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Sammenfattende redegørelse
vedrørende høringssvar til forslag om beskyttede områder i Kattegat
Beskyttede områder i Kattegat (havstrategi-områder)

Forslag til beskyttede områder i Kattegat var i offentlig høring fra den 16. januar 2015 (se kort i bilag 1).
Høringsfristen udløb den 10. april 2015 samt 22. april 2015 for nabolandene. Høringsmaterialet kan ses på
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/havet/havmiljoe/danmarks-havstrategi/indsatsprogram/
Forslag til beskyttede områder blev annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante
myndigheder, herunder Sverige, Tyskland og Norge, sammen med en miljøvurderingsrapport (jf.
havstrategilovens kapitel 3 og kapitel 3 i miljøvurderingsloven).
Naturstyrelsen har modtaget i alt 24 nationale høringssvar, 7 høringssvar fra Sverige samt 1 høringssvar fra
Tyskland. Følgende interessenter har fremsendt høringssvar:



























Advokatrådet
Danske Havne
Halsnæs Kommune
Læsø Fiskeindustri
Danske Regioner
Dansk Akvakultur
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO)
Erhverv- og vækstministeriet (EVM)
Vindmølleindustrien
Fiskernes Forening
Forsvarets Ejendomsstyrelse
Danish Seafood Association
Læsø Fiskeriforening
Frederikshavn Havn
Frederikshavn Kommune
Erhverv- og vækstministeriet
Læsø kommune
Nyborg Kommune
Fælles høringssvar fra WWF, DN, Greenpeace og Oceana
WWF – separat høringssvar
MOMU
Rederiforeningen
Strandby Fiskeriforening
Svendborg Kommune
Høringssvar fra WWF Tyskland
Høringssvar fra Sverige (7 forskellige myndigheder)

Svarene har især berørt følgende punkter:
1. Overimplementering af EU-regler
2. Lukning af vigtige fiskepladser
3. For små beskyttede områder, der ikke sikrer biodiversiteten i tilstrækkelig grad
4. Konflikt med planlagte havne- og søfartsaktiviteter
5. Sammenfald mellem beskyttede områder og udlæg til havvindmøller
6. Frivillig aftale mellem Verdensnaturfonden WWF og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
(DFPO)
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. Miljø- og
fødevareministeriets kommentarer hertil er anført i kursiv.
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger om
svarenes indhold, henvises der til høringssvarene.
Bemærkninger til forslaget
1. Overimplementering af EU-regler
Der anføres af A/S Læsø Fiskeindustri og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO), at
havstrategidirektivet ikke i sig selv lægger op til, at bestemte procentdele af de forskellige havbundstyper skal
beskyttes. Det er op til medlemslandene selv at vurdere, hvad der er behov for i forhold til at yde en
tilstrækkelig beskyttelse af naturen. Der anføres således i høringssvaret, at der kan være tale om en
overimplementering af EU-regler ved at udlægge 650 km2, idet der allerede eksisterer en naturlig beskyttelse
af dele af havbunden mod bundtrawl. Tilsvarende holdninger bliver også tilkendegivet af Læsø Kommune.
Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger:
Udpegningen er justeret for at imødekomme hensynet til fiskerierhvervet (se bilag 2), se også nedenfor
under punkt 2.
Vedr. forpligtelserne i direktivet kan Miljø- og Fødevareministeriet nævne, at det fremgår af direktivet, at
havstrategiens indsatsprogram skal omfatte geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til
sammenhængende og repræsentative net af beskyttede områder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten
i de enkelte økosystemer, såsom særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet og
fuglebeskyttelsesdirektivet og andre områder fastlagt af fællesskabet eller de berørte medlemslande. Denne
bestemmelse er implementeret i havstrategilovens § 10. Det eksisterende netværk af beskyttede
havområder i Kattegat udgøres i dag af Natura 2000-områderne. Den dybe bløde havbund, der dækker ca.
en fjerdedel af den danske del af Kattegat, 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 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. Danmark har, som
nævnt ovenfor, ikke eksisterende lovgivning, der beskytter arter og habitater ved den dybe bløde bund i
Kattegat. De fastsatte miljømål knyttet til den bløde bund kan således ikke opfyldes med eksisterende
indsatser.

