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Hermed fremsendes Advokatrådets høringssvar over forslag til beskyttede områder i Kattegat i
medfør af havstrategidirektivet.
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Høring - over forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør af
havstrategidirektivet
Ved e-mail af 16. januar 2015 har Naturstyrelsen anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte forslag.
Advokatrådet finder ikke grundlag for at udtale sig i sagen.

Med venlig hilsen

Torben Jensen

samfund@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk
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8. april 2015

Naturstyrelsen

Høring af forslag til beskyttede områder i Kattegat i
medfør af havstrategidirektivet
Havne er ikke i sig selv væsentligt begrænset i deres virke med de foreslåede
udpegninger til nye Natura 2000 områder. Men en udpegning har
konsekvenser for havnenes planlægning pga. de øgede krav og udgifter til
screening, dokumentation, VVM og på grund af usikkerheden om, hvordan
aktiviteter i nærheden af et Natura2000 område påvirkes.
Nogle af de udpegede områder har potentialet til konflikt med nuværende og
planlagte havne og søfartsaktiviteter. Det ses blandt andet af høringssvar fra
Frederikshavn Havn (vedhæftet), som Danske Havne bakker op om.
Danske Havne skal gøre opmærksom på, at Aalbæk Bugt ved Strandby Havn
er udpeget som nødområde for skibe med behov for assistance. Det vil sige,
at Marinestaben skal henvise skibe i nød til blandt andet til dette område
med henblik på at undgå eller begrænse en miljømæssig katastrofe, fx ved
forlis af olietankere.

Danske Havne skal bede Naturstyrelsen være behjælpelig med at skabe
overblik over de konsekvenser forslaget vil have for havnenes brug af
områderne, inden der sker en endelig udpegning af dem.
Med venlig hilsen
Nete Herskind
Vicekontorchef
Danske Havne
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DK 3300 Frederiksværk
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2015/0001909

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Høringssvar til forslag til beskyttede områder i Kattegat
Halsnæs Kommune har modtaget forslag til beskyttede områder i Kattegat.
Høringsdokumentet har været forelagt Byrådet i Halsnæs Kommune på mødet den 24. marts
2015.
Halsnæs Kommune har forståelse for, at man skal beskytte naturen for at forbedre
miljøtilstanden i Kattegat.
Kommunen ønsker dog at gøre opmærksom på, at beskyttelsen i de konkrete områder vil
berøre de lokale fiskere i kommunen, hvilket vil betyde tab af arbejdspladser på sigt.

Venlig hilsen
Pia Larsen Weirum
Leder af Plan og Byg
Direkte 47784416
miljoeogteknik@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

Brug Digital Post – spar på papir og porto

Havstrategi for Kattegat.

Læsø, den 18.marts 2015

Høringssvar fra A/S Læsø Fiskeindustri.
Læsø Fiskeindustri ønsker hermed formelt at protestere imod, at der lukkes ned for værdifulde traditionelle
fiskepladser i det nordlige Kattegat øst og sydøst for Læsø.
Vi har forståelse for, at Danmark skal levere i forhold til et EU-direktiv fra 2008, men der er netop ikke fastsat
normkrav til omfanget af beskyttelsen, og de 652 km2 er ikke et krav fra EU. Efter vores opfattelse er de udpegede
områder udtryk for en dansk overimplementering , og EU-direktivet er næppe tiltænkt eller udmøntet på farvande,
hvor der i forvejen eksisterer en beskyttelsesgrad på mere end 50 % af havbunden i forhold til bundtrawl.
Alligevel er det hensigten at lukke større områder af den frie havbund øst og sydøst for Læsø, hvor der traditionelt er
fisket igennem generationer, og derfor får lukkeområderne mest af alt karakter af et målrettet indgreb mod
bundtrawlsfiskeriet, på trods af at fiskeriaktiviteten i Kattegat er faldet med ca. 2/3 siden 1990.
Lukning af områderne B, C og D (i alt 58 km2) vil i væsentlig grad underminere mulighederne for fiskeri fra Læsø, og
gennemføres lukningerne vil det indebære en "lille dødsdom" for Læsø som fiskersamfund.
Områderne B, C og D er vigtige fiskepladser:
§ De udpegede områder er vigtige fiskepladser for Læsøs fiskere med gode forekomster af jomfruhummer,
torsk, rejer og hvilling, og B og C er rent faktisk de eneste fiskepladser i Kattegat hvor der kan fiskes rejer.
§ At den "normale" fiskeriaktivitet ikke fuldt ud fremgår af arbejdsgruppens materiale er en direkte
konsekvens af, at næsten alle fartøjer i de senere år har forsøgt at fiske så lidt som muligt i de såkaldte
rejehuller (B og C) pga. for lille torskekvote. Den samme problematik gælder for område D i forhold til
begrænsede tungekvoter. Det ændrer imidlertid ikke på områdernes status som værdifulde fiskepladser tæt
på land for Læsøs fiskere, og dette vil kun blive forstærket når kvoterne på torsk og tunger ajourføres efter
de faktiske forhold i havet.
§ En forbud mod fiskeri i områderne B og C vil samtidig i væsentlig grad ødelægge omkringliggende
fiskepladser, idet områderne netop ikke er defineret så der tages hensyn til praktisk fiskeri, der nødvendigvis
må udøves i respekt for stenrev mv.. Eksempelvis vil en lukning af område C medføre at værdifulde
fiskepladser både nordvest og øst for område C ikke længere vil kunne benyttes.
§ Endelig vil store lukkeområder øst og sydøst for Læsø uden tvivl hæmme den fremtidige rekruttering. Vil
unge fiskere bosætte sig på Læsø med fiskeri for øje når 20-30 % af fiskepladserne tæt ved land lukkes ned
eller ødelægges ? Og vil banken deltage i den nødvendige finansiering ? Sporene fra Gilleleje er
skræmmende.
Konsekvenserne af ovennævnte vil derfor klart overstige det af miljøministeren udmeldte tab af omsætning. Hertil
kommer at mere end 20 % af Læsøs fiskerflåde er fartøjer under 12 meter, hvorfor de ikke indgår i de foretagne
beregninger.
Fiskeriet rundt Læsø er afgørende for Læsø Fiskeindustri:
Læsø Fiskeindustri er som tidligere beskrevet afhængig af stabile landinger fra Kattegat, og for at kunne opretholde
en industriel produktion i Danmark kræves en årlig produktion på min. 1100 tons.
De senere år har de direkte landinger på Læsø ligget på mellem 400 - 600 tons, og vi kan ganske enkelt ikke tåle, at
de direkte landinger på Læsø reduceres med eks. 20-30 %.
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Et aktivt fiskeri og direkte landinger på Læsø er reelt fundamentet for vore produkter, troværdighed, brand og den
daglige kamp for at opretholde en lokal produktion.
Fiskeriet indeholder fortsat et stort potentiale for et udkantsområde som Læsø, og heldigvis er udfordringen ikke
Kattegats natur, der allerede i dag kan betegnes som "sundt, rent og produktivt".
Udfordringen består i at skabe en fælles forståelse mellem naturinteresser og erhvervsinteresser, at beskytte havets
natur, men samtidig ikke uden grund begrænse en udnyttelse af havets rigdomme.

