsyn når en 
seismisk undersøgelse eller boring udføres. På baggrund af dette skal det vurderes om 
vejledningen skal opdateres, således at formålet opfyldes.  
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D11.3 - Udredning om alternative teknologier (Seismiske 
undersøgelser)  

Miljømål  Aktiviteter der giver anledning til indførelse af impulslyd til havmiljøet, og som vurderes at 
give anledning til negativ påvirkning, udføres med relevante afbødetiltag eller henlægges til 
en periode af året eller til geografiske områder, hvor potentielle skader på marine 
organismer er begrænset. 

Baggrund Formålet med udredningen er at undersøge, om der er alternative teknologier til seismiske 
undersøgelser, som kan give efterforskningsdata af samme kvalitet for den danske 
undergrund.  

Beskrivelse af ny 
indsats 

Udredningen om alternative teknologier skal undersøge, om der findes alternativer til 
seismiske undersøgelser i forbindelse med indsamling af oplysninger om den danske 
undergrund. Herudover skal udredningen undersøge, om der er fremkommet nye typer 
afværgeforanstaltninger i forbindelse med seismiske undersøgelser for at minimere 
påvirkninger på især havpattedyr.  

Gennemførsel Energistyrelsen igangsætter udredningen.  

Indsatskategori  2a 

Benyttet lovgivning Indsatsen er et resultat af en miljøvurdering foretaget efter lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter, nr. 425 af 18. maj 2016. Loven indeholder 
bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. 
juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet.  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM Nr. 28 “Measures to reduce inputs of energy, including underwater noise, to the marine 
environment” 

Geografisk udbredelse Coastal waters, territorial waters and EEZ 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Forventet start: 2017 – ubestemt 

Myndighed Energistyrelsen 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering  

Ja 

Finansiering Der er i forbindelse med udførelsen af udredningen forbundet omkostninger for staten. Det 
vurderes, at omkostningerne er begrænsede. Ansøgere (erhverv) kan pålægges yderligere 
vilkår, som kan føre til øgede udgifter. Omkostningerne varierer fra projekt til projekt. Der er 
ikke foretaget et estimat. 

Regional koordinering Beslutning om at der skulle udføres en udredning er et resultat af en miljøvurdering, hvor 
nabolande blev hørt. Udredningen forventes ikke koordineret med nabolande.  

Evt. forhindringer 

 

- 
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Vurdering af 
indsatsens virkning 

Udredningen vil blive opdateret hvert andet år, således at det sikres, at nye typer 
teknologier og afværgeforanstaltninger vurderes regelmæssigt, og hvis det skønnes relevant, 
medtages i Energistyrelsens vejledning for seismiske undersøgelser og boringer (A1). 
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D11.4 – Retningslinjer for undervandsstøj ved etablering af 
havvindmølleparker 

Miljømål  Aktiviteter der giver anledning til indførelse af impulslyd til havmiljøet, og som vurderes at 
give anledning til negativ påvirkning, udføres med relevante afbødetiltag eller henlægges til 
en periode af året eller til geografiske områder, hvor potentielle skader på marine 
organismer er begrænset. 

Baggrund Indsatsen er udarbejdet i relation til, at udviklingen af havvindmøller går i retning af større 
møller. På den baggrund bliver fundamenterne (monopæle) også større. Jo større monopæle, 
jo mere energi skal der til at hammer pælen i havbunden. Dette betyder at lydstyrken bliver 
større og lydudbredelsen bliver længere. 

Beskrivelse af ny 
indsats 

Koncessionshaveren skal demonstrere, hvordan han agter at opfylde kravene om 
begrænsning af miljøbelastningen forårsaget af udsendt undervandsstøj. Koncessionshaveren 
er forpligtet til at udarbejde en prognose for undervandsstøj og gennemføre et 
kontrolmålingsprogram. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/guideline_underwater_noise_april_2016.pdf  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/guideline_underwater_noise_april_2016_0.pdf  

 

Gennemførsel National gældende vejledning i henhold til installation af monopæle i forbindelse med 
etablering af havvindmølleparker. I etableringstilladelsen stilles der vilkår i henhold til 
vejledningen og baggrundsnotat. 

Indsatskategori  2a  

Benyttet lovgivning Lov om vedvarende energi - LBK nr. 1141 af 29/00/2016. Vejledningen er udarbejdet i 
henhold til VVM og Natura 2000-konsekvensvurdering.  

Relevante Key Type 
Measures 

KTM Nr. 28 “Measures to reduce inputs of energy, including underwater noise, to the marine 
environment” 

Geografisk 
udbredelse 

Coastal waters, territorial waters and EEZ 

Tidsmæssig 
udbredelse 

Ikke mulig. Projektspecifik – første projekt er Horns Rev III. 

Myndighed Energistyrelsen – DEA 

Er der foretaget en 
samfundsøkonomisk 
vurdering 

Ja 

 

Finansiering 

 

Indsatsen finansieres af koncessionshaveren. Kontrol og håndhævelse af vilkår i forbindelse 
med indsatsen finansieres af Energistyrelsen (som en driftsomkostning). 

Regional 
koordinering 

Der er ikke foretaget en regional koordinering. 
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Indsatsen forventes at have en grænseoverskridende effekt på individ- og bestandsniveau. 

Evt. forhindringer Ukendt. 

Vurdering af 
indsatsens virkning 

Der vil ske monitering i henhold til verificering af støjprognosen. Denne godkendes af 
Energistyrelsen i henhold til vilkår. 
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Bilag 2 - Eksisterende indsatser 
Bilag 2 indeholder en liste over allerede eksisterende indsatser (vedtaget inden 1. januar 2015) under de 11 
deskriptorer.  Bilaget beskriver kort indsatserne, samt hvilke effekter de har på det danske havmiljø. Lovgivningen 
refererer til den lovgivning som var gældende, da gap-analysen blev udarbejdet og er derfor ikke nødvendigvis 
ajourført.                                          
 

Deskriptor 1: Biodiversitet 

Miljømål Myndig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i 
relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Bestandene af 
marsvin er stabile 
eller stigende 
under 
hensyntagen til de 
naturlige 
variationer. 

SVANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har 
udpeget 16 Natura 2000-områder, hvor 
marsvin indgår i udpegningsgrundlaget. 
Derudover er marsvinet på habitatdirektivets 
bilag IV, hvilket medfører, at arten er omfattet 
af en generel, streng beskyttelse i hele sit 
naturlige udbredelsesområde, både indenfor og 
udenfor Natura 2000-områder.  

Den strenge beskyttelse betyder, at alle former 
for forsætlig indfangning eller drab af arten og 
dens yngel i naturen er forbudt. Forsætlig 
forstyrrelse af arten, især i perioder, hvor arten 
yngler eller overvintrer, er forbudt. Desuden er 
det forbudt at beskadige eller ødelægge artens 
yngle- eller rasteområder. I praksis skal man 
ved alle nye projekter i N2000-områder sikre, at 
der ikke sker skade på yngle og rasteområder. 

Alle projekter i eller nær udpegede Natura 
2000-områder, som kan påvirke arten inden for 
området vurderes og kan kun gennemføres, 
hvis det kan udelukkes, at projektet kan skade 
arten. Samtidig skal man sikres sig at 
eksisterende aktiviteter inden for området ikke 
skader arten.  

Der findes tre marsvinepopulationer i danske 
farvande (Østersøen, Indre farvande og 
Nordsøen). Der findes estimater for 
populationsstørrelsen i de indre danske 
farvande (SCANS 1994,2005,2012) og i 
Nordsøen (1994 og 2005).  

I Nordsøen og vestlige Skagerrak estimerede 
tællingerne af marsvin, at der var 249.800 i 
1994, og 231.000 marsvin i 2005. 

I de indre danske farvande er estimeredet, at 
der var 28.000 marsvin i 1994, 10.600 marsvin i 
2005 og 18.500 i 2012. 

Kendskab til bestandsstørrelsen og udbredelsen 

Tilføjelse af 
marsvin til 
områdernes 
udpegningsgrundla
g er sket fra 2003 
frem til 2011, krav 
om vurderinger er 
øjeblikkeligt efter 
udpegning. 
Grundet marsvins 
status som bilag IV 
art, vurderes de 
altid og dermed 
også inden 
udpegningerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVANA, EU-
projekterne SCANS og 
SAMBAH. 

SCANS tællingerne 
gentages formentlig 
med ca. 10 års 
mellemrum og en 
tælling af de indre 
danske farvande 
foretages i NOVANA 
programmet i de 
programperioder, 
hvor der ikke er 
SCANS tællinger.  
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af marsvin i Østersøen har været meget 
begrænset og er siden 2010 undersøgt i et LIFE 
projekt SAMBAH, som afrapporteres i 2016.  

Se desuden indsatserne mod undervandsstøj 
(impulslyd) D11 samt marint affald D10 

 

 

Bestandene af 
marsvin er stabile 
eller stigende 
under 
hensyntagen til de 
naturlige 
variationer. 

NAER Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 af 26. april 
2004 om foranstaltninger vedrørende 
utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om 
ændring af forordning (EF) nr. 88/98 

Der er primo 2012 oprettet en tværministeriel 
arbejdsgruppe (inkl. vidensinstitutioner) med 
henblik på at koordinere den forskning mv. som 
foregår i DK i relation til marsvin. Det 
overordnede formål er at sikre beskyttelse af 
marsvin i dansk farvand og at bestandene 
opnår en gunstig bevaringsstatus. 

Arbejdsgruppen mødes jævnligt og samler op 
på igangværende projekter – forslag til nye 
projekter drøftes – herunder et evt. nyt pinger 
krav og undersøgelser af hot-spot områder i 
forhold til bifangst. 

Supplerende indsatser: 

NAER har finansieret et projekt med 
lyttestationer i Kalundborg Fjord og Storebælt – 
hvilket giver en indikation af forekomsten og 
spredningen af marsvin i områderne. 

Der er indført felt i fiskerikokontrollørernes 
kontrolskemaer, som skal udfyldes når der 
registreres bifangst af marsvin i kontrollerede 
fiskeredskaber. 

Endvidere er både ASCOBANS og Dansk Selskab 
for Bevarelse af Havpattedyr nu medlemmer af 
ministeriets N2000 Dialogforum. 

Indsatsen bidrager 
til opfyldelse af 
habitatdirektivets 
forpligtelser om 
beskyttelse af 
udpegede arter. 

 

Spættet sæl 
forekommer i de 
beskyttede 
områder i den 
danske del af 
Nordsøen og 
Østersøen 

- Antallet af 
ynglelokaliteter 
bevares eller 
stiger 

- Areal af 
nuværende og 
egnede 
ynglelokaliteter 
bevares eller 
stiger 

SVANA Forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl 
(2005). 
http://svana.dk/publikationer/2008/dec/forvalt
ningsplan-for-spaettet-sael-og-graasael/  

Udpegede sælreservater justeres gradvis mhp. 
at fremme beskyttelsen i forbindelse med 
fremtidige revisioner af 
reservatbekendtgørelser. 

For Vadehavet gælder ”Conservation and 
Management Plan for the Wadden Sea Seal 
Population 2012-16”, som er udarbejdet I det 
trilaterale Vadehavssamarbejde. 
http://www.waddensea-
secretariat.org/sites/default/files/downloads/s
mp_2012-2016_final.pdf  

Det vurderes, at 
den aktuelle 
beskyttelse af 
spættet sæl i form 
af jagtfredning og 
udpegede 
sælreservater er 
tilstrækkelig til at 
sikre opretholdelse 
af gunstig 
bevaringsstatus. 

Den planlagte 
løbende justering 
af sælreservaterne 
dækker behovet 
for fremtidige 
tilpasninger. 

 

  

Den løbende 
overvågning af 
spættet sæl i 
NOVANA-
programmet er 
tilstrækkelig til at 
dokumentere 
effekten af indsatsen. 

 

 

http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/smp_2012-2016_final.pdf
http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/smp_2012-2016_final.pdf
http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/smp_2012-2016_final.pdf
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Bestanden af 
spættet sæl er 
stigende, indtil 
bevaringsstatus 
vurderes som 
gunstig og 
derefter stabil 
eller stigende 

SVANA Spættet sæl er endvidere på 
udpegningsgrundlaget i 22 Natura 2000 
områder. Her sikres det som med marsvin, at 
projekter og aktiviteter i eller nær områderne 
ikke må kunne skader arten. Endvidere er der 
en række reservater for sæl. 

Der henvises desuden til indsatserne overfor 
marint affald D10. 

  

Fødselsrate hos 
spættet sæl følger 
den normale 
fluktuation. 

SVANA Forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl 
(2005) 
http://svana.dk/publikationer/2008/dec/forvalt
ningsplan-for-spaettet-sael-og-graasael/ 

Det vurderes, at fødselsraten for spættet sæl 
følger den naturlige fluktuation. 

 NOVANA. Overvåges 
af Aarhus Universitet, 
DCE i Kattegat og 
Vadehavet. Der 
indsamles kun data 
fra Kattegat og 
Vadehavet. Der findes 
ingen data på dette 
for vestlige Østersø 
og Limfjorden. 

Udbredelsesområ
det for lom er 
stabilt eller 
stigende i 
Nordsøen, 
området imellem 
Læsø og Anholt 
samt området 
omkring den 
Sjællandske 
nordkyst. 

 

 

 

NAER Supplerende indsats: 

I regi af N2000 blev der i efteråret 2013 
iværksat et 2-årigt projekt i nogle af de store 
fuglebeskyttelsesområder Sydfynske øhav, 
Ålborg Bugt og Lillebælt. Områderne er udvalgt 
idet de er egnede opholdsområder for en lang 
række marint levende fuglearter – og der er 
større fugleforekomster i området fordelt 
henover året. 

Projektet gennemføres sammen med de 
decentrale fiskeriinspektorater og Institut for 
Bioscience. NAER er projektejer. 

Formålet er at belyse omfanget af bifangst af 
havfugle i både erhvervs- og rekreativt 
garnfiskeri – fordelt over sæsoner. 
Afrapportering på projektet forventes i foråret 
2017, da projektet er blevet forlænget. 

Indsatsen bidrager 
til at belyse 
hvorvidt 
fiskeriaktiviteter 
hindrer gunstig 
bevaringsstatus for 
en lang række 
udpegede 
fuglearter – og 
dermed bidrager 
til opfyldelse af 
habitatdirektivets 
forpligtelser. 

Indenfor projektet. 

NOVANA 

Udbredelsesområ
det for lom er 
stabilt eller 
stigende i 
Nordsøen, 
området imellem 
Læsø og Anholt 
samt området 
omkring den 
Sjællandske 
nordkyst. 

 

SVANA Rød og sortskrubet lom er på 
udpegningsgrundlaget i 
fuglebeskyttelsesområdet Sydlige Nordsø. I 
dette område skal alle nye projekter 
konsekvensvurderes for at sikre, at projektet 
ikke skader arten. Herunder må der ikke 
forekomme forurening, forstyrrelse mv. 
Derudover er alle hjemhørende fuglearter 
generelt beskyttet i danske farvande jf. 
fuglebeskyttelsesdirektivet.  