Der er derfor en forpligtelse til at etablere en beskyttelse af områder af den dybe bløde havbund i den
danske del af Kattegat.
På baggrund af høringssvarene er udpegningen justeret, således at der i højere grad er taget hensyn til de
socioøkonomiske konsekvenser. Det vurderes, at den justerede udpegning af havstrategi-områder sammen med de eksisterende Natura 2000-områder - vil være tilstrækkeligt til at opfylde direktivets krav
om beskyttede områder i Kattegat. Det er samtidig vurderingen, at udpegningen ikke går videre end
minimumskravene i EU-reguleringen. Med den justerede udpegning er der opnået en god balance mellem
på den ene side hensyn til de aktiviteter, der foregår på havet og naturbeskyttelse på den anden side.
2. Lukning af vigtige fiskepladser
Danish Seafood Association finder, at regeringens forslag til beskyttede områder ikke i tilstrækkelig grad
tager hensyn til det fortsatte fiskeri. Det vil medføre tab af arbejdspladser indenfor en industri, hvor
redskaberne allerede er blevet mere skånsomme. Læsø Fiskeriforening, A/S Læsø Fiskeindustri og Læsø
Kommune kritiserer primært udpegningen af område B, C og D, da områderne er vigtige fiskepladser og er
vigtige ift., at fremtidige fiskere kan rekrutteres. Desuden betyder områdernes placering, at omkringliggende
områder også vil blive lukket rent praktisk pga. fiskerimønstre. Endvidere har Fiskernes Forbund et ønske
om, at område F forskydes længere sydpå.
Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger:
Udpegningerne er justeret på baggrund af de indkomne høringssvar, således at fiskeriets bekymringer i
højere grad er imødekommet (se bilag 2).
Vedr. område B, C og D:
For at imødekomme den bekymring, der er rejst af flere interessenter på Læsø, er der foretaget en justering
af de tre områder. I forbindelse med justeringerne, har ministeriet bl.a. hentet inspiration fra aftalen
mellem WWF og Fiskeriforeningen om beskyttet områder i forhold til MSC-certificering af
jomfruhummerfiskeriet. Det i høringen foreslåede område B er fjernet og erstattet af et mindre område B
med en mere vestlig placering. Område C er reduceret, så den mest fiskeriintensive del af området udgår.
Dette har betydet en markant reduktion af de økonomiske konsekvenser ved udpegningen af område C.
Område D er udvidet med henblik på at sikre et tilstrækkeligt areal af den dybe bløde havbund. Dette er
gjort under hensyn til fiskerierhvervet og imødekommer dermed fiskeriinteresserne.
3. For små beskyttede områder, der ikke sikrer biodiversiteten i tilstrækkelig grad
Danmarks Naturfredningsforening, Oceana, WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace har fremsendt et
samlet høringssvar, hvori de bifalder forslaget om udpegning af beskyttede områder. De mener dog ikke, at
udspillet vil være tilstrækkeligt til at opfylde direktivet og gøre en forskel for naturen, hvorfor det betegnes
som uambitiøst. De anfører, at vigtige naturområder for biodiversitet og larvespredning forbliver ubeskyttet
til trods for, at disse områder er massivt truet af fiskeri. Desuden anfører de, at store dele af den foreslåede
beskyttelse ikke er udsat for nogen trusler, hvorfor det ikke kan forventes, at de beskyttede områder vil have
en væsentlig indvirkning på naturen i Kattegat. Organisationerne finder endelig, at målsætningen om at
beskytte den blød havbund er for snæver til at bidrage til genopbygningen af den overordnede biodiversitet.
I høringssvaret påpeges, at der tages for meget hensyn til trawlfiskeriet og fiskerne. Endvidere finder
organisationerne, at der hurtigt bør igangsættes undersøgelser med henblik på at beskytte yderligere
områder. Organisationerne finder, at sårbare arter ikke beskyttes tilstrækkeligt. Derfor forslås det, at
områderne udvides, som anbefalet af Aarhus Universitet, DCE, hvilket vil indebære, at områderne B, C og D
slås sammen i et stort område. Der bør desuden ske en yderligere kortlægning for at indsamle mere viden.
Desuden efterlyses det, at der laves en plan for at styrke det skånsomme fiskeri i stedet for fiskeri med
bundtrawl. Disse synspunkter bakkes op af WWF Tyskland, der i sit høringssvar refererer til de samme
synspunkter.

Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger:
De områder, der udpeges, er valgt ud fra viden om tilstedeværelse af dyb blød havbund, en spredning af
områderne fra det nordlige til det sydlige Kattegat samt tilstedeværelsen af sårbare dyresamfund.
Samtidig er der taget hensyn til fiskerierhvervet, således at de socioøkonomiske konsekvenser begrænses.
Se den opdaterede udpegning i bilag 2.
Hovedparten af områderne er undersøgt i 2015, og resultater herfra underbygger den foreslåede udvidelse
af område D, da der her er fundet betydelige forekomster af haaploops. Udvidelsen af område D
modsvarer således reduktionerne af område B og C. Resultaterne fra områderne vil blive offentliggjort
senere i 2016. Med udpegningen af et større område D udpeges således et større sammenhængende areal
end før.
I Kattegat er det vurderet, at det af hensyn til den samlede beskyttelse af havområdet er tilstrækkeligt at
beskytte den dybe bløde havbund mod fysiske påvirkninger. Hertil kommer den planlagte beskyttelse af
Natura 2000-områderne. I det samlede indsatsprogram vil der være en samlet beskrivelse af eksisterende
og nye indsatser på alle relevante miljømål og ikke kun dem for havbunden.
Frem mod 2021 vil der blive igangsat et arbejde, herunder relevante analyser, med at undersøge
forpligtelserne til en eventuel udpegning i øvrige farvande.
4. Konflikt med planlagte havne- og søfartsaktiviteter
Danske Havne pointerer, at nogle af de udpegede områder kan komme i konflikt med nuværende havne- og
søfartsaktiviteter, herunder klappladser. Havnene er i forvejen begrænset i deres virke af de foreslåede
udpegninger til Natura-2000 områder. Det er især område A, som bekymrer Frederikshavn Havn, fordi det
kan have en negativ indvirkning på havnenes drift og udvikling, herunder på sejlrenden, klappladser og
havneudvidelse.
Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger:
Det understreges, at områderne ikke udpeges som Natura 2000-områder, men som beskyttede områder i
medfør af havstrategiloven (havstrategi-områder). Det er kun i selve områderne, at der vil ske en
begrænsning af aktiviteter, herunder forbud mod klapning. Aktiviteter, der sker uden for områderne, kan
fortsætte som tidligere, og der vil ikke blive stillet krav om særlige undersøgelser i forbindelse med
ansøgning om tilladelse til fx klapning uden for områderne.
På grund af nye oplysninger om bundforholdene i området og ovennævnte høringssvar justeres område A
således, at der skæres en del af det nordvestlige hjørne samt den østlige del af området, hvilket vil betyde,
at afstanden mellem det beskyttede områdes østlige grænse og Frederikshavn Havn og de omtalte
klappladser forøges. Se den opdaterede udpegning i bilag 2.
5. Sammenfald mellem beskyttede områder og udlæg til havvindmøller
Frederikshavn Kommune beklager, at der er et delvist sammenfald mellem område A og udlæg til potentielt
vindmølleområde. Det bemærkes af Energistyrelsen, at det ikke kan afvises, at vindmøller kan opstilles på
blød bund, og at der derved bl.a. vil blive introduceret fastbundstruktur i form af møllefundamenter. Det
gælder områderne A og E, hvor der er udlagt sådanne områder. Vindmølleindustrien anmoder
Naturstyrelsen om at vurdere og iværksætte de nye indsatser under havstrategien under hensyntagen til disse
allerede identificerede fremtidige placeringer af havmøller.
Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger:
Opstilling af vindmøller kan ske i de områder, hvor der allerede er reserveret områder hertil, dvs. område
A og område E. GEUS’ nyeste havbundskort, som er blevet opdateret på baggrund af nyeste viden, viser
dog, at det i område A reserverede vindmølleområde (ved Sæby) ikke ligger på dyb blød havbund.