Kattegat har allerede i dag et godt havmiljø med store uforstyrrede områder.
I forhold til at sikre eller opnå en god miljøstatus må følgende indgå i den samlede vurdering:
§ Alle kommercielle fiskearter er i fremgang, hvilket fiskerne dagligt registrerer på havet. Specielt er torsk og
rødspætter i kraftig fremgang, men reelt gælder det alle arter der fiskes i bundtrawl.
§ ICES bekræfter vedvarende, at hummerbestanden har det godt, hvilket igen giver gode levevilkår for mindre
bunddyr på havbunden.
§ Vedrørende biodiversiteten bemærkes i basisanalysen at der er fremgang i 2010, men hvorfor skulle der ikke
også her være en yderligere positiv udvikling de senere år ? Under alle omstændigheder er der mere end
15.000 km2 uforstyrret havbund til at sikre biodiversiteten.
§ Det er ikke rimeligt at begrænse et erhverv alene på en mistanke. Bundtrawl påvirker bestemt havbunden på
kort sigt, men der findes ganske enkelt ikke dokumentation for at havbunden påvirkes permanent.
Bundtrawl kan derimod bidrage til at skabe en anden natur, og fiskernes erfaring er at de fiskepladser der
befiskes mest også er de fiskepladser der vedvarende genererer det største udbytte af fisk og skaldyr.
§ Endelig skal vi endnu engang påpege, at såfremt bundtrawl overhovedet udgør et miljømæssigt "problem" er
det en kendsgerning, at antallet af trawlfartøjer er reduceret med 72 %, og antallet af fiskedage er faldet
med 65 % siden 1990.
Vores overordnede påstand er derfor at Kattegats natur har det fortrinligt, hvorfor det ikke er berettiget at reducere
fiskerimulighederne i forhold til stadigt færre erhvervsfiskere.

Alternativt forslag til de udpegede beskyttelsesområder.
Læsø Fiskeindustri vil derfor foreslå at eventuelle lukkeområder udpeges med vægt på målrettet beskyttelse, og i
respekt for fiskeriet, og hvor det udnyttes at Kattegats unikke bundforhold betyder, at der kun kan fiskes i mindre en
halvdelen af Kattegats samlede areal på ca. 30.000 km2.
Der er således allerede i dag meget store sammenhængende områder, også med blød bund, der er uforstyrrede i
forhold til bundtrawl. Derfor er det muligt at opnå en målrettet miljøbeskyttelse uden en målrettet begrænsning af
erhvervsfiskeriet. Det er den netop indgåede aftale om MSC- certificering af jomfruhummerfiskeriet et godt
eksempel på.
Bundtrawlsfiskeriet efter jomfruhummer er i dag efter internationale standarder certificeret som bæredygtigt og det
indikerer, at fiskeriet foregår og skal foregå så der sikres en tilstrækkelig beskyttelse af fiskebestandene og en
tilstrækkelig beskyttelse af havenes natur.
I den forbindelse er der indgået en aftale mellem Danmarks Fiskeriforening og WWF om en række
beskyttelsesområder i Kattegat, hvor der ikke længere må fiskes af MSC-certificerede fartøjer.
Målsætningen ved udpegningen af disse beskyttelsesområder har været bæredygtighed og reel beskyttelse af
kendte værdifulde biosystemer på havbunden, og vi mener, at dette konkrete eksempel på en konstruktiv dialog må
og skal inddrages i arbejdet med udpegning af beskyttelsesområder i havstrategien.

Side 2

Læsø Fiskeindustri vil derfor foreslå, at de beskyttelsesområder der er aftalt i forbindelse med MSC-certificeringen
af jomfruhummerfiskeriet, indarbejdes i Naturstyrelsens forslag og erstatter de udpegede områder B, C og D.
En havstrategi med beskyttelsesområder baseret på de aftalte MSC-beskyttelsesområder vil, som vi ser det, til fulde
leve op EU-direktivets intentioner og målsætning om beskyttelse af særligt værdifulde og udsatte biosystemer.
Danmark behøver ikke at overimplementere. Kattegats natur har det rigtigt godt og skaber samtidigt naturlige
forudsætninger for både beskyttelse og et fortsat fiskeri.
Naturstyrelsen har derfor alle muligheder for at aflevere en afbalanceret havstrategi.

Med venlig hilsen
A/S Læsø Fiskeindustri
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Sagsbehandler

Høring af havstrategiplan for Kattegat
Naturstyrelsens j.nr. NST -423-00004

Peter Steffen Rank
Tel. 35298158
Email: Psr@regioner.dk

Danske Regioner noterer med tilfredshed, at Naturstyrelsen lægger op til en
meget begrænset fredning af havbunden i Kattegat, som ikke influerer på
den nuværende indvinding af råstoffer til havs i Kattegat. Med råstofloven
skal regionerne udarbejde en plan for indvinding og forsyning med råstoffer
gældende for en periode på mindst 12 år. På nuværende tidspunkt indgår
også indvundne sømaterialer til at dække forbruget.

Med venlig hilsen

Peter Steffen Rank
Chefrådgiver
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø.