Området blev 
udpeget i 2011. 
Derfra er 
beskyttelsen 
effektueret. Der 
forekommer ikke 
nu yderligere mål 
for arten.  

NOVANA/DOF 
overvågning 

Udbredelsesområ
det for sortand er 
stabilt eller 
stigende i det 
nordlige Kattegat. 

NAER Supplerende indsats: 

En del af det nordlige Kattegat og sortands 
fourageringsområde er dækket af NAERs 
igangværende fugleprojekt. 

Indsatsen bidrager 
til at belyse 
hvorvidt 
fiskeriaktiviteter 
hindrer gunstig 

NOVANA 
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bevaringsstatus for 
en lang række 
udpegede 
fuglearter – og 
dermed bidrager 
til opfyldelse af 
habitatdirektivets 
forpligtelser. 

Udbredelsesområ
det for sortand er 
stabilt eller 
stigende i det 
nordlige Kattegat. 

SVANA Sortand er på udpegningsgrundlaget i 5 Natura 
2000-områder i det nordlige Kattegat. Hvorved 
den beskyttes gennem forpligtelse til at vurdere 
alle nye planer og projekter for disse områder, 
hvorved det sikres at arten ikke skades.  

Der henvises desuden til indsatserne mod 
olieforurening (D8). 

 NOVANA 

Vinterbestanden 
af lom, sortand, 
edderfugl og havlit 
afspejler den 
tilgængelige 
føderessource. 

SVANA Udover 5 Natura 2000-områder i det nordlige 
Kattegat er sortand på udpegningsgrundlag i to 
områder ved Samsø og Sejerøbugten.  

Havlit er på udpegningsgrundlaget i 1 område 
ved Langeland. 

Både rødstrubet og sortstrubet lom er på 
udpegningsgrundlaget i det sydlige Nordsø. 

Edderfugl er på udpegningsgrundlaget i 17 
fuglebeskyttelsesområder, områderne ligger 
ved Ålborg bugt og i Kattegat, samt mange i de 
indre danske farvande. Udpegningerne trådte i 
kraft 70’erne, fuglene er løbende blevet tilføjet 
udpegningsgrundlagene senest i 2012. 
Udpegningerne har ophæng i EU's 
fuglebeskyttelsesdirektiv og er implementeret i 
dansk lov i blandt andet 
habitatbekendtgørelsen. 

I de Natura 2000 
områder, hvor 
fuglene er på 
udpegningsgrundla
get medfører 
beskyttelsen, at 
alle nye projekter 
skal 
konsekvensvurder
es for at sikre at 
projektet ikke 
skader arten. 
Herunder må der 
ikke forekomme 
forurening, 
forstyrrelse mv.  

NOVANA 

For udvalgte 
områder med 
stenrev i Kattegat, 
Bælthavet og 
farvandet omkring 
Bornholm er 
arealet af 
makroalger og 
artssammensætni
ngen forbedret. 

NAER/SVA
NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenrev i er på udpegningsgrundlaget i 58 
Natura 2000-områder (yderligere 7 i Skagerrak 
og Nordsøen) i den region. Denne habitattype 
skal beskyttes i forhold til fiskeri med 
bundslæbende redskaber inden for Natura 
2000 områderne. Alle nye aktiviteter og 
projekter i eller nær områderne vurderes derfor 
for deres påvirkning på rev, kan kun 
gennemføres hvis det kan udelukkes, at det 
aktiviteten eller projektet vil skade rev.  

I regi af N2000 beskyttes kortlagte stenrev, 
biogene rev og boblerev mod bundgående 
fiskeriaktiviteter (samt råstofindvinding). 
Endvidere beskyttes boblerev inden for Natura 
2000 områderne mod alle fiskeriaktiviteter.  
Beskyttelsen omfatter forbud mod fiskeri på de 
kortlagte strukturer samt en 240 meter 
bufferzone omkring. Tilstrækkelige 
fiskerireguleringer har længe været gældende i 
30 kystnære Natura 2000-områder i forbindelse 
med eksisterende regulering. I 2013 i blev der 
indført regulering i fire områder i indre danske 

Indsatsen bidrager 
til beskyttelse af 
udpegede 
naturtyper og 
arter, og dermed 
til en opfyldelse af 
habitatdirektivets 
forpligtelser. 
Indsatsen fjerner 
truslen fra 
forstyrrelser. Et 
evt. fiskeri med 
bundslæbende 
redskaber er en 
trussel mod de 
fastsiddende 
organismer der 
lever på revene.  

Indsatsen i de 
første områder er 
iværksat og 
forstyrrelsen bør 

NOVANA 
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farvande. Indsatsen er et led i at opnå gunstig 
bevaringsstatus for revene i henhold til 
habitatdirektivet. I danske lov findes hjemlen til 
reguleringen i fiskeriloven samt i 
råstoflovgivningen. 

Fiskeribegrænsningerne bidrager til 
udbredelsen af makroalger i området, idet disse 
ikke udsættes for fysiske påvirkninger som følge 
af fiskeri. 

Derudover henvises til indsatser mod 
eutrofiering (D5). 

derfor være 
fjernet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

For områder med 
stenrev i Kattegat, 
Bælthavet og 
farvandet omkring 
Bornholm bevares 
eller forbedres 
artsantallet, 
dækningsgraden, 
og 
dybdeudbredelsen 
af makroalger. 

NAER/SVA
NA 

 

 

 

 

 

 

 

I regi af N2000 beskyttes kortlagte stenrev, 
biogene rev og boblerev mod bundgående 
fiskeri-aktiviteter samt råstof-indvinding. 
Endvidere beskyttes boblerev mod alle 
fiskeriaktiviteter. Beskyttelsen omfatter forbud 
mod fiskeri på kortlagte strukturer samt en 240 
meter bufferzone omkring. 
Fiskeribegrænsningerne bidrager til 
udbredelsen af makroalger i området, idet disse 
ikke udsættes for fysiske påvirkninger. Fiskeri 
reguleringerne er gældende i 30 kystnære 
områder ifbm. eksisterende regler og i 2013 i 
fire område i indre danske farvande. 

Herudover henvises til indsatser mod 
eutrofiering (D5) 

Indsatsen bidrager 
til beskyttelse af 
udpegede 
naturtyper og 
arter, og dermed 
til en opfyldelse af 
habitatdirektivets 
forpligtelser. 
Indsatsen fjerner 
truslen fra 
forstyrrelser. 

 

 

NOVANA 

 

 

 

 

 

 

 

Substratstrukture
n i 
kendte/kortlagte 
levesteder for 
tobis bevares i 
Nordsøen 

 

 

 

SVANA a) Ingen konkret indsats, men i forhold til 
lovgivningen (råstofloven af 2013) skal der bl.a. 
lægges vægt på naturbeskyttelse og 
fiskerimæssige interesser. 

Det betyder konkret, at når gives tilladelse til 
råstofindvinding i et nyt område så sker det på 
baggrund af en miljøvurdering. I 
miljøvurderingen tags der stilling til om 
indvindingen påvirker levesteder for Tobis eller 
påvirker Tobisfiskeriet. 

c) National lovgivning 

Senest ændring af 
råstofloven skete i 
2013. Først 
råstoflov 1996. 

c) Når indvindingen i 
tilladelsesområdet er 
endeligt afsluttet, skal 
indvindingsfirmaet 
gennemføre en 
samlet undersøgelse 
af indvindingens 
fysiske og 
miljømæssige effekter 
(herunder Tobis). Ved 
vurderingen af 
indvindingens fysiske 
og miljømæssige 
effekter er 
sammenligningsgrund
laget områdets 
tilstand som 
dokumenteret i 
ansøgningen 
(Miljøvurderingen). 

Inden for de 
kortlagte områder 
i Nordsøen af 
habitatet ”vigtige 
områder for tobis” 
er forstyrrelserne 
og indvindingen af 
sediment af et 
omfang, der sikrer 

SVANA a) Ingen konkret indsats, men i forhold til 
lovgivningen (råstofloven af 2013) skal der bl.a. 
lægges vægt på naturbeskyttelse og 
fiskerimæssige interesser. 

Det betyder konkret, at når gives tilladelse til 
råstofindvinding i et nyt område så sker det på 
baggrund af en miljøvurdering. I 
miljøvurderingen tags der stilling til om 
indvindingen påvirker levesteder for Tobis eller 

Senest ændring af 
råstofloven skete i 
2013. Først 
råstoflov 1996. 

c) Når indvindingen i 
tilladelsesområdet er 
endeligt afsluttet, skal 
indvindingsfirmaet 
gennemføre en 
samlet undersøgelse 
af indvindingens 
fysiske og 
miljømæssige effekter 
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at habitatet kan 
bibeholde 
sedimentets 
fysiske 
karakteristika 
både med hensyn 
til indholdet af 
organisk materiale 
og kornstørrelsen 

påvirker Tobisfiskeriet. 

c) National lovgivning 

(herunder Tobis). Ved 
vurderingen af 
indvindingens fysiske 
og miljømæssige 
effekter er 
sammenligningsgrund
laget områdets 
tilstand som 
dokumenteret i 
ansøgningen 
(Miljøvurderingen). 

Væsentlige 
forekomster af 
hestemuslingerev 
i 

Kattegat og 
Bælthavet 
forringes ikke 
yderligere 

NAER/ 

SVANA 

 

Inden for Natura 2000 områderne beskyttes 
biogene rev på samme niveau som stenrev i det 
omfang de er kortlagt. Arbejde i gang med 
fastsættelse af definition for biogene rev. 

 

 

 

 

Væsentlige 
forekomster af 
hestemuslingerev 
i Kattegat og 
Bælthavet 
forringes ikke 
yderligere 

SVANA a) Ingen konkret indsats, men i forhold til 
lovgivningen (råstofloven af 2013) skal der bl.a. 
lægges vægt på naturbeskyttelse herunder 
stenrev og biogene rev. 

Det betyder konkret, at når gives tilladelse til 
råstofindvinding i et nyt område så sker det på 
baggrund af en miljøvurdering. I 
miljøvurderingen tags der stilling til om der i 
indvindingsområdet er biogene rev. Der bliver 
ikke givet tilladelse til indvinding af råstoffer på 
et biogent rev. 

Senest ændring af 
råstofloven skete i 
2013. Først 
råstoflov 1996. 

 

Det er en option, at 
føre løbende 
overvågning af et 
biogent rev for at 
konstatere om det 
tager skade af 
råstofindvindingen. 

Alternativt når 
indvindingen i 
tilladelsesområdet er 
endeligt afsluttet, skal 
indvindingsfirmaet 
gennemføre en 
samlet undersøgelse 
af indvindingens 
fysiske og 
miljømæssige 
effekter. Herunder 
om indvindingen har 
skadet eller påvirket 
et eventuelt 
nærliggende biogent 
rev. 

Ved vurderingen af 
indvindingens fysiske 
og miljømæssige 
effekter er sammen-
ligningsgrundlaget 
områdets tilstand 
som dokumenteret i 
ansøgningen 
(Miljøvurderingen). 

Forekomsten af et 
biogent rev 
kortlægges med 
position og angives på 
et kort i tilladelsen 
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med angivelse af en 
sikkerhedszone 
omkring revet. 

Der offentliggøres 
senest i 2013 
områder, der 
bidrager til 
repræsentative og 
sammenhængend
e net af 
beskyttede marine 
områder og som i 
tilstrækkelig grad 
dækker 
diversiteten i de 
enkelte 
økosystemer 

SVANA Der er udpeget 87 marine eller delvis marine 
Natura 2000 områder frem til 2011, som er 
godkendt af kommissionen som tilstrækkelige 
ift. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. 
Endvidere vil der i de kommende år blive 
oprettet naturreservater, som skal sikre 
beskyttelse for en række fugle samt sæler 
(udpegningen vil være inden for Natura 2000 
områderne) 

Generelle krav om 
konsekvensvurderi
nger samt 
specifikke 
indsatser som 
fiskerireguleringer 
bidrager til 
naturtypernes 
beskyttelse inden 
for områderne. 

Via NOVANA 
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Deskriptor 2: Ikke-hjemmehørende arter 

Miljømål Myndig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation 
til miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af indsatsen? 

Skibsbåren 
transport af ikke-
hjemmehørende 
arter søges 
formindsket 

SVANA & 
SFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Danmark har ratificeret IMOs 
Ballastvands konvention i 2012. 
Konventionen forventes at træde i 
kraft i 2017. Konventionen stiller 
krav til rensning af ballastvand fra 
skibe og vil således væsentligt 
reducere mængden af invasive arter 
der indføres via skibes ballastvand. 

Danmark gennemfører 
konventionen via lov om sikkerhed 
til søs (v. søfartsstyrelsen) og 
havmiljøloven (v. Styrelsen for 
Vand- og Naturforvaltning) og bek. 
nr. 654 af 15/06/2012 om 
håndtering af skibes ballastvand og 
sedimenter. 

Konventionen åbner mulighed for 
skibe i fast rutefart at opnå 
dispensation. HELCOM og OSPAR 
(kun Nordsøen) har godkendt 
fælles-retningslinjer herfor. 

IMO har vedtaget retningslinjer 
vedr. begroning på skibes skrog, 
som ikke er indført i lovgivning. 

 

 

Næsten alle skibe skal 
have anlæg til rensning 
af ballastvand. 

Transport af invasive 
arter i ballastvand vil 
mindskes successivt 
ved indførsel af 
konventionens 
forskellige krav til 
skibene. 

Rensning (D-2 kravet) 
og udskiftning (D-1 
kravet) indfases over 5-
6 år, ved ikrafttræden 
af konventionen. 

Udskiftning af 
ballastvand foretages i 
dag frivilligt ved sejlads 
ind i Nordsøen og 
Østersøen. Russisk 
kontrol angiver at det 
er hovedparten af 
skibene der følger de 
frivillige regler. 

Regler for 
dispensationer indføres 
ved ikrafttræden, hvor 
dispensation kun gives 
ved påvist lav risiko 
efter nærmere regler. 

Ballastvandkonventionen vil 
indgå i den almindelige 
havnestatskontrol når den 
træder i kraft, hvorfor skibe 
der anløber danske havn vil 
blive undersøgt efter de 
gældende regler for 
havnestatskontrol. 
(Havnestatskontroldirektivet) 

Nuværende overvågning v. 
NOVANA programmet mv. 
Men i medfør af Danmarks 
havstrategi vil en mere 
målrette overvågning af ikke 
hjemmehørende arter blive 
indført fra 2015. 

Ved dispensationsgivning 
moniteres for risiko i havne 
der anløbes af skibe i 
fastrutefart 

 

 

 

 

Skibsbåren 
transport af ikke-
hjemmehørende 
arter søges 
formindsket 

SVANA Der oplyses på Styrelsen for Vand- 
og Naturforvaltnings hjemmeside 
om risikoen for spredning af 
invasive arter med både og 
fiskeudstyr: 
http://svana.dk/natur/national-
naturbeskyttelse/invasive-
arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/stop-
spredningen/  

  
Desuden udveksles informationer 
om marine invasive arter i regionen 
via NOBANIS netværket for invasive 
arter www.nobanis.org 

Indsatsen kan bidrage 
til at mindske 
spredningen af marine 
invasive arter via 
fritidsbåde. 