Frederikshavn Kommunes forslag til løsning imødekommes derfor, og området, der er udlagt til kystnære
havmøller, udgår af beskyttelsen. Miljø- og Fødevareministeriet noterer sig, at Energistyrelsen i sin
forvaltning vil tage hensyn til de foreslåede udpegninger. Område E fastholdes, idet denne beskyttelse vil
have en god synergieffekt med Natura 2000-området (se bilag 2). Udpegningen forhindrer ikke en evt.
opstilling af møller i område E, hvilket dog i givet fald vil skulle ske under hensyntagen til reglerne i
habitatdirektivet.
6. Frivillig aftale mellem Verdensnaturfonden WWF og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
(DFPO)
Læsø Fiskeriforening og DFPO anmoder om, at de beskyttelsesområder, der er blevet indgået mellem WWF
og Fiskeriforeningen i forhold til MSC-certificering af jomfruhummerfiskeriet, indarbejdes i regeringens
beskyttelse og erstatter de udpegede områder B, C og D. Det bliver også anført af Danish Seafood
Association, at den frivillige aftale bør erstatte regeringens forslag, da den afspejler en tilpas balance mellem
beskyttelse og hensynet til fiskeriet. Læsø kommune appellerer ligeledes til, at man ser nøje på den frivillige
aftale mellem WWF og DFPO.
Derimod tilkendegiver WWF i et supplerende høringssvar, at de beskyttede områder, som fiskerne indtil
videre har sagt ja til at beskytte som del af MSC-aftalen, ikke er tilstrækkelige for at beskytte havnaturen i
Kattegat. WWF henviser endvidere til, at aftalen mellem DFPO og WWF således også indebærer, at fiskerne
skal søge om midler til at lave yderligere biologiske undersøgelser, og at de skal beskytte yderligere områder,
hvis der findes grund herfor. WWF tilkendegiver, at de fortsat vil arbejde for større beskyttede områder i
Kattegat. WWF finder, at aftalen med fiskerne er blevet misbrugt og fejlfortolket i de tilfælde, hvor aftalen
bliver brugt til at argumentere for, at WWF ikke skulle ønske yderligere beskyttelse.
Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger:
Ministeriet har noteret sig den indgåede aftale mellem Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
og WWF Verdensnaturfonden om certificering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, hvor der er udpeget en
række områder, der beskyttes mod MSC-certificeret jomfruhummerfiskeri. Aftalen indebærer, at
Fiskeriforeningen forpligter sig til at sikre, at de certificerede trawlere ikke fisker i de udvalgte områder.
Ministeriet noterer sig endvidere, at den aftale WWF og Fiskeriforeningen har indgået om MSCcertificering, ikke har som formål at leve op til havstrategidirektivets krav. I den endelige udpegning har
Miljø- og Fødevareministeriet hentet inspiration fra aftalen og imødekommet fiskerierhvervet ved blandt
andet at justere område B, C og D (se bilag 2).
Nyt havbunds-sedimentkort
Udpegningen af havstrategi-områder er blandt andet foretaget på baggrund af et havbunds-sedimentkort,
som viser udbredelsen af den dybe bløde havbund. Dette kort er nu opdateret uafhængigt af arbejdet med
beskyttede områder. Med det nye sedimentkort er der sket justeringer i den bløde havbunds udbredelse, som
betyder at det samlede areal i Kattegat, der klassificeres som dyb blød havbund er steget med ca. 500 km2.
Med det opdaterede sedimentkort opgøres areal af dyb blød havbund i det oprindelige forslag til 307 km 2,
hvilket svarer til 7 % af den dybe bløde havbund i Kattegat. Disse nye oplysninger er ligeledes inddraget i
overvejelserne angående justering af det oprindelige forslag.
Nye oplysninger om bundtrawlfiskeri i område F
I de opgørelser af fangstværdier der indgik i den offentlige høring i foråret 2015, tog DTU Aqua
udgangspunkt i det traditionelle bundslæbende fiskeri i Kattegat. Efter høringen har det imidlertid vist sig, at
der særligt i et af områderne (område F) ved Sjællands Odde, har været et væsentligt fiskeri med bundtrawl
efter brisling fra to fartøjer hjemmehørende på Sjællands Odde. De to fiskere ved Sjællands Odde har
afhændet deres brislingekvoter primo 2015 til fiskere fra henholdsvis Skagen og Thyborøn.