Til Naturstyrelsen
Høringssvar fra Dansk Akvakultur vedr. beskyttede havområder ( NST-423-00004)
I det vi takker for fremsendt høringsmateriale vedr. forslag til udpegning af beskyttede områder i Kattegat
har vi flg. bemærkninger.
Høringen fremgår - Dansk Akvakultur bekendt – ikke af høringsportalen, hvilket vi finder beklageligt, da
mange interessenter dermed har vanskeligt ved at deltage i høringen.
Det fremgår af høringsmaterialet, at beskyttelsen består af forbud mod forskellige aktiviteter, der kan
påvirke havbunden. Dansk Akvakultur forudsætter, at forbuddet ikke omfatter etablering/drift af havbrug.
Aktiviteten er ikke nævnt i høringsmaterialet og beskadiger ikke havbunden. Havbrugsaktivitet påvirkning
af havbunden kan sammenlignes med opankring af et skib, der heller ikke vil blive forbudt i de udpegede
beskyttede områder.
Naturstyrelsen anmodes om at bekræfte den ovenfor anførte forståelse af forbuddet.
Naturstyrelsen oplyste på mødet om Danmarks Havstrategi d. 2. marts 2015, at man ikke var bekendt med,
hvilke initiativer de øvrige EU-lande havde igangsat på området. Dansk Akvakultur forudsætter, at den
danske indsats ikke er væsentligt forskellig fra de øvrige EU-landes indsats, bl.a. henset til, at 18 % af de
danske havområder allerede er beskyttet efter Natura 2000-reglerne.

Venlig hilsen
Lisbeth Jess Plesner
Chefkonsulent / Chief Adviser
Dansk Akvakultur
Mobil +45 22828702

Dansk Akvakultur
Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, www.danskakvakultur.dk
Dansk Akvakultur repræsenterer det danske opdrætserhverv. Vores medlemmer opdrætter årligt ca. 40.000 tons fisk,
skaldyr m.v.,
og vi eksporterer for ca. 1,2 mia. kr. Det bidrager til folkesundheden og den danske samfundsøkonomi.
Vores mission er at øge udbuddet af sunde og ansvarligt opdrættede akvakulturprodukter til forbrugere i ind- og
udland.

Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. +45 70 10 40 40
Fax. +45 75 45 19 28

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

H. C. Andersens Boulevard 37
1553 København V
Tlf. +45 70 10 40 40
Fax +45 33 32 32 38
mail@dkfisk.dk
www.dkfisk.dk

10. april 2015
Deres ref.: HSL
Vedr.: J.nr. NST-423-00004

Høring af forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør af
havstrategidirektivet
Danmarks Fiskeriforening PO har følgende kommentarer til høringen.
Danske fiskere har brug for adgang til de farvande og de bestande, som de er blevet tildelt
historiske rettigheder til. De sidste års udvikling i de danske farvande begrænser gang på gang de
danske fiskere i at kunne udnytte deres tildelte kvoter optimalt, specielt i de danske farvande.
Lukning af specifikke områder i danske farvande, hvor der kan gennemføres et intensivt fiskeri og
en deraf stor fangst, bør undgås. Danmarks Fiskeriforening PO vil gerne opfordre til, at der i stedet
fokuseres på sameksistens, og hvordan vi sammen kan leve op til de forskellige miljøkrav,
samtidig med at erhvervsaktiviteter også tilgodeses. Der er brug for intelligente løsningsforslag!
Arealerne
Havstrategidirektivet lægger ikke i sig selv 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. Trawlfiskeriet i Kattegat drives stort set
udelukkende på vanddybder over 20 meter, og hvor havbunden er glat, så trawlet ikke har
mulighed for at blive ødelagt. Ved beskyttelse af den dybe mudderbund er det derfor udelukkende
trawl- områder der fokuseres på hvilket betyder, at dette fiskeri rammes hårdt. Det bør undgås at
direktivet overimplementeres, især når det ikke direkte er påvist, hvilken effekt fiskeriet har på de
arter der ønskes beskyttet. Denne første udpegning af områder burde gennemføres i forhold til at
sikre områder store nok til, at det videnskabeligt kan bestemmes, hvilken indvirkning fiskeriet har
på mudderbunden samt de tilknyttede arter. Denne første læringsperiode kunne så udgøre
fundamentet i forhold til at opnå kendskab til hvilke effekter - negative/positive - trawlfiskeri har på
den bløde mudderbund, inden der tages endelig stilling til, om der er brug for større eller flere
beskyttede områder, eller om den beskyttelses der allerede eksistere, er tilstrækkelig.
Kortlægningen af havbunden
Kortlægningen af havbundstyperne i Kattegat er foregået over mange omgange med yderligere
detaljerede data fra 2011 og 2012. Den bløde havbund eller mudderbunden er primært de områder
af Kattegat der befiskes, da langt størstedelen af fiskeriet i Kattegat er målrettet jomfruhummer, der
netop lever på den bløde mudderbund. Danmarks Fiskeriforening PO er bekymret over, om
kortlægningen har leveret et retvisende billede af bundforholdene i Kattegat. Havbundsarealer,
hvor der på den bløde mudderbund ligger enkelte store sten, fraholder fiskerne sig fra at fiske på,
da sandsynligheden for at ødelægge trawlet netop her er stor. Disse havbundstyper vil kunne