Effekten af disse indsatser 
måles ikke direkte 

Transport af ikke-
hjemmehørende 

SVANA, 
NAER 

Akvakultur. 

Arter anvendt i akvakultur reguleres 

Reglerne sætter en 
ramme for indførsel af 

En egentlig overvågning af 
ikke hjemmehørende arter 

http://www.nobanis.org/
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arter via fiskeri og 
akvakultur 
aktiviteter søges 
formindsket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af danske regler og EU´s forordning 
nr. 708/2007 af 11. juni 2007 om 
brug af fremmede og lokalt 
fraværende arter i akvakultur.  

Fiskeri og Akvakultur. 

En række danske regler eksempelvis 
om: havbrug, fiskeri (inkl. lyst- og 
fritidsfiskeri), muslinge-
overvågning, smitte-spredning ved 
flytning af fisk /skaldyr, samt 
udsætning af fisk kan indirekte 
medvirke til at mindske risiko for 
spredning og indførsel af invasive 
arter. 

Naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 
1, fastsætter, at dyr, der ikke findes 
naturligt vildtlevende i Danmark, 
ikke må udsættes i naturen uden 
miljø- og fødevareministerens 
tilladelse. 

 

fremmede og lokalt 
fraværende arter, for at 
vurdere og begrænse 
disses mulige virkning 
på vandmiljøet, og 
derved bidrage til at 
mindske transporten 
via akvakultur 
aktiviteter.  

indfases først fra 2015, der 
er derfor en vis usikkerhed 
omkring overvågningens 
muligheder.  
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Deskriptor 3: Erhvervsmæssigt udnyttede fiske- og skaldyrsbestande 

Miljømål Myndig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Gydebiomassen for 
erhvervsmæssigt 
udnyttede arter er af 
en størrelse, der 
afspejler at 
bestandene forvaltes 
efter MSY-principper 
i 2015, hvor dette er 
muligt og senest i 
2020. 

NAER Den fælles fiskeripolitik 

Med vedtagelsen af den nye fælles 
fiskeripolitik i december 2013 er der 
skabt et endnu stærkere fundament 
for et mere bæredygtigt fiskeri og 
bedre ressourceudnyttelse i 
fremtiden. Stadig flere bestande 
udnyttes inden for de niveauer, der 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte 
(MSY), og denne udvikling er en klar 
målsætning for den fælles 
fiskeripolitik. Samtidigt introduceres i 
de kommende år et discardforbud, 
ligesom en økosystembaseret 
fiskeriforvaltning og øget regionalt 
samarbejde er en del af den 
reformerede fælles fiskeripolitik.  

Forvaltningen sker gennem 
fastlæggelse af kvoter i den årlige 
TAC-kvoteforordning baseret på 
biologisk rådgivning fra ICES.  Under 
den fælles fiskeripolitik kan der 
ligeledes fastsættes bestemmelser 
for den tilladte fiskeriindsats og 
tekniske regler for redskaber mv. 
Målsætningen er at udnyttelsen af 
havets levende marine biologiske 
ressourcer genopretter og 
opretholder de befiskede arter over 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte (MSY) i 2015 
hvor det er muligt og senest i 2020 
for alle arter. 

Indsatsen bidrager til 
genopretning af 
kommercielle 
fiskebestande. 

 

 

Den biologiske 
rådgivning fra ICES 
indeholder 
bestandsestimater for 
en lang række 
kommercielt 
udnyttede 
fiskebestande. 

Alle erhvervsmæssigt 
udnyttede bestande 
forvaltes efter MSY-
principper (om 
maksimalt 
bæredygtigt 
udbytte). 

NAER Forvaltningen sker gennem 
fastlæggelse af kvoter baseret på 
biologisk rådgivning fra ICES.  Under 
den fælles fiskeripolitik kan der 
ligeledes fastsættes bestemmelser 
for den tilladte fiskeriindsats og 
tekniske regler for redskaber mv. 
Målsætningen er at udnyttelsen af 
havets levende marine biologiske 
ressourcer genopretter og 
opretholder de befiskede arter over 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte (MSY) i 2015 
hvor det er muligt og senest i 2020 
for alle arter. 

Indsatsen bidrager til 
genopretning af 
kommercielle 
fiskebestande. 

 

 

Den biologiske 
rådgivning fra ICES 
indeholder 
bestandsestimater for 
en lang række 
kommercielt 
udnyttede 
fiskebestande. 
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Erhvervsmæssigt 
udnyttede arters 
gydebiomasse er 
inden for biologisk 
sikre grænser. 

NAER Forvaltningen sker gennem 
fastlæggelse af kvoter baseret på 
biologisk rådgivning fra ICES.  Under 
den fælles fiskeripolitik kan der 
ligeledes fastsættes bestemmelser 
for den tilladte fiskeriindsats og 
tekniske regler for redskaber mv. 
Målsætningen er at udnyttelsen af 
havets levende marine biologiske 
ressourcer genopretter og 
opretholder de befiskede arter over 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte (MSY) i 2015 
hvor det er muligt og senest i 2020 
for alle arter. 

Indsatsen bidrager til 
genopretning af 
kommercielle 
fiskebestande. 

 

 

Den biologiske 
rådgivning fra ICES 
indeholder 
bestandsestimater for 
en lang række 
kommercielt 
udnyttede 
fiskebestande. 
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Deskriptor 4: Fødenet 

Miljømål Myndi
g-hed 

 

Beskrivelse af eksisterende indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i 
relation til 
miljømålet 

Hvordan 
måles 
effekten af 
indsatsen? 

Bestanden af 
spættet sæl udviser 
ingen tegn på 
forureningspåvirkni
ng eller ringe 
ernæringstilstand. 

SVANA Forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl (2005). 
http://svana.dk/publikationer/2008/dec/forvaltnin
gsplan-for-spaettet-sael-og-graasael/ 

 

 Fødselsraten for 
spættede sæler 
undersøges i 
Kattegat og 
Vadehavet under 
NOVANA 
programmet. 
Disse data 
indsamles ikke i 
de to øvrige 
populationer af 
spættet sæl i den 
Vestlige Østersø 
og Limfjorden.  

Generelt 
vurderes 
bestandenes 
sundhed via 
indsatserne i 
”beredskabsplan 
for havpattedyr”, 
hvor DTU 
Veterinærinstitut
tet obducerer 
strandede 
havpattedyr.  

Aktivt indsamles 
af Styrelsen for 
Vand- og 
Naturforvaltning 
indtil 25 marsvin 
om året. Dyrene 
tilstræbes 
indsamlet fordelt 
på 10-15 fra 
Vadehavet-
Nordsø-
Skagerrak, 10-15 
fra de indre 
danske farvande 
til overvågning 
for sygdomme, 
sundhedstilstand 
og generel 
biologi. 

Bestanden af 
spættet sæl udviser 
ingen tegn på 

MST Her henvises til indsatserne mod miljøfremmede 
stoffer, som beskrevet under D8. 
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forureningspåvirkni
ng eller ringe 
ernæringstilstand. 

Spæklagets 
tykkelse på 
strandede dyr af 
spættet sæl afviger 
ikke fra den 
normale 
årsvariation. 

SVANA Forvaltningsplan for spættet sæl og gråsæl (2005). 
http://svana.dk/publikationer/2008/dec/forvaltnin
gsplan-for-spaettet-sael-og-graasael/  

Det vurderes ikke at 
give mening at tage 
spæklagets tykkelse 
hos strandene dyr 
generelt som en 
indikator for 
bestandens 
sundhed, da 
strandede dyr ofte 
vil være svækkede 
eller syge – og 
derfor netop have 
et mindre spæklag.  

Strandede og 
bifangede 
havpattedyr 
registreres i en 
database af NST 
og Fiskerimuseet 
i Esbjerg, 
herunder 
spættede sæler. 
Det samles i en 
årlig 
afrapportering 
under 
Beredskabet for 
Havpattedyr. Pt. 
måles spæklagets 
tykkelse, men 
indgår ikke i 
afrapporteringen. 

Spæklagets 
tykkelse på 
strandede dyr af 
spættet sæl afviger 
ikke fra den 
normale 
årsvariation. 

MST+ 
SVANA 

Her henvises til indsatserne mod miljøfremmede 
stoffer, som beskrevet under D8 samt indsatserne 
for at sikre et bæredygtigt fiskeri (D3). 

  

Den gennemsnitlige 
længde for fisk i 
toppen af 
fødekæden er stabil 
eller stigende. 

NAER MSY forvaltningen og forvaltningsplaner under den 
fælles fiskeripolitik indebærer at dette miljømål 
burde være opfyldt for langt de fleste bestande. 

Kriteriet andelen af 
fisk, der er større 
end 
gennemsnitsstørrels
en ved første 
kønsmodning, 
burde være opfyldt 
i de fleste tilfælde, 
hvis kriteriet om F 
og SSB er opfyldt. 

Den biologiske 
rådgivning fra 
ICES indeholder 
bestandsestimate
r for en lang 
række 
kommercielt 
udnyttede 
fiskebestande. 

Biomassen af 
vandloppesamfund 
tæt på 
langtidsgennemsnit
. 

SVANA Her henvises til indsatserne mod eutrofiering(D5) 
samt indsatserne for at bevare biodiversiteten (D1) 
samt indsatserne for at sikre et bæredygtigt fiskeri 
(D3). 

 NOVANA 

Den utilsigtede 
bifangst af marsvin 
reduceres mest 
muligt og som 
minimum til et 
niveau under 1,7 % 
af den samlede 
bestands størrelse 

SVANA 

 

 

Bifangstrater for garnfiskeri findes kun for 
Nordsøen i perioden 1987-2001 - ca. 5800 marsvin 
årligt kun i det danske fiskeri i Nordsøen. Et 
bifangstestimat for garnfiskeri i de indre farvande 
er under udarbejdelse af DTU Aqua. 

 

Da der ikke er 
brugbare 
opdaterede 
bifangstestimater af 
marsvin for dansk 
fiskeri i danske 
farvande, og da 
bestandens 
størrelse er usikker, 
er det ikke muligt at 
beregne 

NOVANA, SCANS, 
DTU Aqua 
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bifangstraten. 
Endvidere er det 
ikke muligt at 
vurdere, om 
bifangstniveauet er 
inden for den 
internationale 
fastsatte 
bifangstrate på 1,7 
%, da bestandens 
størrelse er usikker. 

Den utilsigtede 
bifangst af marsvin 
reduceres mest 
muligt og som 
minimum til et 
niveau under 1,7 % 
af den samlede 
bestands størrelse 

NAER Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 af 26. april 
2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede 
fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af 
forordning (EF) nr. 88/98 

Der er primo 2012 oprettet en tværministeriel 
arbejdsgruppe (inkl. vidensinstitutioner) med 
henblik på at koordinere den forskning mv. som 
foregår i DK i relation til marsvin. Det overordnede 
formål er at sikre beskyttelse af marsvin i dansk 
farvand og at bestandene opnår en gunstig 
bevaringsstatus. 

Arbejdsgruppen mødes jævnligt og samler op på 
igangværende projekter – forslag til nye projekter 
drøftes – herunder et evt. nyt pinger krav. 

Supplerende indsatser: 

NAER har finansieret et projekt med lyttestationer i 
Kalundborg Fjord og Storebælt – hvilket giver en 
indikation af forekomsten og spredningen af 
marsvin i områderne. 

Der er indført felt i fiskerikontrollørernes 
kontrolskemaer, som skal udfyldes, når der 
registreres bifangst af marsvin i kontrollerede 
fiskeredskaber. 

Endvidere er både ASCOBANS og Dansk Selskab for 
Bevarelse af Havpattedyr nu medlemmer af N2000 
Dialogforum. 

Indsatsen bidrager 
til opfyldelse af 
habitatdirektivets 
forpligtelser om 
beskyttelse af 
udpegede arter. 

 

Forekomsten af 
plankton følger 
langtidsgennemsnit
tet 

SVANA Her henvises til indsatser mod eutrofiering (D5) 
samt indsatserne for at bevare biodiversiteten (D1) 
samt indsatserne for at sikre et bæredygtigt fiskeri 
(D3). 

 NOVANA 
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Deskriptor 5: Eutrofiering 

Miljømål  Myn
dig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Planteplanktonbio-
massen udtrykt som 
indholdet af klorofyl 
i de åbne 
havområder, 
korresponderer med 
niveauet fastlagt i 
vandrammedirektive
t for kystvande. 

SVAN
A 

Indsatser under vandplaner 2009-2015, 
som blev vedtaget december 2014. 
Implementeringen af vandplaner skal 
sikre, at der udledes mindre kvælstof og 
fosfor til vores vandmiljø.  
 

Indsatserne medfører at 
mindre kvælstof og mindre 
fosfor udledes til 
vandmiljøet. 
Vandområdeplanerne 
regulerer de landbaserede 
kilder til udledning af 
næringsstoffer til 
havmiljøet, og indsatserne 
fastsat med henblik på at 
opfylde målsætningerne i 
vandrammedirektivet har 
dermed en afledt effekt på 
opfyldelse af 
målsætningerne i 
havstrategidirektivet.  
 

 NOVANA 

Planteplanktonbio-
massen udtrykt som 
indholdet af klorofyl 
i de åbne 
havområder, 
korresponderer med 
niveauet fastlagt i 
vandrammedirektive
t for kystvande. 

SVAN
A 

(SFS) 

Østersøen blev i 2011 i IMO, udnævnt til 
særligt følsomt område for udledning af 
kloakspildevand (MEPC.200(62)). Der 
blev i på samme møde vedtaget 
strammere regler for udledning af 
kloakspildevand fra passagerskibe, og 
herunder også cruiseskibe. Disse regler 
vil medføre en reduktion af kvælstof på 
mindst 70 % og fosfor på mindst 80 %.  

Ikrafttrædelse af reglerne er blevet 
udsat på grund af manglende 
indberetning af modtagefaciliteter til 
IMO. I maj 2015, har alle EU 
Østersølande forslag til nye datoer, som 
vil betyde ikrafttræden 2019 for nye 
passagerskibe og 2021 for eksisterende 

Mængden af udledninger 
af kloakspildevand fra 
skibe er forsvindende lille i 
forhold til udledningerne 
fra land. Ifølge 
ansøgningen til IMO bidrog 
skibene samlet med 0,04 % 
N og 0,4 % P i 2009. 
Udledningerne foretages i 
begrænsede områder i 
Østersøen, hvorfor disse 
områder er belastede, 
samlet set for hele 
Østersøen er mængderne 
meget små. 

NOVANA 

Tætheden af enårige 
alger i de åbne 
havområder 
korresponderer med 
niveauet fastlagt i 
vandrammedirektive
t for kystvande. 

SVAN
A 

Der henvises tilde øvrige indsatser for 
eutrofiering 

 NOVANA 

Der må ikke ske 
væsentlige 
ændringer i 
planktonalgesamme
nsætningen i forhold 
til den naturlige 
forekomst af arter og 
grupper af arter som 

SVAN
A 

Der henvises tilde øvrige indsatser for 
eutrofiering 

 NOVANA 
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følge af 
menneskeskabte 
tilførsler af 
næringsstoffer. 