Normalt vil det være muligt at fiske de tilgængelige mængder af brisling i Kattegat ved anvendelse af
flydetrawl, og det vurderes derfor ikke at ville få en væsentlig betydning for fiskerimulighederne efter brisling
i Kattegat, at der fremover ikke er mulighed for at anvende bundslæbende redskaber i område F.
Samlet oversigt over justeringer i udpegningen i forhold til det oprindelige forslag
På baggrund af de indkomne høringssvar og de nye oplysninger om udbredelsen af den bløde havbund er det
besluttet at foretage nedenstående justeringer, som kan ses på kortet i bilag 2.


Område A: Det nye havbundskort viser, at det - i område A øst for Frederikshavn - reserverede
vindmølleområde alligevel ikke ligger på dyb blød havbund. I lyset af dette, og det faktum at flere
høringssvar anser den del af område A for problematisk, udgår denne del af området af beskyttelsen.
Endvidere reduceres området i den østlige del.



Område B, øst for Læsø: Af hensyn til fremtidige muligheder for fiskeri med bundslæbende redskaber i
området flyttes området mod vest og reduceres i areal. Det nye område er sammenfaldende med det
område, der indgår i aftalen mellem WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Fiskeriforening Producent
Organisation.



Område C: Område C, øst for Læsø, formindskes og deles op i to mindre områder. Der tages
udgangspunkt i de områder, der er aftalt mellem WWF Verdensnaturfonden og Danmarks
Fiskeriforening Producent Organisation, men er ikke fuldstændig identisk med denne, idet område C er
en smule større med henblik på at sikre beskyttelsen af sårbare arter tilstrækkeligt.



Område D, sydøst for Læsø: område D deles op og udvides mod øst. Opdelingen sker for at sikre en
fiskerikorridor, hvilket blandt andet er ønsket af Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.
Med udvidelsen skabes et større område, der indeholder værdifulde blødbundshabitater. Område D har
sammenhæng med de områder, der vil blive beskyttet i regi af reguleringen i Natura 2000-området
”Kims Top” og med de områder, der indgår i den frivillige aftale mellem WWF Verdensnaturfonden og
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.



Område E, sydøst for Anholt: Beskyttelsen vil skabe god synergieffekt med den planlagte Natura 2000beskyttelse i området og fastholdes dermed.



Område F, nord for Sjællands Odde: Området forskydes lidt for at imødekomme Fiskernes Forbund.

Alternativer
I arbejdet med udpegning af beskyttede områder har mange forskellige muligheder og alternativer været
overvejet. Blandt andet har Aarhus Universitet, DCE, under det indledende arbejde foreslået væsentligt
større udpegninger. Endvidere er der både indkommet konkrete forslag under den offentlige høring til
udvidelse og reduktion af områderne. Den endelige udpegning er valgt ud fra en samlet afvejning med
henblik på at opnå en balance mellem fortsat udnyttelse af havets goder og forpligtelserne i
havstrategidirektivet om naturbeskyttelse.
Overvågning
Naturstyrelsen foretager i 2015 en kortlægning af og bundfauna-undersøgelser i hovedparten af områderne.
Områderne vil blive genbesøgt efter en årrække. NaturErhvervstyrelsen foretager i samarbejde med DTU
Aqua løbende opgørelser af landingsværdier fra forskellige fiskerier i de danske havområder, herunder
Kattegat. Endvidere vil der ske fiskeriovervågning og fiskerikontrol i forbindelse med de beskyttede områder,
efter at beskyttelsen er trådt i kraft.

Bilag 1. Kort over foreslåede havstrategi-områder i Kattegat, 2015

Note: Kortet angiver de seks områder A til F, som blev sendt i offentlig høring i 2015. Sedimentkortet
med angivelse af dyb blød havbund er opdateret i forhold til det i høringen anvendte.

Bilag 2.a. Kort over den endelige udpegning af havstrategi-områder i Kattegat, 2016.

Note: Kortet angiver den endelige udpegning med seks områder A til F, 2016. Sedimentkortet med
angivelse af dyb blød havbund er opdateret i forhold til det i høringen anvendte.

Bilag 2.b. Kort over udpeget havstrategi-områder øst og sydøst for Læsø, 2016.

Note: Kortet angiver den endelige udpegning med tre af områderne øst og sydøst for Læsø (område B til
D), 2016. Sedimentkortet med angivelse af dyb blød havbund er opdateret i forhold til det i høringen
anvendte.