udgøre en intelligent løsning ved at beskytte den bløde mudderbund samtidig med, at der tages
hensyn til fiskeriet.
Forskydning af fiskeriet
Høringen er før - og til dels også efter - blevet fulgt op af forskellige kort-øvelser, hvor der er blevet
kigget på især VMS data for de sidste to år og de valgte områder. Fiskerne har under øvelserne
følt, at det nærmest er blevet fremstillet således, at naturen kun kan få det bedre, hvis det gør ondt
på fiskerne. Altså, at der skal være betydelige fiskeriaktiviteter i de områder der udpeges, for at
beskyttelsen får virkning. De personer, der er af denne opfattelse, har i bund og grund ikke
forstået, hvad direktivet prøver at opnå. En lukning af de områder, der befiskes mest og dermed
leverer den største fangst vil betyde, at dette fiskeri spredes ud i andre områder, hvor der skal
fiskes mere for at tilvejebringe den samme mængde fangst. Dette er ikke på nogen måde
hensigtsmæssigt. Hvis det derudover formodes, at fiskeri med trawl virkelig har en negativ
påvirkning på den bløde mudderbund, må de områder, der er mindst befisket også være dem i den
bedste tilstand, og derved opnår man mest ved at beskytte netop disse områder.
Socioøkonomiske forhold
Havstrategidirektivet skal tage hensyn til socioøkonomiske forhold, når det implementeres. Det
kræver en betydelig indsigt i, hvordan fiskeriet drives i de specifikke områder af Kattegat.
Gennemsnitsbetragtninger er for gennerelle og har derfor ikke mulighed for at beskrive den
virkelige effekt. Der tages ikke hensyn til at endnu større trawl-områder lukkes af for fiskeri ved at
lave lukkede områder midt i fiskernes fiskeriområder. Derudover tages der heller ikke hensyn til,
hvilke områder der relativt producerer den største fangst. Det er afgørende, at disse forhold er
afklaret inden områderne udpeges.
En lavere omsætning af fisk i havnene omkring Kattegat vil påvirke økonomien for de forskellige
samfund, da det ikke kun er fiskernes førstehåndsomsætning der skal fokuseres på, men også de
arbejdspladser, fiskeriet skaber i land. Enkelte fiskefartøjer er meget afhængige af få fangstpladser
som de ofte fisker på og vil derfor rammes hårdt, hvis netop deres fiskeriområder lukkes for fiskeri.
Det er lokalsamfundene, hvor fiskeri stadig spiller en vigtig rolle, der vil blive berørt af områdelukninger. Strandby, Bønnerup, Grenå, Gilleleje, Hundested og Læsø (Østerby/Vesterø) er i høj
grad afhængig af fiskeriet og den aktivitet/økonomi, som fiskeriet skaber. Hvis fiskerne begrænses
i deres muligheder for at fange deres kvoter, vil dette føre til en lavere indtjening eller forhøjede
omkostninger i forbindelse med fiskeriet, hvilket på sigt vil føre til en lukning af fiskeriet i Kattegat.
En lukning af fiskeriet vil ikke alene påvirke fiskere og fiskeriafhængige erhverv – det vil også
resultere i en voldsom afsmittende effekt i øvrigt på de byer der er omkring Kattegat, og hvor det vil
blive vanskeligt at finde alternative arbejdspladser. Fiskerne i Kattegat er allerede i høj grad blevet
ramt af ”andre” aktiviteter i farvandet. Miljødirektiver, områder til beskyttelse af torsk,
vindmølleområder, kabler, sejlruter osv. osv. - alle kræver områder, og fiskeriet må bøje sig hver
gang. Det er nu på grænsen af, hvad fiskeriet kan holde til i Kattegat. Hvis det ønskes at bibeholde
det fiskeri der endnu er i Kattegat, skal der tages hensyn til fiskeriet, når områder udpeges, da
mudderområderne i Kattegat er de vigtigste fiskeriområder i farvandet.
Torskefiskeriet i Kattegat
Torsken, som førhen var en meget vigtig art i Kattegat, har i en længere periode været stort set
fraværende. Det sidste år er bestanden dog gået kraftigt frem, og fiskerne håber på sigt på, at
bestanden vil få et solidt fodfæste i Kattegat, så torskefiskeriet igen kan blive vigtigt i netop dette
farvand. Pointen med dette fiskeri er, at data for de udpegede områder kun i mindre grad tager
højde for det historiske fiskeri i Kattegat, ved kun at inddrage VMS data for de to sidste år. Mange
områder, der stort set ikke befiskes den dag i dag, var tidligere de fangstpladser, der var vigtigst for
flåden i Kattegat, da man fiskede torsk. Udvælgelsen af beskyttelsesområder i forhold til
havstrategi-direktivet bør tage højde for dette, især hvis man på nogen måde ønsker at tage højde
for de socioøkonomiske forhold i forhold til udpegelse af områder.

Den gode miljøtilstand
Havstrategidirektivet skal være medvirkende til at sikre en god miljøtilstand samt en bæredygtig
udnyttelse af havets goder i alle farvande. De udpegede områder skal altså være medvirkende til
at denne gode miljøtilstand opnås for hele Kattegat som et samlet økosystem. Det er i den
forbindelse værd at påpege, at fiskeriaktiviteten i Kattegat er faldet med 72% siden 1990. Hvis
fiskeriet påvirker den gode miljøtilstand i negativ retning, må den reduktion der allerede har fundet
sted af fiskeriets indsats i Kattegat være tilstrækkelig til, at man fremadrettet har sikret sig, at det
ikke er fiskeriet der forhindrer opnåelsen af god miljøtilstand for Kattegat samlet.
Et sammenhængende net
Det beskrives ofte i forbindelse med direktivet, at det der ønskes er ”et sammenhængende og
repræsentativt net af beskyttede havområder der i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de
enkelte økosystemer”. Ofte misforstås det, hvad der menes med et ”sammenhængende net” og
det tages ofte meget bogstaveligt, selvom direktivet ikke lægger op til dette. Det bør undgås at
bruge formuleringer der gang på gang bliver misforstået og i stedet formulere, hvad direktivet
ønsker at opnå. Havområder, der direkte udpeges som beskyttelsesområder, behøver
nødvendigvis ikke at være vigtigere end andre områder i Kattegat for at opretholde biodiversiteten.
Områder der årligt befiskes bidrager også i høj grad til reproduktionskapaciteten for de forskellige
organismer i Kattegat og bidrager dermed også til at fastholde biodiversiteten. Omkring 50 % af
Kattegat befiskes ikke af trawl, da dybde, bundforhold, fangstmuligheder osv. ikke tilskynder dette.
De specifikke arter der ønskes beskyttet, forefindes også i disse områder og er derfor allerede
beskyttede i vid udstrækning.

Danmarks Fiskeriforening PO og WWF har i forbindelse med MSC certificeringen af
jomfruhummere i Kattegat indgået en aftale der sikrer, at MSC-certificerede fartøjer ikke driver
deres fiskeri i specifikke sårbare havområder. Områderne er fundet i samarbejde mellem DFPO og
WWF for at sikre flest mulige interesser. Arbejdet er et synligt bevis for sameksistens mellem
forskellige interesser, som har resulteret i konkrete forslag, der både sikrer naturen samt
erhvervsinteresser i Kattegat.
Fiskeri efter en række stimearter i danske farvande anvender trawl der fisker i selve vandsøjlen
(pelagiske trawl). Denne form for fiskeri bør under alle omstændigheder kunne fortsætte i de
områder, hvor mudderbunden ønskes beskyttet.
Danmarks Fiskeriforening PO vil gerne gøre opmærksom på, at fiskeriloven som udgangspunkt
lægger op til at: ”§ 78: Der må ikke lægges hindringer i vejen for lovligt udøvet fiskeri”. Tolkning og
efterfølgende implementering af havstrategidirektivet kræver, at medlemslandene tager
socioøkonomiske hensyn når tiltag gennemføres. Det er derfor Danmarks Fiskeriforening PO’s
klare opfattelse, at der skal lyttes til de danske erhvervsfiskere - især når de områder
myndighederne lægger op til at beskytte, dækker over vigtige fiskeriområder og som derved vil få
store økonomiske konsekvenser for de danske erhvervsfiskere i Kattegat.