Tætheden af 
flerårige alger i de 
åbne havområder 
korresponderer med 
niveauet fastlagt i 
vandrammedirektive
t for kystvande. 

SVAN
A 

Der henvises tilde øvrige indsatser for 
eutrofiering 

 NOVANA 

Søgræs forekommer 
primært i 
kystområderne, 

og forekommer i 
overensstemmelse 
med miljømålene, 
som er fastlagt efter 
vandrammedirektive
t 

SVAN
A 

Der henvises tilde øvrige indsatser for 
eutrofiering 

 NOVANA 

Total-
kvælstofkoncentrati
oner i vandsøjlen i 
Nordsøen må ikke 
overstige værdierne i 
en saltholdighed/ 
total/kvælstofkonce
ntrationsgradient fra 
kysten til den 
centrale Nordsø, 
hvor total-kvælstof-
koncentration ved 
kysten er beregnet 
på grundlag af 
vandramme-
direktivets miljømål 
for klorofyl a i 
kystvandene. 

SVAN
A 

Indsatser under vandplaner 2009-2015, 
som blev vedtaget december 2014. 

Implementeringen af vandplaner skal 
sikre, at der udledes mindre kvælstof og 
fosfor til vores vandmiljø.  

Indsatserne medfører at 
mindre kvælstof og mindre 
fosfor udledes til 
vandmiljøet. 
Vandområdeplanerne 
regulerer de landbaserede 
kilder til udledning af 
næringsstoffer til 
havmiljøet, og indsatserne 
fastsat med henblik på at 
opfylde målsætningerne i 
vandrammedirektivet har 
dermed en afledt effekt på 
opfyldelse af 
målsætningerne i 
havstrategidirektivet.  
 

 NOVANA. 

Totale kvælstof-
koncentrationer i 
vandsøjlen i Kattegat 
og i Bælthavet, den 
vestlige Østersø må 
ikke overstige 
værdierne udregnet 
ved en interpolation 
med totale kvælstof-
koncentrationer ved 
den åbne kyst 
beregnet på grundlag 
af vandramme-
direktivets miljømål 
for ålegræs. 

SVAN
A 

Indsatser under vandplaner 2009-2015, 
som blev vedtaget december 2014. 

Implementeringen af vandplaner skal 
sikre, at der udledes mindre kvælstof og 
fosfor til vores vandmiljø 

Indsatserne medfører at 
mindre kvælstof og mindre 
fosfor udledes til 
vandmiljøet. 
Vandområdeplanerne 
regulerer de landbaserede 
kilder til udledning af 
næringsstoffer til 
havmiljøet, og indsatserne 
fastsat med henblik på at 
opfylde målsætningerne i 
vandrammedirektivet har 
dermed en afledt effekt på 
opfyldelse af 
målsætningerne i 
havstrategidirektivet.  

 NOVANA. 
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Deskriptor 6: Havbundens integritet 

Miljømål Myn
dig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Forekomsten af arter 
på den bløde bund, 
der er sårbare 
overfor fysiske 
forstyrrelse, f. eks. 
store arter, 
skrøbelige arter og 
arter med lang 
levetid, er stabil eller 
stigende 

NAER Implementering af forbud mod 
bundslæbende redskaber rundt om 
kortlagte rev i Natura 2000 områder 
giver en vigtig beskyttelse i begrænsede 
områder. 

Fiskeridata viser, at der er visse 
områder med blød bund, hvor der ikke 
anvendes bundslæbende redskaber. 

Visse områder med blød 
bund er friholdt for 
anvendelsen af 
bundslæbende redskaber 
under den nuværende 
fiskeriindsats 

VMS-data, 
Overvågning af 
kommende 
beskyttede områder 
med blød bund.  

 

  

Forekomsten af arter 
på den bløde bund, 
der er sårbare 
overfor fysiske 
forstyrrelse, f. eks. 
store arter, 
skrøbelige arter og 
arter med lang 
levetid, er stabil eller 
stigende 

SVAN
A 

Der er i dag ingen indsats, der fokuserer 
på at beskytte arter på den bløde bund, 
der er sårbare overfor fysisk 
forstyrrelse. 

 

Ikke relevant. NOVANA 

 

Data fra offshore 
virksomhed, opførelse 
af vindmølleparker og 
andre større anlæg 

Artsantallet og 
biomasse i den bløde 
bund er stabil eller 
stigende. 

SVAN
A 

Der er i dag ingen indsats, der fokuserer 
på at beskytte arter i den bløde bund. 

 

 

Ikke relevant. NOVANA 

 

Indeks der kan 
afspejle miljømålet 
for arter, der er 
sårbare over for 
fysisk forstyrrelse, 
udvikles frem til 
næste generation af 
havstrategier. 

SVAN
A 

Der er sat gang i et projekt med 
deltagelse fra DTU Aqua og DCE, som 
skal udvikle et indeks.  

Indekset vil bidrage til at nå 
miljømålet. Projektet blev 
færdigt november 2014. 

NOVANA 

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

NAER 

 

NAER implementerede i 2013 en 
muslingepolitik, som sætter rammerne 
for forvaltningen af muslingeskrab og 
øvrig muslingeproduktion i DK. Af 
muslingepolitikken fremgår en række 
krav: bl.a. en maksimal kumulativ 
påvirkning af arealet som skrabes i 
Natura 2000 områder, omfattende både 
påvirkning af bundfauna, makroalger og 
andre dyrearter. I N2000 områder er 
der krav om konsekvensvurdering af 
muslingefiskeri. 

Muslingepolitikken tager 
bl.a. hensyn til ålegræssets 
udbredelse og sikrer at 
dette til stadighed vil 
kunne udbrede sig til større 
vanddybder – ligesom 
stenrev er fuldt beskyttet 
mod påvirkning. 

Muslingeproduktion 
(linemuslinger, 
kompensationsopdræt) 
søges udviklet i 
muslingepolitikken, hvilket 

Black Box data. 

Muslingepolitikken 
evalueres i 2017, 
herefter evalueres om 
parametre i politikken 
skal justeres. 
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på sigt forventes at bidrage 
til bedre sigtdybde og 
dermed bedre lysforhold 
for bundflora mv.  

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

NAER Implementering af forbud mod 
bundslæbende redskaber rundt om 
kortlagte rev i Natura 2000 områder 
giver en vigtig beskyttelse i begrænsede 
områder. 

Fiskeridata viser, at der er store 
havområder, hvor der ikke anvendes 
bundslæbende redskaber. 

Fiskeredskaberne er gennem en 
årrække blevet mere skånsomme. 

I visse tilladelser i Natura 2000 områder 
er stillet krav om anvendelse af lette 
skrabere i muslingefiskeriet. 

Store områder er friholdt 
for anvendelsen af 
bundslæbende redskaber 
under den nuværende 
fiskeriindsats. 

 

 

VMS-data 

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

SVAN
A 

 

I henhold til habitatbekendtgørelsen 
vurderes alle projekter om de kan 
medføre væsentlig påvirkning på 
udpegningsgrundlag i Natura 2000 
områders udpegningsgrundlag, 
herunder vil projekter som påvirker 
havbundes integritet afvises hvis det 
ligeledes påvirker udpegningsgrundlag 
for stenrev mv. i Natura 2000-områder. 

 NOVANA 

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

SVAN
A(NAE
R) 

Implementering af forbud mod fiskeri 
med bundslæbende redskaber på 
stenrev og generelt fiskeriforbud på 
boblerev i Natura 2000-områderne, 
hvorved arterne beskyttes Indføres 
frem mod. Ligeledes skal alle projekter 
nær Natura 2000 områderne vurderes, 
for at sikre områdernes 
udpegningsgrundlag 

Trådte i kraft fra 2013 og 
frem mod 2021. 
Projektvurdering trådte i 
kraft når områderne er 
udpeget – dvs. siden 2000. 

NOVANA 

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

SVAN
A 

Mængden af klapmaterialer har været 
relativt konstant over de senere år på 
ca. 4.500.000m

3
, men der kan være 

lokale udsving i mængden. Da 
materialerne spredes over de samme 
klappladser der samlet set dækker et 
areal på 68km

3 
antages den fysiske 

påvirkning af havbunden også at være 
relativt konstant. På selve klappladserne 
er en fysisk påvirkning af havbunden 
uundgåelig og derfor accepteret.  

Administration af klapområdet sker i 
henhold til Havmiljøloven, 
Klapbekendtgørelsen og 
Klapvejledningen samt habitatdirektivet 
og fuglebeskyttelsesdirektivet. 

I det klapningen er relativ 
konstant bidrager 
klapningen ikke til at 
miljømålet overskrides. 

 

Den samlede SVAN Det samlede areal af råstofindvinding   
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menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

A på havet udgør i dag under 1 % af det 
danske søterritorium. 

Fra 2010 til 2012 er der i gennemsnit 
blevet indvundet ca. 7 mio. m3 råstoffer 
på havet pr. år 
(http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2
013/NR199.pdf)  

Råstofindvindingsarealet reguleres ved 
at der kan udlægges nye 
indvindingsområder. Enten som 
udvidelse af fællesområder, nye 
auktionsområder eller nye 
bygherreområder.  

Det samlede råstofindvindingsareal 
nedreguleres når den tilladte mængde i 
et bygherreområde eller 
auktionsområde er opbrugt. 

Desuden kan råstofindvindingsområder 
der ikke har været udnyttet i 3 på 
hinanden følgende år efter tilladelsen er 
meddelt, ophæves.   

Råstofindvinding reguleres efter 
Bekendtgørelse af lov om råstoffer LBK 
nr. 657 af 27/05/2013 og 
Bekendtgørelse om ansøgning om 
tilladelse til efterforskning og indvinding 
af råstoffer fra havbunden samt 
indberetning af efterforskningsdata og 
indvundne råstoffer af 3. oktober 2013. 
Herudover habitatdirektivet og 
fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 
har udarbejdet særlige digitale kort med 
oplysninger om 
råstofindvindingsområder og 
råstofefterforsknings-områder på havet: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=
miljoegis-raastofferhavet 

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

Kystdi
rektor
atet 

Kystdirektoratet meddeler efter 
kystbeskyttelsesloven tilladelse til 
anlæg, f.eks. lystbådehavne og til 
opfyldning og uddybning på 
søterritoriet. 

Kystdirektoratet meddeler videre 
tilladelse til høfder, bølgebrydere og 
sandfodring (kystsikringsanlæg). 

Grundet naturlig kyst- tilbagerykning 
ses en stigning i fodrings-mængden på 
kysterne (specielt vestkysten) og derfor 
et stigende behov for sandindvinding. 

a) Ved større 
anlæg/projekter foretages 
der kysttekniske 
vurderinger. 

b) I forbindelse med 
sagsbehandlingen 
foretages der altid en 
vurdering af effekten af 
anlægget mv. på Natura 
2000 og beskyttede arter 
og ofte en screening for 
VVM. Dette kan medføre 
krav om udarbejdelse af 
konsekvensvurdering 
og/eller VVM. 

c) Vilkår om 
afværgeforanstaltninger i 

Der foretages 
flyfotoskanninger og 
profilmålinger for at 
overvåge 
kysttilbagerykningen. 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR199.pdf
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR199.pdf
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-raastofferhavet
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-raastofferhavet
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tilladelser. 

d) Vilkår om at anlægget 
mv. skal fjernes, såfremt 
der opstår uforudsete 
skadevirkninger. 

e) For at opnå tilladelse til 
kystsikringsanlæg/sandfodr
ing, skal der være et reelt 
behov. 

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

Trafiks
tyrelse
n 

Trafikstyrelsen meddeler tilladelse til 
anlæg, vedligeholde og nedlæggelses af 
havne i henhold til bekendtgørelse nr. 
457 af 23. maj 2012 af lov om havne 
(havneloven).  

Alle havne, der anvendes til 
erhvervsmæssig ekspedition af gods, 
køretøjer, personer og landinger af fisk 
er omfattet af havneloven. 

Hvad angår Københavns havn står 
bestemmelserne i lov nr. 551 af 6. juni 
2007 om Metroselskabet I/S og 
Arealudviklingsselskabet I/S. 

Herudover administrerer Trafikstyrelsen 
havnesager efter en række 
bekendtgørelser, herunder 
bekendtgørelse nr. 579 af 29/5 2013 om 
miljømæssig vurdering af visse anlæg og 
foranstaltninger på søterritoriet, 
bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 
2008 om administration af 
internationale 
naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter for så vidt 
angår anlæg og udvidelse af havne og 
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt 
etablering og udvidelse af visse anlæg 
på søterritoriet.  

Trafikstyrelsen foretager 
VVM-screening af alle 
havneprojekter – også 
projekter hvor 
etableringen, 
renoveringen, fjernelsen 
eller udvidelsen finder sted 
inden for havnens 
dækkende værker.  

Herunder foretager 
Trafikstyrelsen høringer 
over havneprojekter hos 
andre myndigheder og 
organisationer, inden 
styrelsen træffer afgørelse 
om VVM-pligt og 
konsekvensvurdering. 

Trafikstyrelsen udsteder 
tilladelser med en række 
vilkår for udførelsen af 
projektet, herunder krav 
om evt. 
afværgeforanstaltninger. 

 

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

Energi
styrels
en 
offsho
re 
vedvar
ende 
energi 

Offshore vindmølleparker etableres ved 
anvendelse af fundamenter. 
Fundamentet sikres med sten, hvorved 
der skabes et miljø med kunstigt rev. 

Positiv påvirkning. En havmølles levetid 
er estimeret til ca. 25 år. I dens levetid 
vil den bidrage med en revstruktur, som 
over tid vil blive koloniseret, hvorved 
den som udgangspunkt bidrager positivt 
til diversiteten af arter og naturtyper. 

Negativ påvirkning. Fundamentet for 
en havmølle vil beslaglægge et relativt 
mindre areal på havbunden, hvorved en 
mindre del af en given naturtype og 
tilhørende arter fortrænges. 

Miljøpåvirkning. Sammenholdes 
strukturændringen på havbunden med 

Under og efter 
etableringen påvirkes 
havbundens integritet 
negativt ved at 
beslaglægge areal. 

Men i havmøllens levetid 
påvirkes biodiversitet og 
havbundens integritet 
positivt, da fundamentet 
bidrager med en 
revstruktur og da der ikke 
sker fiskeri med 
bundslæbende redskaber, 
imellem havmøllerne. 

På nuværende 
tidspunkt moniteres 
der ikke på effekten 
eller påvirkningen af 
introduktionen af den 
kunstige revstruktur. I 
forbindelse med VVM-
redegørelsen for et 
givent projekt 
vurderes der på 
påvirkningen i 
forbindelse med 
etablerings- og 
demonteringsfasen. 
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etablering af kunstige rev, så må den 
påvirkning og effekt en havmøllepark 
overordnet har på havbunden og 
miljøet, vurderes at være henholdsvis 
en mindre påvirkning og mere positiv 
end negativ effekt. 

Den samlede 
menneskeskabte 
påvirkning af 
havbundens 
integritet er stabil 
eller faldende. 

