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Høring af forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør af
havstrategidirektivet
Hermed sendes forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør af
havstrategidirektivet i offentlig høring. Forslaget skal blive en del af
indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi.
Indsatsprogrammet skal ifølge reglerne i EU’s havstrategidirektiv og lov om
havstrategi være udarbejdet senest i 2015. Forslag til indsatsprogram skal inden
vedtagelse i offentlig høring i minimum 12 uger.
Naturstyrelsen har valgt at foretage høring af indsatsprogrammet ad to omgange.
Denne første del af indsatsprogrammet omhandler forslag til beskyttede
havområder. Anden del af indsatsprogrammet, som vil være en samlet beskrivelse
af alle indsatser, vil komme i offentlig høring i 2015.
Afgivelse af bemærkninger
Høringsperioden er 16. januar 2015 til 10. april 2015.
Bemærkninger til høringen bedes fremsendt til Naturstyrelsens hovedpostkasse,
nst@nst.dk og i kopi til Andreas Lunn, andlu@nst.dk med angivelse af
journalnummer NST-423-00004.
Første del af indsatsprogrammet om beskyttede havområder
Det fremgår af havstrategilovens § 10, at indsatsprogrammet skal omfatte
geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og
repræsentative net af beskyttede havområder, og som i tilstrækkelig grad dækker
mangfoldigheden i de enkelte økosystemer.
Indsatsprogrammet om beskyttede havområder skal bidrage til at nå det samlede
mål om god miljøtilstand samtidig med at en bæredygtig udnyttelse af havets
goder og ydelser muliggøres.
Regeringen har besluttet at udpege beskyttede havområder på den dybe bløde
havbund i den danske del af Kattegat. Beskyttelsen skal bestå i forbud mod
aktiviteter, der påvirker de fysiske bundforhold, herunder fiskeri med
bundslæbende redskaber (bundtrawl), råstofindvinding samt klapning af oprenset
havbundsmateriale. I forlængelse af en udpegning af områder i Kattegat skal der,
senest i 2021 (i forbindelse med næste havstrategiperiode), tages stilling til
udpegninger i øvrige danske farvande.

Det er miljøministeren, der, efter inddragelse af berørte myndigheder og
offentligheden, træffer endelig afgørelse om indsatsprogrammet og den konkrete
udformning heraf, herunder om beskyttede områder.
Beskyttelsen af områderne forventes at kunne træde i kraft i 2016 efter en
godkendelse i EU.
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