Venlig hilsen

Svend-Erik Andersen
Formand
Danmarks Fiskeriforening PO

Henrik S. Lund
Marin Biolog
Danmarks Fiskeriforening PO

Fra: Rune Frits Makela Winkler (DEP)
Sendt: 23. februar 2015 09:13
Til: 'nst@nst.dk'
Cc: 'Katrine Brems Olsen'; Louise Lund Rants (DEP)
Emne: SV: Høring: MIM (NST). Forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør af havstrategidirektivet
Kære Andreas Lund,
Vi har været i kontakt med ERST vedrørende jeres forslag til beskyttede områder i Kattegat.

Vi vurderer, at forslaget kan have produktionsbegrænsninger for eksempelvis fiskere eller andre erhverv
(hvis der skulle være andre ned fiskere), som ikke længere har mulighed for at bruge de beskyttede
områder til erhvervsformål.
Jeg har indsat et link (klik her) til vejledning i opgørelse af erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger. Som
det fremgår af vejledningen er det de enkelte fagministerier, som selv skal opgøre det, der i vejledingen
hedder, øvrige efterlevelseskonsekvenser.
I er selvfølgelig meget velkomne til at stille eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen
Rune Winkler

RUNE FRITS MÄKELÄ WINKLER

Specialkonsulent

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
www.evm.dk
rfw@evm.dk
Tlf.
33 92 33 50
Mobil
91 33 71 03
EAN NR.

5798000026001

www.naturstyrelsen.dk

Kære Andreas/Havstrategiteam
Vindmølleindustrien vil gerne takke for muligheden for at kommentere på Havstrategiens
indsatsområder, herunder særligt indsatser i forhold til de beskyttede områder i Kattegat.
I arbejdet med udpegning af indsatsområder, og iværksættelse af ny tiltag, ønsker
Vindmølleindustrien at pege på, at der i forhold til to af de udlagte områder er sammenfald
med allerede identificerede områder til forundersøgelser for havmølleplaceringer, som disse er
identificeret i rapporten ’Stor-skala havmølleparker i Danmark- Opdatering af fremtidens

havmølleplaceringer’.
Vindmølleindustrien anmoder Naturstyrelsen om, at vurdere og iværksætte de ny indsatser
under havstrategien under hensyntagen til disse allerede identificerede fremtidige placeringer
af havmøller.
Derudover peges på, at regeringen har varslet en reetablering af havmølleudvalget mhp.
identifikation af yderligere placeringer for havmøller i en kommende energiforligsperiode.
Vindmølleindustrien finder det afgørende, at man ikke med arbejdet med
havstrategien forudskikker udpegning af fremtidige områder til havmølleplaceringer på en
sådan måde, at disse områder bliver ’låst’, men at en afvejning af de forskellige hensyn i
forhold til arealanvendelse og beskyttelsesniveau også tager højde for de fremtidige
udpegninger til havmølleplaceringer.
Vindmølleindustrien anmoder Naturstyrelsen om en reaktion på ovenstående bemærkninger og
ser frem til dialog med styrelsen om, hvordan hensynene til fremtidige havmølleplaceringer
kan tænkes ind i arbejdet med havmøllestrategiens indsatsområder, såvel som ved
implementering af MSP.
Venlig hilsen
Camilla Holbech
Chefkonsulent
Vindmølleindustrien
Rosenørns Allé 9, 5. sal
DK-1970 Frederiksberg C
Tel: (+45) 33730343
Email: ch@windpower.org
Web: www.windpower.org