Energi
styrels
en 
offsho
re 
olie/g
as 
aktivit
eter 

Projekter for nye og eksisterende 
offshoreanlæg til indvinding af olie og 
gas. 

a) Indsatsen har været en løbende 
indsats siden gennemførelse af VVM og 
Habitatdirektiverne i undergrundsloven 
og reguleres via godkendelser og 
tilladelser 

b) Indsatsen er baseret på national 
lovgivning, bekendtgørelser og 
vejledninger samt konsekvensvurdering 
og VVM i forbindelse med 
forundersøgelser og projekter. 
Miljømæssige krav er fastsat gennem 
regler dels efter Undergrundsloven (lov 
om anvendelse af Danmarks 
undergrund, jf. bekendtgørelse af lov 
nr. 960 af 13. september 2011) og 
Kontinentalsokkelloven (bekendtgørelse 
af lov om kontinentalsoklen, nr. 1101 af 
18. november 2005 med de ændringer, 
der følger af lov nr. 548 af 6. juni 2007 § 
2 og lov nr. 1400 af 27. december 2008 
§ 3). Krav om konsekvensvurdering er 
fastsat i BEK nr. 632 af 11/06/2012.  

c) Indsatserne bygger desuden på EU 
lovgivning. 

En række bestemmelser i 
undergrundsloven implementerer EU-
direktiver. Det drejer sig om 
koncessionsdirektivet (94/22/EF), 
habitatdirektivet (92/43/EØF), 
fuglebeskyttelsesdirektivet 
(79/409/EØF) og CCS direktivet 
(2009/31/EF). 

 

d) 
https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-
gas/miljoekrav-olie-og-gas  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGa
s/oliegas_sammenfattende_redegoerels
e.pdf  

e) Indsatskategori 1a. 

a) Vurdering på baggrund 
af konsekvensvurdering og 
VVM ved hvert projekt. 

 

b) Vilkår i tilladelse og/eller 
godkendelse. Vilkår 
omhandlende reetablering 
af borested i forbindelse 
med boringer fremgår af 
’Guidelines for Drilling’,  

https://ens.dk/en/our-
responsibilities/oil-and-
gas/legislation-and-
guidelines pdf  

Inden et eller flere anlæg 
forventes at have udtjent 
deres formål skal 
rettighedshaveren 
indsende en afviklingsplan 
for samtlige anlæg til 
Energistyrelsens 
godkendelse. 
Afviklingsplanen skal blandt 
andet indeholde en 
redegørelse for og 
vurdering af planens miljø- 
og sikkerhedsmæssige 
konsekvenser. 

c) Der sker ingen løbende 
monitering af effekter. 

NOVANA 

 

Eventuelle 
overvågningsprogram
mer i forlængelse af 
VVM-vurderede 
anlægsprojekter. 

 

https://ens.dk/en/our-responsibilities/oil-and-gas/legislation-and-guidelines
https://ens.dk/en/our-responsibilities/oil-and-gas/legislation-and-guidelines
https://ens.dk/en/our-responsibilities/oil-and-gas/legislation-and-guidelines
https://ens.dk/en/our-responsibilities/oil-and-gas/legislation-and-guidelines
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Deskriptor 7: Permanent ændring af hydrografiske forhold 

Miljømål Myn
dig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Intet miljømål. 

Beskrivelsen af ”god 
miljøtilstand” er 
benyttet som 
midlertidigt 
miljømål: 
Menneskeskabte, 
permanente 
hydrografiske 
ændringer har højst 
lokale virkninger og 
udformes under 
hensyn til, hvad der 
er miljømæssigt 
motiveret, teknisk 
muligt og økonomisk 
rimeligt for at 
forebygge skadelige 
virkninger på 
miljøet. 

Energi
styrels
en 
offsho
re 
vedvar
ende 
energi 

a) Der er ikke iværksat eller påbegyndt 
nogen indsats. Dette reguleres via 
godkendelser og tilladelser. 

b) Lovgivning og bekendtgørelser. 
Konsekvensvurdering og VVM i 
forbindelse med projekter. VE-loven. 
LBK nr. 1330 af 25/11/2013 

Konsekvensvurdering. BEK nr. 1476 af 
13/12/2010 

VVM. BEK nr. 68 af 26/01/2012 

VVM-direktiv samt habitatdirektiv. 

c) Indsatsen bygger på national og EU 
lovgivning samt bedste praksis. 

 

a) Vurdering på baggrund 
af konsekvensvurdering og 
VVM ved hvert projekt. 

b) Vilkår i tilladelse og/eller 
godkendelse. Vilkår 
omhandlende demontering 
tager udgangspunkt i 
fjernelse af møller og 
fundamenter samt hvilket 
fundament der anvendes. 
Fjernelsen af fundament 
sker som udgangspunkt til 
havbundsniveau. 

c) Der sker ingen løbende 
monitering af effekter, men 
der modelleres på effekter i 
forbindelse med VVM. 
Ligeledes stilles der vilkår 
til afvikling af mølleparker 
(på nuværende tidspunkt 
er levetiden estimeret til 
ca. 25 år).  

NOVANA, 

Samt konkrete VVM-
vurderinger. 

Som ovenfor SVAN
A 

I relation til faste forbindelser er det 
almindelig praksis at fastsætte et krav 
om, at de regionale hydrografiske 
påvirkninger skal være så tæt på 0 som 
overhovedet muligt.  

Der skal iværksættes alle tænkelige 
afværgeforanstaltninger for at 
begrænse de hydrografiske 
påvirkninger, særligt vedr. ind- og 
udstrømning til Østersøen. 

Vedr. Femern: 

”Det er et krav, at mulighederne for 
optimering af anlægget udnyttes til et 
niveau, hvor bremsningen af 
vandgennemstrømningen er mindst mulig af 
hensyn til Østersøens natur og miljø.  

Med denne målsætning accepteres en vis, 
minimal bremsning af 
vandgennemstrømningen og dermed at der 
ikke opnås en 0-løsning efter de samme 
matematiske, hydrografiske kriterier, som 
var gældende for anlægget af de to tidligere 
forbindelser (Øresund og Storebælt). For 
Femern Bælt forbindelsen må det til gengæld 
kræves, at det sandsynliggøres, at 
forbindelsen ikke har betydende effekter på 
Østersøens natur og miljø. Den praktiske 

Vedr. faste forbindelser: 
Der sikres et minimum af 
hydrografiske ændringer. 

Vedr. faste 
forbindelser: Via 
bygherres 
overvågningsprogram
mer under og efter 
anlægsfasen. 
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udmøntning af dette, herunder relevante 
vurderingskriterier, vil blive fastlagt i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af VVM-
undersøgelserne. ” 

Som ovenfor Kystdi
rektor
atet 

Kystdirektoratet meddeler efter 
kystbeskyttelses-loven tilladelse til 
anlæg, f.eks. lystbådehavne og til 
opfyldning og uddybning på 
søterritoriet. Kystdirektoratet meddeler 
videre tilladelse til høfder, bølgebrydere 
og sandfodring (kystsikringsanlæg). 

Grundet naturlig kyst- tilbagerykning 
ses en stigning i fodrings-mængden på 
kysterne (specielt vestkysten) og derfor 
et stigende behov for sandindvinding. 

a) Ved større 
anlæg/projekter foretages 
der kysttekniske 
vurderinger. 

b) I forbindelse med 
sagsbehandlingen 
foretages der altid en 
vurdering af effekten af 
anlægget mv. på Natura 
2000 og beskyttede arter 
og ofte en screening for 
VVM. Dette kan medføre 
krav om udarbejdelse af 
konsekvensvurdering 
og/eller VVM. 

c) Vilkår om 
afværgeforanstaltninger i 
tilladelser. 

d) Vilkår om at anlægget 
mv. skal fjernes, såfremt 
der opstår uforudsete 
skadevirkninger. 

e) For at opnå tilladelse til 
kystsikringsanlæg/sandfodr
ing, skal der være et reelt 
behov. 

Der foretages 
flyfotoskanninger og 
profilmålinger for at 
overvåge 
kysttilbagerykningen.  

Som ovenfor Trafiks
tyrelse
n 

Trafikstyrelsen meddeler tilladelse til 
anlæg, vedligeholde og nedlæggelses af 
havne i henhold til bekendtgørelse nr. 
457 af 23. maj 2012 af lov om havne 
(havneloven).  

Alle havne, der anvendes til 
erhvervsmæssig ekspedition af gods, 
køretøjer, personer og landinger af fisk 
er omfattet af havneloven. 

Hvad angår Københavns havn står 
bestemmelserne i lov nr. 551 af 6. juni 
2007 om Metroselskabet I/S og 
Arealudviklingsselskabet I/S. 

Herudover administrerer Trafikstyrelsen 
havnesager efter en række 
bekendtgørelser, herunder 
bekendtgørelse nr. 579 af 29/5 2013 om 
miljømæssig vurdering af visse anlæg og 
foranstaltninger på søterritoriet, 
bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 
2008 om administration af 
internationale 
naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter for så vidt 
angår anlæg og udvidelse af havne og 

Trafikstyrelsen foretager 
VVM-screening af alle 
havneprojekter – også 
projekter hvor 
etableringen, 
renoveringen, fjernelsen 
eller udvidelsen finder sted 
inden for havnens 
dækkende værker.  

Herunder foretager 
Trafikstyrelsen høringer 
over havneprojekter hos 
andre myndigheder og 
organisationer, inden 
styrelsen træffer afgørelse 
om VVM-pligt og 
konsekvensvurdering. 

Trafikstyrelsen udsteder 
tilladelser med en række 
vilkår for udførelsen af 
projektet, herunder krav 
om evt. 
afværgeforanstaltninger. 
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kystbeskyttelsesforanstaltninger samt 
etablering og udvidelse af visse anlæg 
på søterritoriet.   
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Deskriptor 8: Forurenende stoffer i miljøet 

Miljømål Myn
dig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Indholdet af 
forurenende stoffer i 
vand, sediment og 
levende organismer 
må ikke overskride 
vedtagne 
miljøkvalitetsstandar
der, der anvendes i 
den gældende 
lovgivning. 

 

GENEREL INDSATS 

MST  Den generelle EU-regulering 

Forurenende stoffer (kemikalier) 
reguleres overordnet af EU’s 
kemikalieregulering REACH som har 
været under trinvis implementering 
siden i 2008. I henhold til denne 
regulering, må kemikalier som 
forhandles i en mængde på over 1 tons 
ikke markedsføres, hvis de udgør en 
risiko for menneske eller miljø. De 
kemikalieproducerende virksomheder 
har overordnet ansvaret for at 
dokumentere at stofferne anvendes 
sikkert - også i forhold til havmiljøet.  

Foruden REACH, dækker en række 
andre reguleringer særlige anvendelser 
af stofferne. Det drejer sig blandt andet 
om stoforienterede regler (pesticider, 
biocider, lægemiddelstoffer m.m.), 
produktregler (kosmetik, legetøj etc.) og 
matriceorienterede regler 
(vandrammedirektivet samt regler for 
jord og grundvand). Endelig har en 
række regler et emmissionsorienteret 
udgangspunkt (fx regler på 
spildevandsområdet).  

Regulering i globale og regionale 
konventioner 

Stockholm-konventionen som trådte i 
kraft i 2004, regulerer i alt 25 pesticider 
og industrikemikalier som er 
persistente, bioakkumulerende og 
toksiske. Disse stoffers egenskaber 
betyder at stofferne spredes til biota i 
havmiljøet. Generelt kræver 
konventionen at der igangsættes 
foranstaltninger til enten at afvikle, 
begrænse eller ophøre med utilsigtet 
produktion. Konventionen omfatter 
blandt andet PCB, men ingen af 
indikatorstofferne. 

Minamata-konventionen blev vedtaget i 
2013 og omfatter en række globale 

Den generelle EU-
regulering 

Den brede vifte af 
initiativer under REACH har 
forskelligt sigte, men den 
omfatter også stoffer og 
kilder som har relevans ift. 
forekomsten af 
forurenende stoffer i 
havmiljøet. Det er svært at 
pege præcist på konkrete 
initiativer og deres effekt, 
men det vurderes at den 
samlede vifte af initiativer 
bidrager til at reducere 
sandsynligheden for at 
forurenende stofferikke 
overskrider vedtagne 
miljøkvalitetsstandarder.  

Reglerne for pesticider, 
biocider og andre regler vil 
også bidrage til reduktion 
af den generelle belastning 
af havmiljøet af kemikalier.  

Regulering i globale og 
regionale konventioner 

Den danske 
implementeringsplan for 
Stockholmskonventionen

1
 

omfatter initiativer til 
reduktion af udslip af 
blandt andet PCB, PFOS. 
Indsatsen omfatter blandt 
andet 19 initiativer til 
reduktion af PCB i 
bygninger (www.pcb-
guiden.dk) og en 
undersøgelse af 
mulighederne for at 
identificere PCB i 
shredderaffald. 
Implementeringsplanen 
omfatter endvidere 8 
forskellige initiativer ift. 

NOVANA 

                                                           
1
 Opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen 2012. Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 2, 

2013. 

http://www.pcb-guiden.dk/
http://www.pcb-guiden.dk/
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anvendelser af kviksølv. Konventionen 
har fokus på grænseoverskridende 
forurening (miner og kraftværker i u-
lande) 

DK indgår i arbejdet i Nordisk 
Ministerråd, OSPAR og HELCOM, hvor 
der også er indsatser som har betydning 
for en reduktion af miljøfremmede 
stoffer og tungmetaller i sediment og 
biota. 

PFOS (herunder 
kortlægninger og 
undersøgelser af konkrete 
anvendelser). For PBDE 
planlægges initiativer ift. 
PBDE-holdigt affald.  

Indholdet af 
forurenende stoffer i 
vand, sediment og 
levende organismer 
må ikke overskride 
vedtagne 
miljøkvalitetsstandar
der, der anvendes i 
den gældende 
lovgivning. 

 

INDSATS IFT. 
KONKRETE STOFFER 

SVAN
A 

/ 

Kom-
muner 
/ 

Regio- 

ner  

 

↕ 

 

Angåe
n-de 
indsat
-ser 
knytte
t til 
VRD 

 

Danske indsatser ift indikatorstoffer 
(Hg, Cd, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, As, TBT, 
PAH’er, m.fl.) Foruden de gældende EU-
regler for bly, indførte den danske 
blybekendtgørelse i 2006 en række 
forbud imod anvendelse af bly i en 
række produkter (f.eks. tagrender og 
vinduesrammer af PVC, pigmenter i 
maling, taginddækning, jordkabler og 
smykker). Danmark har også i en 
årrække haft en omfattende indsats 
vedr. at substituere anvendelse af bly i 
en række produkter. Særligt relevant ift. 
Havrammedirektivet er aktiviteterne 
vedr. at erstatte blyholdige 
fiskeredskaber

i
.  

Danmark indførte med bekendtgørelse 
nr 627 i 2003

ii
 en række forbud mod 

import og salg af kviksølvholdige 
produkter som er mere vidtgående end 
dem der eksisterer på EU-niveau. 
Danmark har endvidere været aktiv i 
Nordisk Råd og i FN-regi for at sikre en 
regulering af kviksølv. 