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal herved på vegne af Forsvarsministeriets underliggende
myndigheder gøre følgende bemærkninger til høringen:
På baggrund af det i forbindelse med høringen udsendte materiale, samt de afholdte møder om emnet i
havstrategiforum, er det Forsvarsministeriets opfattelse, at udpegningen af de pågældende områder i
Kattegat, først og fremmest relaterer sig til aktiviteter, der påvirker de fysiske bundforhold, eks. fiskeri og
råstofindvinding.
Det bemærkes herudover, at miljørapporten for forslaget på s. 27 nævner Forsvarets aktiviteter, hvor det
konkluderes at disse ikke ses at blive påvirket af forslaget. Denne konklusion hæfter Forsvarsministeriet sig
ved, og ser således herfor ikke anledning til at udtrykke tvivl om forslaget.
Det skal i øvrigt bemærkes, at havstrategiloven undtager aktiviteter der alene tjener forsvarsformål eller den
nationale sikkerhed (Lov om havstrategi, Lov nr. 522 af 2010, §2, stk. 3). Således vil de eventuelle
potentielle begrænsninger af Forsvarets aktiviteter kunne undgås helt, hvis det fremhæves i beskyttelsen af
de designerede områder, at aktiviteter forestået i Forsvarsmæssigt regi, er undtaget forbud i medfør af
beskyttelsen.
Ved spørgsmål i øvrigt samt det fortsatte arbejde kan undertegnede kontaktes på vegne af
Forsvarsministeriets underliggende myndigheder.
Med venlig hilsen
Simon Kristian Pedersen
Fuldmægtig, Cand.jur.
Miljøjuridisk Rådgiver
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ejendomsafdelingen
Arsenalvej 55, bygn. 54, lok. 106
DK-9800 Hjørring
Telefon: +45 25 55 20 27
E-mail: fes-efs06v@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Høringssvar for Havstrategi i Kattegat
Som fiskeriforening på Læsø ønsker vi hermed at fremføre vores synspunkter mod lukning af vigtige
fiskepladser i Kattegat.
Som udgangspunkt i hele sagen synes vi, det er vigtigt at pointere, at fiskeflåden i Kattegat siden 1990 er blevet
reduceret med 72 %. Fiskeflåden på Læsø og langs Danmarks østkyst tåler ikke yderligere begrænsninger, da vi
ikke længere vil kunne opretholde de nuværende servicevirksomheder. Forsvinder servicevirksomhederne,
frygter vi, at der ikke længere vil blive drevet aktivt fiskeri fra Læsø. Ved lukning af de udpegede områder er det
ikke kun fiskeriet i det bestemte område, der forsvinder, men også muligheden for at bruge de omkringliggende
områder.
Vi undrer os meget over udtalelser fra Fødevareministeren, Dan Jørgensen, der i en kommentar til et foretræde i
fødevareudvalget den 25. februar 2015 om lysterfiskerregulering i Danmark. Dan Jørgensen skriver, at når det
gælder lystfiskeri, så er det ikke kun det biologiske hensyn, men at der også tages hensyn til det
samfundsøkonomiske potentiale i lystfiskeri og den medfølgende turisme. På Læsø føler vi, at ministrene i
Havstrategiplanen kun vægter de biologiske hensyn og tilsidesætter det samfundsøkonomiske og den
medfølgende turisme, som fiskerierhvervet på Læsø i høj grad bidrager med.
Som vi fiskere hver dag oplever det på havet, er der en voldsom vækst af alle arter. Dette hænger efter vores
opfattelse nøje sammen med en kraftig reducering i udledning af kvælstoffer i de danske farvande, samtidig med
at fiskeritrykket er faldet med 2/3 siden 1990.
Hvis Kattegats mangfoldige arter har overlevet travlfiskeri i 60 år med en betydelig større fiskeflåde, som nu er
reduceret til 1/3 af, hvad den var, får man den tanke, at retter man blikket på andre udefrakommende
påvirkninger, kunne man måske finde de egentlige grunde til, hvorfor biodiversiteten ikke øges så hurtigt som
ønsket.
Vi mener tværtimod, at vi med bundtravl er med til at hjælpe biodiversiteten i en positiv retning på grund af de
mange tons affald, som vi ilandbringer som havets skraldemænd.
Vi som fiskere føler, at vi yder det danske samfund en kæmpe service ved at fange og ilandbringe friske og
sunde spisefisk.
Det er ærgerligt, at vi hver dag skal bruge kræfter på at kæmpe en kamp for at få lov til at tage ud og hente
noget, som vi alle er afhængige af. Hvis fiskeriets organisationer havde de tilstrækkelige midler til selv at
undersøge de danske farvande, er vi overbeviste om, at det ikke er nødvendigt at foretage sig noget i forhold til
EU’s havstrategiplan. Som Læsø Fiskeindustri udtaler det: ”En havstrategi med beskyttelsesområder baseret på
de aftalte MSC-beskyttelsesområder vil, som vi ser det, til fulde leve op til EU-direktivets intentioner og
målsætning om beskyttelse af særligt værdifulde og udsatte biosystemer.” Hvilket vi i Læsø Fiskeriforening er
enige i.

Med venlig hilsen
Læsø Fiskeriforening.

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Naturstyrelsen
(NST-423-00004)

Tel.: +45 9845 5000
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Dato: 26. marts 2015

Høringssvar til forslag til beskyttede områder i Kattegat
Frederikshavn Kommune har modtaget det samlede høringsmateriale og har udarbejdet nedenstående svar.
Som udgangspunkt har Frederikshavn Kommune stor interesse i området udpeget
til kystnære havmøller ud for Sæby. Frederikshavn Kommune deltager aktivt i projektet og kan sammen med virksomhederne i kommunen se stort potentiale i erhvervsudviklingen ved, at der gives mulighed for at placere havmøller tæt på Frederikshavn Havn.
I forhold til energiforliget fra 2012 arbejder Frederikshavn Kommune for placering
af flere vindmøller på land. Men kommunen er udfordret ved den kystnære beliggenhed og den megen beskyttede natur og det unikke landskab i landsdelen, som
gør det vanskeligt at finde flere større egnede områder til landbaserede vindmøller. Udpegningen af området til kystnære havmøller ved Sæby passer derfor fint
sammen med kommunens fokus på de maritime erhverv og interessen for vindmøller på havet.
I miljørapporten for forslag til beskyttede områder i Kattegat oplyser Energistyrelsen helt indledende, at ”det ikke er hensigtsmæssigt at opstille møller på dyb blød
havbund, hvorfor det vurderes, at målet om at beskytte den bløde havbund ikke er
i konflikt med de udlagte områder til vindmøller”. Andet sted i miljørapporten er
dette underbygget med, at ”det ikke vil være attraktivt at opstille møller på den
del af områderne, der er blød havbund, og dermed vurderes målet om at beskytte
blød havbund at kunne forenes med en eventuel etablering af vindmøller.”
Frederikshavn Kommune finder, at der er disharmoni mellem, at Energistyrelsen
og Naturstyrelsen på den ene side er godt i gang med planlægning for havmøller
ud for Sæby og på den anden side har sendt et forslag i høring om at udlægge et
område med blød bund i samme område. Ved indtegning af de to områder, fremgår det, at ca. 2/3 af vindmølleområdet er beliggende inden for området med blød
bund, og derfor ikke findes egnet til havmøller udfra teksten i miljørapporten.
Udpegningen af området til blød bund og udmeldingerne i miljørapporten er meget uheldige, da de kan begrænse fleksibiliteten og mulighederne for at disponere
området til havmøller i sammenligning med de øvrige 5 områder til kystnære
havmøller. Herved har vindmølleområdet ud for Sæby et dårligere udgangspunkt
for udbuddet til kystnære havmøller, som Energistyrelsen har skudt i gang den 26.
februar 2015.

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: 15/2412
Sagsbehandler: LEMR
Direkte tel.: +45 9845 6256
LEMR@frederikshavn.dk

I miljørapporten redegøres der for, at forslaget til blød bund ved Sæby kun udgør
3,6 % af den samlede blød bund i Kattegat, og der findes indtil flere andre områder i Kattegat med blød bund, som ikke er sammenfaldende med et vindmølleområde. Desuden nævnes, at området endnu ikke er undersøgt for forekomster af
sårbare arter eller habitattyper, men at det forventes, at området indeholder en
værdifuld natur, der kan nyde godt af en fremtidssikret beskyttelse. Området vil
blive undersøgt i forbindelse med en nærmere kortlægning.
Forslag til løsning
Frederikshavn Kommune vil med udgangspunkt i ovenstående foreslå, at området
til beskyttelse af blød bund i Kattegat ud for Sæby reduceres, så overlappet med
vindmølleområdet udtages af arealudlægget. Området til beskyttelse af blød bund
vil dermed blive reduceret ca. 15 % svarende til et areal på ca. 3.680 ha. Dette
område kan findes et andet sted i Kattegat eller indgå i en del af udpegningen af
arealer i de øvrige danske farvande i forbindelse med den næste havstrategiperiode.
Bemærkning – korrektion
I miljørapporten er det beskrevet, at ”der, i forbindelse med anlægsfasen af offshore vindmøller ud over fysiske forstyrrelser, vil være en påvirkning fra undervandsstøj i forbindelse med ramning af monopæle (jo større pæle, jo større påvirkning). Derudover kan der være en påvirkning fra undervandsstøj i forbindelse
med forundersøgelser (geofysik og geoteknik) ved anlægsarbejde. Fysiske anlæg
såsom havmøller, placeres hovedsageligt på den hårde bund og vil derfor ikke berøre den dybe bløde havbund”.
Frederikshavn Kommune finder det uheldigt med ovenstående udmelding omkring havmøller på blød bund, ligesom de øvrige udtalelser og bemærkninger i
miljørapporten om uhensigtsmæssigheden i og den manglende attraktivitet i at
placere havmøller på blød bund giver et forkert indtryk af mulighederne for havmøller ud for Sæby. Faktum er, at der kan placeres havmøller med bøttefundamenter på den bløde bund ved Sæby. Dette forhold bekræftes på baggrund af undersøgelser foretaget af Universal Foundation A/S, som arbejder med off-shore
bøttefundamenter til off-shorevindmøller. Universal Foundation A/S har endda
udtalt, at området ud for Sæby er ganske egnet til bøttefundamenter.
Med venlig hilsen
Anders Brandt Sørensen
Formand for Plan- og Miljøudvalget

Christian Roslev
Teknisk Direktør
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Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Høring af forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør af havstrategidirektivet
Erhvervs- og Vækstministeriet har modtaget ovenstående høring fra Naturstyrelsen. Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt materialet til Søfartsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen og har på den baggrund følgende bemærkninger.
Erhvervs- og Vækstministeriet forbeholder sig ret til at etablere, tilse,
ændre eller fjerne enhver form for sejladsafmærkning og andre tiltag, der
har betydning for sejladssikkerheden i de nævnte områder.
Ved sejladsafmærkning forstås både flydende afmærkninger med ankerfortøjninger såvel som bundfaste fyr med tilhørende fundamenter.
Jf. LBK. 72. af 17. januar 2014 samt Bek. nr. 45 af 22. januar 2015.
Erhvervs- og Vækstministeriet har ikke yderligere bemærkninger til den
fremsendte høring.
Med venlig hilsen

Sanne Olsen
Direktørsekretær
sos@evm.dk
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Til Naturstyrelsen
Nyborg Kommune har ingen bemærkninger til HØRING af forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør
af havstrategidirektivet.

Venlig hilsen
Elisabeth Oxenbøll Sørensen,
Agronom, miljøsagsbehandler

Teknik- og Miljøafdelingen, Nørre Voldgade 9, 5800 Nyborg
Direkte 6333 6835 I elos@nyborg.dk
Hovedadresse: Torvet 1, 5800 Nyborg
E-mail kommune@nyborg.dk I www.nyborg.dk I sikkerepost@nyborg.dk
Tlf. 6333 7000
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Høringssvar til Naturstyrelsens forslag om beskyttede områder i Kattegat
Danmarks Naturfredningsforening, Oceana, WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace takker for
muligheden for at kommentere på det udsendte forslag til beskyttede områder i Kattegat.
De underskrivende organisationer mener, at store sammenhængende beskyttede områder er helt
essentielle, hvis tilstanden i havet skal forbedres. Videnskabelige undersøgelser viser, at beskyttede
havområder styrker biodiversiteten og hjælper livet i havet (Moksness m.fl. 2014). Beskyttede havområder
vil, hvis de placeres og forvaltes korrekt, samt har den rette størrelse, bidrage til at forbedre biodiversiteten
og gøre økosystemet mere robust. Det kan også have positive effekter for fiskeriet i form af øgede bestande
af fisk både i og uden for det beskyttede område.
Vi bifalder derfor Naturstyrelsens tiltag til at beskytte mere havbund i Kattegat og inddrage en natur der
ikke tidligere har været beskyttet, nemlig den bløde bund. Det er endvidere positivt, at der med forslaget
allerede indgår forvaltningstiltag (forbud mod bundtrawl, klapning og råstofindvinding), frem for den
langstrakte forvaltningsproces, som det har været tilfældet med habitatområderne.
Dog mener de underskrivende organisationer ikke, at udspillet vil gøre en tilstrækkelig forskel for vores
marine natur. Dertil er forslaget alt for uambitiøst:
•

Vigtige naturområder for biodiversitet og larvespredning forbliver ubeskyttet til trods for at disse
områder er massivt truet af fiskeri. Områdernes betydning for lavespredning er desuden fuldstændig fraværende i forslaget, hvilket giver et ufuldstændigt billede af områdernes potentiale.

•

Store dele af den foreslåede beskyttelse er i dag ikke udsat for nogen trusler. Eksempelvis foregår
der næsten ikke fiskeri i over 2/3 af den foreslående beskyttelse, og i ingen af de foreslåede områder foregår der klapning eller råstofindvinding. Derfor kan det ikke forventes, at de beskyttede områder vil ændre væsentligt på presset på naturen i Kattegat.

•

Målsætningerne med det fremsendte forslag er udelukkende at beskytte den bløde bund.
Havstrategidirektivet kræver dog, at der oprettes beskyttede områder der bidrager til
genopbygningen af den overordnede biodiversitet, og at beskyttede områder under
havstrategidirektivet bidrager til et sammenhængende og repræsentative net af beskyttede
havområder, der i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer.
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·

Der er behov for at igangsætte undersøgelser med henblik på at oprette flere beskyttede områder,
der til fulde lever op til havstrategidirektivets formål og forpligtigelser. De to store udpegningsområder A og F bør kun fastholdes som beskyttet dyb blødbund, hvis en nøjere kortlægning viser indhold af særlig beskyttelsesværdig fauna. I modsat fald bør områderne erstattes af områder med et
sådant indhold/potentiale.