Danmark har senest d. 16/12-2014 
vedtaget en bekendtgørelse om 
begrænsning af import, salg og 
anvendelse af biocidholdig bundmaling. 
De fleste krav i bekendtgørelsen bliver 
afløst af biocidforordningens krav til 
godkendelse af bundmaling. 

TBT er omfattet af IMO konventionen
iii
, 

som fra 2008 har betydet et 
fuldstændigt forbud imod anvendelsen 
af stoffet.  

Miljøstyrelsens liste over 40 uønskede 
stoffer omfatter stoffer/stofgrupper, 
som anses som så problematiske, at de 
på sigt bør begrænses eller helt udfases. 
Stofferne er kortlagt i et stort projekt i 
2012-2015 hvor i der også indgår 
strategier for den fremtidige håndtering 
af disse stoffer. Indikatorstofferne Cd, 
Pb, Ni, visse Cu-forbindelser samt PAH-
forbindelsen naphtalene indgår på 
denne liste. På listen indgår også bl.a. 
PFOS/PFOA som vurderes som relevant 

Biocidforordningens krav 
om godkendelse af 
bundmaling forventes at 
være fuldt implementeret i 
2020. 

NOVANA 
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ift havmiljøet. 

Indholdet af 
forurenende stoffer i 
vand, sediment og 
levende organismer 
må ikke overskride 
vedtagne 
miljøkvalitetsstandar
der, der anvendes i 
den gældende 
lovgivning. 

 

SVAN
A 

/ 

Kom-
muner 
/ 

Regio- 

ner  

 

↕ 

 

Angåe
n-de 
indsat
-ser 
knytte
t til 
VRD 

Der er ikke stillet krav til konkrete 
indsatser knyttet til vandplan 1. 

Der reguleres generelt efter gældende 
lovgivning.  

Hvad angår overholdelse af gældende 
miljøkvalitetskrav reguleres efter 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer 
eller havet /Bek 1022 

Bekendtgørelsen dækker 
vandrammedirektivets krav til de EU 
prioriterede stoffer samt stoffer med 
nationale miljøkvalitetskrav. 

Overholdelse af 
miljøkvalitetskrav i 
udledningstilladelser.  

NOVANA 

Indholdet af 
forurenende stoffer i 
vand, sediment og 
levende organismer 
må ikke overskride 
vedtagne 
miljøkvalitetsstandar
der, der anvendes i 
den gældende 
lovgivning. 

 

MST Offshorehandlingsplaner for Danmark  

Relevante miljømål i 
offshorereguleringen: 

- Der må ikke udledes 
sorte eller røde 
kemikalier 

- Den udledte mængde 
olie med 
produktionsvandet må 
max. Være 222 tons for 
Danmark 

- Koncentrationen må som 
et månedsgennemsnit 
max være 30mg 
dispergeret olie/ liter 

 

a) December 2005-2008/2010 
b) Handlingsplan/ Frivillig aftale 

med olie-/gas-operatører i 
Danmark 

c) Bygger på fremrykning af 
OSPAR’s målsætninger 

d) Statusrapport 2013: 
http://mst.dk/virksomhed-
myndighed/industri/olie-og-
gasproduktion-i-nordsoeen-
offshore/offshore-
statusredegoerelser/ 

Risk Based Approach  

RBA-metoden muliggør en prioritering 
af indsatsen på hver enkelt 

Offshorehandlingsplaner 
for Danmark  

 

a) Handlingsplanern
e har haft en 
betydelig 
forbedrende 
effekt på en 
række af de 
forhold, der ellers 
ville have 
bidraget til 
forureningen af 
Nordsøen. Den 
indtil nu 
gennemførte 
indsats opfylder 
OSPARs mål for 
reduktion af 
olieudledning 
med 
produktionsvand 
og mål for 
udledning af 
sorte og røde 
kemikalier. 

b) Effekterne blev 
opnået i perioden 
fra 2010 -2013.. 

Risk Based Approach  

a) RBA-metoden 
muliggør en 
prioritering af 

Offshorehandlingspla
ner) 

 

c) Dok
umentation sker via 
krav 
(udledningstilladelser) 
om løbende målinger 
og opsamling gennem 
rapporter fra 
operatørerne gennem 
MST til OSPAR, hvor 
der sker 
sammenligning med 
andre Nordsølande 

Risk based approach 

c) Effek
ten af RBA metoden vil 
blive påvist gennem ny 
RBA beregninger efter 
gennemførelse af 
risikoreducerende 
foranstaltninger, hvor 
dette er relevant.  
Effekterne af sådanne 
tiltag på havmiljøet 
kan eftervises via 
vandsøjlemonitering 
(endnu ikke igangsat 
på dansk område) og 
de allerede 
igangværende 3 årige 
målinger af sediment 
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offshoreplatform med henblik på at 
forbedre platformens miljømæssige 
risikoprofil. Metoden er under 
implementering i Danmark frem mod 
2018, som er OSPARS frist for 
gennemførelse.  

a) I OSPAR i 2012 
b) Metode jf. ovenstående  
c) OSPAR Recommendation 

2012/5: ”For a risk-based 
approach to the 
Management of 
Produced Water 
Discharges from Offshore 
Installations” 

indsatsen på hver 
enkelt 
offshoreplatform 
med henblik på 
at forbedre 
platformens 
miljømæssige 
risikoprofil 

b) Metoden er 
under 
implementering i 
Danmark frem 
mod 2018, som 
er OSPARS frist 
for 
gennemførelse.  

 

og bundfauna og –
flora omkring 
platforme hvor 
risikoreducerende 
tiltag er gennemført 
(SVANA, som anført 
nedenfor).   

 

 

[SVANA: 

3-årige målinger af 
sediment og 
bundfauna omkring 
udvalgte 
olieplatforme] 

 

Indholdet af 
forurenende stoffer i 
vand, sediment og 
levende organismer 
må ikke overskride 
vedtagne 
miljøkvalitetsstandar
der, der anvendes i 
den gældende 
lovgivning. 

 

SVAN
A 

Mængden af klapmaterialer har været 
relativt konstant over de senere år på 
ca. 4.500.000m

3
 , men der kan være 

lokale udsving i mængden. Da 
materialerne spredes over de samme 
klappladser der samlet set dækker et 
areal på 68km

3 
antages påvirkningen af 

havbunden med hensyn til 
miljøfremmede stoffer som følge af 
klapning også at være relativt konstant. 
På selve klappladserne er en hvis 
påvirkning af havbunden uundgåelig og 
derfor accepteret.  

Administration af klapområdet sker i 
henhold til Havmiljøloven, 
Klapbekendtgørelsen og 
Klapvejledningen. 

De mest forurenede 
sedimenter bliver fjernet 
fra havmiljøet og 
deponeret på land. Trods 
dette sker der en 
reintroduktion af af 
miljøfremmede stoffer 
under opgravning og 
klapning aflejret 
havbundmateriale fra især 
havnebassiner.    

Der måles ikke 
systematisk på 
klapnings påvirkninger 
af havmiljøet. Da 
klapmængderne over 
de senere år har været 
relativ konstant 
antages det at 
påvirkningerne også er 
relativt konstante  

Forekomst og 
omfang af akutte 
forureningsbegiven-
heder søges løbende 
nedbragt gennem 
forebyggelse, 
overvågning og 
risikobaseret 
dimensionering af 
beredskabet. 

Værns
fælles 
Forsva
rskom
mand
o 

EU Direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 
om oprettelse af et trafikovervågnings- 
og trafikinformationssystem for 
skibsfarten i Fællesskabet (det såkaldte 
Overvågningsdirektiv) har til formål at 
oprette et trafikovervågnings- og 
trafikinformationssystem for skibsfarten 
i Fællesskabet med henblik på at gøre 
skibsfarten mere sikker og effektiv og 
forbedre myndighedernes reaktioner 
med hensyn til ulykker, hændelser eller 
potentielt farlige situationer til søs, 
herunder eftersøgnings- og 
redningsoperationer, og bidrage til 
hurtigere at forebygge og opdage 
forurening fra skibe. Medlemsstaterne 
overvåger og træffer alle relevante 
foranstaltninger for at sikre, at 
skibsførere, operatører eller agenter, 
såvel som afsendere eller ejere af farligt 
eller forurenende gods, der 
transporteres om bord på sådanne 

Der er ikke konstateret 
større oliespild i danske 
farvande siden 2008. 

Værnsfælles 
Forsvarskommando 
udgiver hvert år en 
rapport over 
olieobservationer og 
forureningsbekæmpel
se i de danske 
farvande.  Kan ses på 
Værnsfælles 
Forsvarskommando 
hjemmeside 
(www.forsvaret.dk/so
k/Nationalt/havmiljoe
/Rapporter/Pages/201
3.aspx )  

http://www.forsvaret.dk/sok/Nationalt/havmiljoe/Rapporter/Pages/2013.aspx
http://www.forsvaret.dk/sok/Nationalt/havmiljoe/Rapporter/Pages/2013.aspx
http://www.forsvaret.dk/sok/Nationalt/havmiljoe/Rapporter/Pages/2013.aspx
http://www.forsvaret.dk/sok/Nationalt/havmiljoe/Rapporter/Pages/2013.aspx
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skibe, overholder kravene i dette 
direktiv. Alle skibe på mindst 300 GT og 
derover er omfattet af direktivet. 

Direktivet indeholder bl.a. 
bestemmelser om obligatorisk 
skibsmeldepligt, når skibe sejler ind i 
særlige områder, herunder Nordsøen og 
Østersøen. Skibe med særlig farlig last 
skal på standardformularer deklarere 
lastens indhold og denne information 
skal i tilfælde af ulykker være 
umiddelbar tilgængelig for relevante 
myndigheder i medlemslandene. Denne 
indberetning af lastindhold sker 
gennem hhv. SafeseaNet og gennem 
meldepligten til skibstrafiktjenesterne 
(VTS) ved hhv. BELTREP og SOUNDREP.  

Endvidere indeholder 
overvågningsdirektivet bestemmelse 
om at medlemslandende inden 5. 
februar 2004 skal have udpeget særlige 
nødområder, der kan tages i 
anvendelse, såfremt et skib med en 
specielt forurenede last bliver 
nødlidende - jf. Anneks 21. Til denne 
overvågning har Forsvaret oprettet en 
Maritime Assistance Service (drevet af 
VFK) der ud over nødområderne også 
fungerer som maritimt kontaktpunkt for 
søfarten. 

Søfartsstyrelsen har under henvisning til 
lov om sikkerhed til søs udstedt 
bekendtgørelser om 
skibstrafiktjenesterne (VTS) ved hhv. 
BELTREP og SOUNDREP med henblik på 
at overvåge og assistere skibstrafikken i 
de to knudepunkter Øresund og 
Storebælt – hhv. BEK 924 af 25.08.2011 
og BEK 820 af 26.06.2013. 

Forsvaret (VFK) er dansk VTS myndighed 
og driver i denne egenskab såvel 
Storebælt VTS som den danske del af 
Øresund VTS. 

Forsvarsministeriet har i april 2008 
udsendt Kapacitetsundersøgelse 
vedrørende havmiljø. Formålet med 
kapacitetsundersøgelsen var at 
undersøge, hvorvidt den nationale 
målsætning for beredskabet til 
bekæmpelse af havmiljøforureninger 
var tilstrækkelig henset til risikoen for 
forureninger med olie og kemikalier, 
herunder hvorvidt de samlede 
ressourcer til forureningsbekæmpelse 
til søs er placeret mest hensigtsmæssigt 
i forhold til risici.  
Kapacitetsundersøgelsens konklusioner 
og anbefalinger underbygges i den af 
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HELCOM offentliggjorte BRISK rapport 
(RISKS OF OIL AND CHEMICAL 
POLLUTION IN THE BALTIC SEA), hvor 
det vurderes, at placeringen af danske 
kapaciteter er hensigtsmæssig. 

Det skal pointeres, at analyserne i al 
væsentlighed er funderet på risici for 
ulykker til søs, hvor generelle øgede 
sejladssikkerhedsfremmende initiativer 
ligeledes har effekt. Disse aspekter 
behandles af involverede myndigheder i 
det af Søfartsstyrelsen udarbejdede 
årlige statusnotat til Folketinget om 
sikkerhed til søs.  

Forekomst og 
omfang af akutte 
forureningsbegiven-
heder søges løbende 
nedbragt gennem 
forebyggelse, 
overvågning og 
risikobaseret 
dimensionering af 
beredskabet. 

MST, 
(ENS) 

Beredskabsplaner efter bekg. 395, 1984 
og EU’s Offshoresikkerhedsdirektiv 2013 

Danmark har ikke haft et 
større oliespild siden 2008. 

a) – 
b) MST: 

Dokumentati
on via 
løbende 
målinger og 
opsamling 
gennem 
årsrapporter 
fra 
operatørern
e gennem 
MST til 
OSPAR, hvor 
der sker 
sammenligni
ng med 
andre 
Nordsølande 
NST: 

3-årige målinger af 
sediment og 
bundfauna omkring 
udvalgte olieplatforme 
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Deskriptor 9: Forurenende stoffer i fisk og skaldyr 

Miljømål Myn
dig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Indholdet af 
forurenende stoffer i 
fisk og skaldyr må 
ikke overstige de 
niveauer, der er 
fastlagt i fælleskabs-
lovgivningen eller 
andre relevante 
standarder. 

SVAN
A 

/ 

Kom-
muner 
/ 

Regio- 

ner  

 

↕ 

 

Angåe
n-de 
indsat
-ser 
knytte
t til 
VRD 

Der er ikke stillet krav til konkrete 
indsatser knyttet til vandplan 1. 

Der reguleres generelt efter gældende 
lovgivning.  

Hvad angår overholdelse af gældende 
miljøkvalitetskrav reguleres efter 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav 
for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer 
eller havet /Bek 1022 

Bekendtgørelsen dækker 
vandrammedirektivets krav til de EU 
prioriterede stoffer samt stoffer med 
nationale miljøkvalitetskrav. 

 

Ikke relevant Hvis der havde været 
krav om indsatser ville 
effekten kunne blive 
vurderet via NOVANA 
overvågningsprogram-
mets overvågning af 
biota 

Effekten af nye 
indsatser kan ligeledes 
overvåges via 
NOVANA 

Indholdet af 
forurenende stoffer i 
fisk og skaldyr må 
ikke overstige de 
niveauer, der er 
fastlagt i 
fælleskabslovgivning
en eller andre 
relevante 
standarder. 

MST 
For dioxin er den væsentligste indsats er 
knyttet til affaldsbekendtgørelsen, hvor 
det er bekendtgjort, at affald, affaldstræ 
m.m. kun må afbrændes i dertil 
godkendte anlæg, og altså ikke må 
afbrændes i private fyringsanlæg. For at 
støtte op om bestemmelsen i 
affaldsbekendtgørelsens §50  
gennemføres der årlige kampagner om 
korrekt fyring i brændeovne m.m., hvor 
et af de gode råd er at anvende tørt og 
rent træ. 
 
Der arbejdes desuden med at udvikle 
tekniske værktøjer som kommunerne 
kan bruge i deres tilsynsarbejde for at 
afsløre afbrænding af affald i 
brændeovne.  
 
Rammerne for kommunernes tilsyn 
med valg af brændselskvalitet er 
derudover fastlagt i 
brændeovnsbekendtgørelsen (BEK nr 46 
af 22/01/2015) som har været 
gældende siden 2008 og er revideret i 
januar 2015. I bekendtgørelsen sættes 
emissionskrav i forhold til partikeludslip 
for nye brændeovne idet partikler anses 

Indsatsen i forhold til 
udledning af dioxin fra 
industri og 
affaldsforbrændingsanlæg 
har bevirket at røgen fra 
fyring med træ i private 
husholdninger nu er den 
største nationale kilde til 
forurening af det danske 
miljø med dioxin. Træfyring 
i brændeovne, træpillefyr 
mv. vurderes nu at stå for 
40 % af det samlede danske 
udslip af dioxin. Ildebrande 
er den næststørste kilde i 
dag, idet brande i 
bygninger, biler og 
lodsepladser står for 28 % 
af det samlede danske 
udslip. Opgørelsen af de to 
sidstnævnte kilder der dog 
meget usikkert bestemt. 

Dioxin indgår i det 
danske måleprogram. 
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for at være det største problem rent 
sundhedsmæssigt. For 
partikelemissioner gælder generelt, at 
nye brændeovne forurener langt 
mindre end ældre ovne. Det har for 
dioxin hidtil ikke været muligt at 
identificere klare egenskaber i 
brændeovnens design, alder eller 
driftsforhold knyttet til enten højt eller 
lavt dioxinudslip.  
 
Kampagner for korrekt fyring 
gennemføres årligt og herudover 
forventes løbende informationsindsats 
via hjemmeside, pjecer fra 
skorstensfejere til brændovnsejere o.a. 
at fortsætte.  
 
Indsatsen lægger sig tæt op ad de 
anbefalinger som HELCOM (HELCOM 
recommendation 28E/8) har givet vedr. 
emission af dioxin fra små 
forbrændingsanlæg (”small-scale 
combustion”).  

 MST Der henvises til indsatserne under D8 Se D8 Se D8 

Indholdet af 
forurenende stoffer i 
fisk og skaldyr må 
ikke overstige de 
niveauer, der er 
fastlagt i 
fælleskabslovgivning
en eller andre 
relevante 
standarder. 

Fødev
aresty
relsen  

Fødevareministeriet indførte i 2004 et 
forbud mod at fiske og forhandle sild fra 
den østlige Østersø. I Danmark har 
undersøgelser af østersølaks vist, at laks 
i vægtklassen 2,0 kg til 5,5 kg kan 
overholde grænseværdierne, såfremt 
de har gennemgået en dybdetrimning. 
Ved en dybdetrimning fjerner man alt 
synligt fedt. Derfor har man i Danmark 
valgt at fastsætte krav om henholdsvis 
dybde-trimning og en vægtgrænse.  

Østersølaks fra Danmark, som er større 
end 5,5 kg, må således ikke omsættes 
inden for EU. 

Bekendtgørelse nr. 1256 af 15. 
december 2011 om forbud mod salg til 
humant konsum af visse laks og sild, der 
er fisket eller fanget i Østersøen. 

Fødevarestyrelsens forbud 
mod fangst af sild i visse 
områder af Østersøen og 
begrænsninger i form af 
vægtgrænser og krav om 
dybdetrimning af 
østersølaks, sikrer at laks 
og sild, der forhandles i DK 
og EU, overholder EU´s 
grænseværdier.  
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Deskriptor 10: Marint affald 

Miljømål Myn
dig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Forekomsten af 
affald i vandsøjlen og 
havbund kortlægges. 

SVAN
A 

Overvågningsprogrammet under 
Danmarks havstrategi vil omfatte 
overvågning af forekomsten af marint 
affald på havbunden og i vandsøjlen i 
form af IBTS og BITS programmerne, 
undersøgelser af mikroplastik i 
sedimentet samt makro- og mikroaffald 
i fiskemaver. 

Overvågningsprogrammet blev vedtaget 
oktober 2014 og iværksat derefter. 
Overvågningsprogrammet er en del af 
det nationale NOVANA 
overvågningsprogram. 
Havovervågningen bygger på 
havstrategidirektivet. 

Herudover supplerende kortlægning i 
form af et nordisk projekt. 

Overvågningen i form af 
IBTS og BITS er et 
igangværende program. 
Den supplerende 
overvågning af mikroplastik 
i sedimentet samt 
indholdet af makro- og 
mikroaffald i fiskemaver 
blev igangsat i 2015. 

Overvågningsprogrammet 
forventes at bidrage med 
den nødvendige viden til en 
kortlægning af affald i 
vandsøjlen og på 
havbunden. 
Overvågningsprogrammet 
bliver hvert år rapporteret 
og denne rapportering vil 
udgøre kortlægningen. 

NOVANA/ 
Havstrategiens 
overvågningsprogram 

Tilgængelige 
videnskabelige data 
om marint affald skal 
være indsamlet i 
2015 med henblikpå 
i 2020 at etablere 
referenceniveauer 
ogkonkrete indsatser 
til reduktion af de 
marine affalds-
mængder med det 
formål at opnå 
væsentlige 
reduktioner i 2025, 
sammenlignet 
med2015, for at 
forhindre skadelige 
effekter på det 
kystnære og marine 
miljø. 

SVAN
A 

Ifølge havmiljøloven er det som 
udgangspunkt forbudt at dumpe affald i 
de danske havområder. Hvis skibene er 
længere væk fra kysten end 12 sømil, 
må de dog f.eks. godt dumpe 
madaffald. 

 ”No-Special-Fee” systemet, er et 
system hvorved skibe, der går i havn, 
kan aflevere deres affald uden at skulle 
betale særskilt for det, da det er dækket 
af havneafgiften. I Danmark kan skibe 
aflevere driftsaffald fra deres seneste 
rejse, hvis det sker inden for normal 
åbningstid. Hvis de har lastrester som 
de afleverer som affald, så vil de som 
udgangspunkt skulle betale for det. 
Andet affald (f.eks. plastik som de fisker 
op fra havet) skal de betale for, at 
komme af med i havnene, da det ikke er 
driftsaffald.  

Der føres tilsyn med, at reglerne 
overholdes. For skibe, som ankommer 
til danske havne, fører Søfartsstyrelsen 
tilsyn med, om skibene har anmeldt 
deres affald. Når skibene er til havs, så 
er det Værnsfælles Kommando, som 
fører tilsyn med, at skibene ikke dumper 
andet affald, end det der er tilladt. 

De eksisterende indsatser 
bidrager til at hindre 
udledninger af affald til det 
marine miljø. 

Kommende NOVANA  

Nordisk projekt. 
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Kategori 1.a 

Lovgivningen er lovbekendtgørelse nr. 
1616 af 10. december 2015 om 
beskyttelse af havmiljøet samt 
bekendtgørelse nr. 66 af 21. januar 
2013 om udtømning af affald fra skibe 
og platforme. Den del af loven som 
omhandler marint affald, bygger 
primært på den internationale MARPOL 
konvention. 

Andelen af affald på 
danske strande, der 
stammer fra 
strandgæster, er 
faldende. 

SVAN
A 

Hold Danmark Rent vil arrangere ”Ren 
Strand Dag” 2 gange om året, hvor 
befolkningen opfordres til at deltage i 
affaldsindsamling og registrering via 
EEAs affald app ’Marine LitterWatch’. 

Hold Danmark Rent har i 2014 
gennemført en række strandaktiviteter 
med henblik på at reducere mængden 
af affald på stranden. 

Ren Strand Dag er blevet 
afholdt årligt og blev i 2014 
støttet af Miljøministeriets 
pulje ”Grønne Ildsjæle”. 
Kampagnen skal ændre 
strandgæsternes adfærd og 
få dem til at smide mindre 
affald fra sig på stranden. 

NOVANA 

Grundet manglende 
viden om tidsmæssig 
udvikling i forekomst 
af mikropartikler, 
kan miljømål for 
dette kriterium 
endnu ikke 
fastsættes. 

 

SVAN
AMST 

Den europæiske kosmetikbranche har 
frivilligt valgt at udfase anvendelsen af 
mikroplast i deres produkter. 

 

De fleste større 
kosmetikproducenter har 
meldt ud at de vil stoppe 
brugen af mikroplast i 
deres produkter fra 2013-
2017. Det forventes derfor 
at udfasningen vil ske 
gradvist fra 2013-2017.  

En foreløbig undersøgelse 
fra Europæiske 
brancheforening for 
kosmetik, ”Cosmetics 
Europe” viser, at 
mikroplast, som anvendes i 
kosmetik, maksimalt udgør 
omkring 0,0005 % af den 
samlede mængde i havet. 

Kommende NOVANA 

 

 

 

 

 

 

 

Grundet manglende 
viden om tidsmæssig 
udvikling i forekomst 
af mikropartikler, 
kan miljømål for 
dette kriterium 
endnu ikke 
fastsættes. 

 

MST Forebyggelse er et væsentligt element i 
indsatsen mod marint affald. Affaldet 
skal indsamles inden det spredes på 
strandene eller i havet. Den nuværende 
lovgivning på affaldsområdet 
indeholder allerede strategiske tiltag til 
at hindre marint affald. 
Rammedirektivet om affald 
(2008/98/EF), fokuserer fx på 
livscyklustankegangen, 
affaldsforebyggelse fremfor 
affaldsbehandling, udvidet 
producentansvar, produktdesign, 
ressourceeffektivitet og 
ressourcebevarelse. Elementerne ses 
desuden i køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa fra 2011, og 
det 7. miljøhandlingsprogram.  

Disse strategiske indsatser med fokus 

Indsatsen vurderes at 
bidrage til at mindske 
mængden af affald på 
strande og i havet. Da 
plastikaffaldet kan 
nedbrydes til 
mikropartikler, vil 
indsatsen medvirke til at 
mindske mængden af 
mikropartikler. 

Kommende NOVANA 
data.  
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på forebyggelse, ressourceeffektivitet, 
genanvendelse, samt konkret 
adfærdsregulerende regulering fx ved 
afgift på plastikposer og pant på 
plastikflasker går igen i den danske 
indsats på affaldsområdet. Desuden er 
det i følge havmiljøloven som 
udgangspunkt forbudt at dumpe affald i 
de danske havområder, ligesom ”No-
Special-Fee” systemet, sikrer at skibe, 
der går i havn, kan aflevere deres affald 
uden at skulle betale særskilt for det. 

Grundet manglende 
viden om tidsmæssig 
udvikling i forekomst 
af mikropartikler, 
kan miljømål for 
dette kriterium 
endnu ikke 
fastsættes. 

 

Danm
arks 
Naturf
rednin
gsfore
ning 

Danmarks naturfredningsforening 
afholder årligt en affaldsindsamlingsdag 
med frivillig deltagelse. 

Hvert år i en hel uge i april 
tager over 100.000 
danskerne ud i naturen og 
samler affald med 
Danmarks 
Naturfredningsforenings 
affaldsindsamling. I 2014 
blev der indsamlet ca. 120 
tons affald. Indsamlingen 
bidrager til at fjerne noget 
af det plastik i naturen, 
som ellers kunne risikere at 
havne ude i havmiljøet og 
blive nedbrudt til 
mikroplastik. 

NOVANA 

 

Evt. bemærkninger: I 2013 trådte det reviderede kapitel V (forebyggelse af forurening med affald fra skibe) 

i kraft (MEPC.201(62)). Dette medfører at det siden kun har været tilladt at udlede fødevareaffald, 

lastrester der ikke er miljøskadelige og vaskevand fra vask af lastrum, der ikke er miljøskadeligt. ALT andet 

affald skal bringes i land.  

Der gælder ekstra restriktioner i områder der er særligt følsomme, såsom findeling af fødevareaffald. 

Nordsøen og Østersøen er begge særligt følsomme områder. 
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Deskriptor 11: Indførelse af energi, herunder undervandsstøj 

Miljømål Myn
dig-
hed 

 

Beskrivelse af eksisterende 
indsatser  

 

Effekter af 
eksisterende 
indsatser i relation til 
miljømålet 

Hvordan måles 
effekten af 
indsatsen? 

Aktiviteter der giver 
anledning til 
indførelse af 
impulslyd til 
havmiljøet, og som 
vurderes at give 
anledning til 
negative 
påvirkninger, 
udføres med 
relevante 
afbødetiltag eller 
henlægges til 
perioder af året eller 
til geografiske 
områder, hvor 
potentielle skader på 
marine organismer 
er begrænset. 

ENS 
offsho
re 
vedvar
ende 
energi 

a) undervandsstøj reguleres via 
godkendelser og tilladelser. 

b) Lovgivning og bekendtgørelser. 
Konsekvensvurdering og VVM i 
forbindelse med forundersøgelser og 
projekter. VE-loven. LBK nr. 1330 af 
25/11/2013 

Konsekvensvurdering. BEK nr. 1476 af 
13/12/2010 

VVM. BEK nr. 68 af 26/01/2012 

c) Indsatsen bygger på national og EU 
lovgivning. 

 

 

a) Vurdering på baggrund 
af konsekvensvurdering og 
VVM ved hvert projekt. 

b) Vilkår i tilladelse og/eller 
godkendelse. Vilkår tager 
udgangspunkt i 
afværgeforanstaltninger og 
anvendelse af ”best 
environmental practice” 
samt eventuelt forbud mod 
anlægsarbejde i en given 
periode (parrings- og 
yngleperioden). Eksempler 
er bortskræmning via 
pinger, soft start ved anv. 
af seismik og nedramning 
af monopæle. 

c) Der sker ingen løbende 
monitering af effekter. Der 
kan stilles vilkår om 
monitering/miljøovervågni
ng i forbindelse med 
konkrete projekter. 
Moniteringen kan være 
møntet på før anlægsfasen 
(baseline), anlægsfasen og 
driftsfasen. 

Der er samlet op på 
effekter ved 
miljøovervågningsprogram
merne 1999-2006 og 2009-
2012. 

a) Delvis via NOVANA. 

b) via 
miljøovervågningsprog
rammerne 1999-2006 
og 2009-2012. 

c) Surveyplan i 
forbindelse med 
forundersøgelser samt 
VVM-redegørelse og 
konsekvensvurdering i 
forbindelse med 
projekt om etablering 
af 

Aktiviteter der giver 
anledning til 
indførelse af 
impulslyd til 
havmiljøet, og som 
vurderes at give 
anledning til 
negative 
påvirkninger, 
udføres med 
relevante 
afbødetiltag eller 
henlægges til 
perioder af året eller 
til geografiske 
områder, hvor 

Energi
styrels
en 
offsho
re 
olie/g
as 
aktivit
eter 

a) Indsatsen har været en løbende 
indsats siden gennemførelse af VVM og 
Habitatdirektiverne i undergrundsloven. 

b) Indsatsen er baseret på lovgivning, 
bekendtgørelser og vejledninger samt 
konsekvensvurdering samt 
konsekvensvurdering og VVM i 
forbindelse forundersøgelser og 
projekter. Miljømæssige krav er fastsat 
gennem regler dels efter 
Undergrundsloven (lov om anvendelse 
af Danmarks undergrund, jf. 
bekendtgørelse af lov nr. 960 af 13. 
september 2011) og 
Kontinentalsokkelloven (bekendtgørelse 
af lov om kontinentalsoklen, nr. 1101 af 

a) Vurdering på baggrund 
af konsekvensvurdering og 
VVM ved hvert projekt. 

b) Vilkår i tilladelse og/eller 
godkendelse. Vilkår tager 
udgangspunkt i 
afværgeforanstaltninger og 
anvendelse af ”best 
environmental practice”. Et 
standardvilkår er 
anvendelsen af soft start. 
Herudover beror vilkårene 
på en konkret vurdering af 
aktivitetens påvirkning på 
havpattedyr (der ses på 
aktivitetens varighed, 

a) Delvis via NOVANA. 

b) I NST regi indsamles 
alle data fra sektor 
specifikke 
overvågninger, 
herunder, hvilke 
sektor specifikke 
afbødetiltag og 
aktiviteter der foregår 
i dansk farvand. 
Formålet er at NST kan 
vurdere de kumulative 
påvirkninger fra 
aktiviteterne således 
at miljømålene nås. 
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potentielle skader på 
marine organismer 
er begrænset. 

18. november 2005 med de ændringer, 
der følger af lov nr. 548 af 6. juni 2007 § 
2 og lov nr. 1400 af 27. december 2008 
§ 3). Krav om konsekvensvurdering er 
fastsat i BEK nr. 632 af 11/06/2012.  

c) Aktiviteter, som medfører 
undervandsstøj, reguleres via 
godkendelser og tilladelser. Der kan 
stilles vilkår med krav eksempelvis om 
softstart i forbindelse med 
godkendelse/tilladelse til seismiske 
undersøgelser og boringer, om 
lydspredningsmodeller i ansøgning til 
seismiske undersøgelser og boringer, og 
om redegørelse for alternative 
teknologier. 

d) Indsatserne bygger på national og EU 
lovgivning. 

En række bestemmelser i 
undergrundsloven implementerer også 
andre EU-direktiver. Det drejer sig om 
koncessionsdirektivet (94/22/EF), 
habitatdirektivet (92/43/EØF), 
fuglebeskyttelsesdirektivet 
(79/409/EØF) og CCS direktivet 
(2009/31/EF). 

e) 
https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-
gas/miljoekrav-olie-og-gas 

 

f) Indsatskategori 1a. 

udstyr der anvendes, 
tidspunkt på året, afstand 
til habitatområde etc.) Ex. 
hvis tæt på habitat 
(marsvin) kan der være 
krav om at operatøren skal 
bore foringsrør ned i 
havbunden i stedet for at 
hamre, eller hvis 
tidspunktet er i en sensitiv 
periode, krav om MMO’er 
eller at undersøgelsen 
udskydes til en mindre 
sensitiv periode. 

c) Der sker ingen løbende 
monitering af effekter. 

c) Eventuelle 
overvågningsprogram
mer i VVM-regi. 

d) Ugentlige rapporter 
når seismiske 
undersøgelser pågår 
og daglige rapporter 
når boringer pågår 

Aktiviteter der giver 
anledning til 
indførelse af 
impulslyd til 
havmiljøet, og som 
vurderes at give 
anledning til 
negative 
påvirkninger, 
udføres med 
relevante 
afbødetiltag eller 
henlægges til 
perioder af året eller 
til geografiske 
områder, hvor 
potentielle skader på 
marine organismer 
er begrænset. 

SVAN
A 

I relation til seismiske undersøgelser 
(råstofundersøgelser) og faste 
forbindelser sættes der almindeligvis et 
krav om såkaldt ”soft start”. Dette 
skræmmer pattedyrene væk, så de 
undgår høreskader under 
anlægsarbejdet. 

Se retningslinjerne i denne rapport: 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guid
elines_Seismic%20Guidelines_Aug%202
010.pdf  

Råstofloven LBK nr. 657 af 

27/05/2013. 

Ved anvendelse af soft 
start sikres det at der så 
vidt muligt ikke sker 
høreskader på pattedyr. 

 

Aktiviteter der giver 
anledning til 
indførelse af 
impulslyd til 
havmiljøet, og som 

–FMN 
(Forsv
arsmin
isterie
t – FES 

Indsats: Implementering af BEK 1458 af 
2010.   

  a) Indsats igangsat af FMN ved BEK 
ikrafttrædelse (20-12-2010) og af FBE-

Effekt af implementering 
af BEK 1458 af 2010: 

a) Implementeringen sikrer 
en minimering af potentielt 

Dokumentation af 
effekt af indsats:  

a) De kumulative 
effekter af både 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Seismic%20Guidelines_Aug%202010.pdf
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Seismic%20Guidelines_Aug%202010.pdf
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Seismic%20Guidelines_Aug%202010.pdf
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vurderes at give 
anledning til 
negative 
påvirkninger, 
udføres med 
relevante 
afbødetiltag eller 
henlægges til 
perioder af året eller 
til geografiske 
områder, hvor 
potentielle skader på 
marine organismer 
er begrænset. 

) 
(Forsv
arsmin
isterie
ts 
Ejend
omsst
yrelse
n)  

MNS (nu FES-MINA) ved 
delegeringsskrivelse af 12-12-2011.  

  b) Indsatsen indebærer:  

- Udarbejdelse og 
implementering, i samarbejde 
med VFK (Værnsfælles 
Forsvarskommando) og FMI 
(Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse), 
af interne regler for ageren på 
det marine område, for at 
sikre beskyttede arter og 
naturtyper.  

o Udarbejdelse af 
værktøjer (eks. ved 
brug af GIS og 
beslutningstræer) til 
at sikre en smidig 
formidling og 
implementering af 
interne regler og 
distribution af 
nødvendig viden. 
Udarbejdelse af 
disse værktøjer er 
iværksat. 
  

o Udarbejdelse af 
supplerende 
bestemmelser til 
FBEBEST 610-06 af 
2010. Iværksættelse 
afventer 
færdiggørelse af 
værktøjer og 
yderligere 
erfaringsindsamling 
omkring brug af 
retningslinjer. 
 

- Screeninger og 
konsekvensvurderinger af 
projekter og større aktiviteter 
på det marine område. 
Herunder erfaringsindsamling 
omkring potentielt belastende 
aktiviteter i forbindelse med 
beskyttede arter og 
naturtyper. Herunder 
tilpasning af potentielt 
belastende aktiviteter, hvis 
dette findes nødvendigt. 

o Herunder har der 
været særlig fokus 
på anvendelse af 
sonar af potentielt 
problematiske 
frekvenser og 
sprængninger.  

problematiske påvirkninger 
af beskyttet natur fra 
Forsvarets marine 
aktiviteter, herunder sikre 
at impulslyde introduceret i 
havmiljøet fra Forsvarets 
aktiviteter ikke vil have 
længerevarende negative 
effekter på bestande af 
beskyttede dyrearter.  

Indtil nu, har 
implementeringen været 
rette i mod aktiviteter som 
har særlig militær karakter 
og som adskiller sig fra 
almindeligt forekomne 
civile aktiviteter (eks. 
forudsættes det, at brug af 
almindeligt anvendt sonar 
af hensyn til sikker sejlads, 
reguleres af bredt 
gældende lovgivning).  

Der pågår ingen specifik 
videnskabelig monitering af 
Forsvarsministeriets 
indsats i forhold til 
påvirkning af beskyttede 
arter og naturtyper, men 
der er en løbende 
opmærksomhed omkring 
markante strandinger af 
havpattedyr og Forsvarets 
sonaraktiviteter.  

b) Regler, retningslinjer, 
krav om specifikke 
vurderinger for særlige 
aktiviteter, værktøjer til 
formidling af regler mv., 
løbende dialog med VFK og 
FMI om optimering af 
førnævnte.   

c) Effekterne trådte i kraft 
ved iværksættelse af 
implementeringen, i form 
af igangsatte screeninger 
og naturvurderinger af 
Forsvarets marine 
aktiviteter. Effekten 
forventes optimeret i kraft 
med udrulning af værktøjer 
og udfærdigelse af 
generelle retningslinjer og 
retningslinjer (eks. 
bortskræminingsprocedure
r ved sprængninger) for 
Forsvarets marine 
aktiviteter.  

Denne effektivisering 

Forsvarets og den 
civile indsats, 
forventes moniteret 
igennem 
havstrategiens 
overvågningsprogram. 
Hvis 
overvågningsprogram
met udformes 
tilstrækkeligt specifik i 
forhold til 
aktivitetstyper, som 
kan udgøre en 
potentiel fare for 
beskyttelsesværdige 
bestande af dyrearter 
og naturtyper, 
vurderes det, at kunne 
være tilstrækkeligt til 
at kunne indikere 
effekten af Forsvarets 
indsats.    

b) Intet at bemærke. 

c) Effekten af 
implementering af BEK 
1458 på beskyttelse af 
relevante naturtyper 
og arter, måles ikke 
direkte af Forsvaret. 
En løbende dialog med 
aktivitetsudøvende 
enheder hos Forsvaret 
og videnskabelige 
rådgivere, forventes at 
udgøre en 
sikringsmekanisme i 
forhold til beskyttelse 
af relevante arter og 
naturtyper.   

Forsvarets 
aktivitetsudøvende 
enheder gøres 
opmærksom på, at 
hvis de under 
aktiviteten oplever 
specificerede 
komplikationer i 
forhold til at følge 
udstukkede 
retningslinjer, 
underrettes FES om 
dette, således at der 
kan blive foretaget 
relevante 
foranstaltninger hvis 
dette er nødvendigt.  

På aktivitetssiden, 
registreres Forsvarets 
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- Vidensindsamling om en bred 

vifte af marine aktiviteter, 
herunder udredning af 
potentielt belastende 
aktiviteter og mulige 
afværgeforanstaltninger ved 
sådanne.   

b) Indsatsen har form af interne regler 
og bestemmelser for Forsvarets marine 
ageren baserer sig på BEK1458 af 2010.  

c) Indsatsen bygger på både national og 
EU lovgivning.  

Det skal supplerende bemærkes, at 
formålet med BEK 1458 af 2010 er at 
gennemføre habitatdirektivets regler 
om konsekvensvurdering ift. Forsvarets 
aktiviteter, samt at sikre, at Forsvarets 
aktiviteter ikke er i strid med 
habitatdirektivets art. 12-16 om 
beskyttelse af visse arter. 

Endvidere skal det bemærkes, at 
havstrategiloven (lov nr. 522 af 2010) 
indeholder den for Forsvaret vigtige 
regel i § 2, stk. 3, der medfører at loven 
ikke gælder for aktiviteter der alene 
tjener forsvarsformål eller den 
nationale sikkerhed. 

  

 

forventes at skulle pågå 
løbende, men første 
generation af værktøjer og 
generelle retningsliner er 
trådt i kraft og vil gøre sig 
gældende igennem 2014 
(indberetningsskemaer, 
beslutningstræ for 
eftersøgning og 
sprængning af miner, 
specificering af 
problematiske sonar 
aktiviteter, fælles 
vidensportal for Søværnet, 
FMI og FES, mv.) og i 2015 
(eks. GIS-værktøj til brug 
under planlægning af 
marine aktiviteter). 
Supplerende bestemmelser 
forventes ikke at blive 
udarbejdet, før 
retningsliner og værtøjer er 
afprøvet og evt. tilpasset.  

Processuelle rammer for 
indberetninger fra 
aktivitetsudøvende 
enheder under 
Værnsfælles 
Forsvarskomando til 
naturvurderinger hos FBE, 
foreligger i udkast og bliver 
fulgt af både VFK og FMI.        

marine aktiviteter 
løbende af Forsvaret. 
For potentielt 
problematiske 
aktiviteter, udarbejdes 
specifikke 
naturvurderinger og 
eventuelle relevante 
afværgetiltag 
beskrives. I en dialog 
med den relevante 
aktivitetesudøvende 
enhed sikres det at 
afværgetiltagene 
implementeres og at 
relevante 
informationer om 
aktiviteten logges. 

Eks. har Forsvaret i 
dag et dokumenteret 
forløb, hvor 
afprøvning af 
lavfrekvent 
sonarudstyr er blevet 
flyttet geografisk og 
fået indarbejdet en 
særlig fremgangsmåde 
for at skåne farvande 
med en tæt forekomst 
af marsvin.   

Aktiviteter der giver 
anledning til 
indførelse af 
impulslyd til 
havmiljøet, og som 
vurderes at give 
anledning til 
negative 
påvirkninger, 
udføres med 
relevante 
afbødetiltag eller 
henlægges til 
perioder af året eller 
til geografiske 
områder, hvor 
potentielle skader på 
marine organismer 
er begrænset. 

FMI a) FMI følger Forsvarets interne 
bestemmelser vedrørende formaliseret 
procedure for screeninger og 
konsekvensanalyser ifm øvelsesaktivitet 
og testprogrammer. 

b) Ved forlægninger til og fra 
testområder følges de retningslinjer VFK 
har udstukket i relation til 
habitatsområder. 

c) De afværgeforanstaltninger som er 
beskrevet i DCE Notat 
”Afværgeforanstaltninger for at 
mindske negativ effekter af Søværnets 
aktiviteter” følges. 

d) FMI forslag til en protokol for ramp 
up af en specifik sonar er endnu ikke 
godkendt, men anvendes allerede. 

a) FMI foretager ingen 
vurderinger. Der foretages 
sædvanligvis kun 
konsekvensvurderinger, 
såfremt en forudgående 
screening har vist en 
potentielt væsentlig effekt 
som følge af 
aktiviteten/planen som 
screenes. 

b) 
”afværgeforanstaltninger” 
udfærdiget og vurderet, til 
ikke at have langsigtet 
negativ indflydelse på 
beskyttet natur. 

c) der sker ingen løbende 
monitering af effekter. 

 

For den vedvarende 
lavfrekvenslyd er der 
ikke opstillet danske 
miljømål. 

 

SVAN
A(SFS) 

IMO vedtog på MEPC 66 en vejledning 
om reduktion af undervandsstøj fra 
skibe (MEPC.1/Circ.833, Guidelines for 
the reduction of underwater noise from 
commercial shipping to address adverse 
impacts on marine life), der er også en 

Da det er en vejledning og 
dermed ikke obligatorisk er 
det svært at afgøre om det 
vil have en effekt. 
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ISO standard ISO/DIS 16554 til 
nybygninger 

For den vedvarende 
lavfrekvenslyd er der 
ikke opstillet danske 
miljømål. 

FES Se ovenfor. 

 

  

 

                                                           
i
 Der er udgivet flere rapporter fra Miljøstyrelsen herom og desuden har Miljøstyrelsens kemikalieinspektion 
gennemført kampagner med kontrolbesøg hos forhandlere af fiskeredskaber. 
ii
 Denne bekendtgørelse er senere ændret i BEK nr 282 af 09/04/2008, BEK nr 115 af 12/02/2009, BEK nr 747 af 

21/06/2013 
iii
 International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001 

 
 