Kattegat er på mange måder et unikt område. I det centrale Kattegat er dybdeforholdene meget variable
med dybe bassiner, og på grund af forskelle i saltholdighed ned gennem vandsøjlen og forskelle i
geomorfologi, er der, især i Kattegat, dannet områder eller regioner med helt forskellige biologiske samfund
(Ejrnæs m.fl. 2014). Der er generelt mangel på viden om blødbundshabitaternes udbredelse i Kattegat, men
de underskrivende organisationer mener dog, at der er rigelig viden på nuværende tidspunkt, til at udpege
beskyttede områder, der vil gavne biodiversiteten. De underskrivende organisationer er også tidligere
kommet med et konkret forslag til beskyttede områder i Kattegat (Blæsbjerg m.fl. 2012)
Udspillet fra Naturstyrelsen er ikke vidtgående nok for beskyttelsen af naturen og dyrelivet i Kattegat, og
der tages alt for meget hensyn til bundtrawlfiskeriet. Dermed tages der ikke fat om nældens rod i forhold til
at tackle det helt overskyggende problem for blødbunden i Kattegat.
Forslaget fra Naturstyrelsen vil heller ikke sikre at Danmark lever op til sine forpligtigelser i forhold til hverken EU´s havstrategidirektiv eller de globale forpligtigelser under FN’s Biodiversitetskonvention. Forpligtigelsen under FN er, at mindst 10 % af vores havområder skal være beskyttet inden 2020. For nylig har en
række forskere og eksperter indenfor det marine miljø anbefalet, at mindst 30 % af verdens havområder
beskyttes i fuldt beskyttede områder (IUCN 2014).
Kritikpunkterne fra de underskrivende organisationer er angivet i flere detaljer nedenfor. Disse er:

1.

Sårbare og truede habitater og "donorområder” efterlades ubeskyttet

Udgangspunktet for beskyttelse i Kattegat bør være bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed.
Det indebærer, at de rigtige steder og habitater beskyttes, med afsæt i at opnå God Miljøtilstand. Det
gælder eksempelvis havbundens karakter, fiskebestande, havstrømme og geomorfologi, og et særligt fokus
på beskyttelse og genopretning af sårbare og truede arter (f.eks. hestemuslinger, havsvampe og Haploops).
Områderne bør også være af en betragtelig størrelse, således at det udpegede område kan sikre ikke blot
tilstrækkelig beskyttelse af blødbundshabitaterne, men også til at opnå God Miljøtilstand bredere set.
Selvom Naturstyrelsen i sit forslag til dels har taget udgangspunkt i forekomsten af udvalgte dyresamfund på
den bløde bund, eller formodningen om, at der findes blødbunds-arter, udelades vigtige områder.
Det gælder eksempelvis beskyttelsen af Haploops-samfundet, et dyresamfund der i starten af 1900’tallet
var udbredt i store dele af det sydøstlige Kattegat (Petersen 1918), men indtil for nyligt vidste man faktisk
ikke om habitatet stadig fandtes i Kattegat. I 2011 blev Haploops-samfundet dokumenteret i Kattegatrenden
(Oceana 2011, 2014). Haploops-samfundet er kun fundet på få lokaliteter i Nordeuropa, og er listet som
truet på HELCOM’s rødliste (HELCOM 2014). Derfor bør de få kendte lokaliteter med biotopen beskyttes
hurtigst muligt. De underskrivende organisationer er derfor tilfredse med at se, at Naturstyrelsens udkast
dækker størstedelen af disse lokaliteter, men desværre med undtagelse dem i det nordvestlige Øresund,
som også bør sikres beskyttelse. De underskrivende organisationer opfordrer samtidig til, at Naturstyrelsen
undersøger om biotopen stadig findes på de tidligere kendte lokaliteter, herunder i det sydøstlige Kattegat.
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Forslaget undlader også at beskytte andre områder, hvor man ved der er sårbar og beskyttelsesværdig natur
(jf. figur 11 i forslaget), samt kerneområder for larvespredning. F.eks. ignoreres anbefalinger fra DCE om at:
"Man bør tilstræbe en 100 procents dækning af de områder, der kan karakteriseres som
geomorfologisk interessante som f.eks. ”Canyonsystemet” (Hansen m.fl. 2013).
Naturstyrelsen har i stedet valgt at udpege tre små områder (B, C og D) i dette system, antageligt fordi der
mellem område B og C ifølge forslaget fra Naturstyrelsen er en "vigtig transportkorridor for fiskeriet med
bundslæbende redskaber", og netop canyonområdet er et vigtig bundtrawlområde.

Figur 1. De forslåede beskyttede områder og bundtrawlsaktivitet i Kattegat (fra
Naturstyrelsens Miljørapport for forslag til beskyttede områder i Kattegat).

Flere af områderne er for små til at give en reel fremme og stabilitet af biodiversiteten bredere set.
Randeffekten, fra f.eks. bundtrawlfiskeri på kanten af områderne, vil påvirke negativt ind i områderne, og er
områderne for små, vil randeffektens påvirkning inde i områderne være massiv.
En pletvis beskyttelse kan i nogle tilfælde sikre lokale populationer af bestemte arter – afhængig af blandt
andet arternes mobilitet, larvespredning og havstrømme, afstand mellem områderne mm. (Gaines m.fl.
2010). Men små beskyttede områder, der placeres inde i et stærkt negativt påvirket område, har potentielt
svært ved at bidrage nævneværdigt eller målbart til en overordnet sikring af biodiversiteten. Jo mindre
områderne er, desto mere afhængige er de af rekruttering fra omkringliggende områder, som jo netop er
stærkt negativt påvirkede og som derfor netop ikke kan bidrage. De tre små områder B, C og D besidder
formentlig ikke den robusthed og udstrækning, der skal til for at bidrage substantielt til de overordnede
målsætninger for havstrategidirektivet.
Naturstyrelsen har desuden ignoreret DCEs anbefaling om at beskytte et større område i det sydlige
Kattegat (Figur 2). Det er kun delvist inddraget under Område E. DCE fremhæver ellers særligt dette
områdes vigtighed, da det ud fra tilgængelig viden vurderes som særdeles vigtigt i forhold til larvespredning
og dermed for opretholdelsen af biodiversiteten af blødbundsfaunaen ikke bare i Kattegat, men i de indre
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danske farvande generelt. Desuden fremgår det af DCEs notat, at sikringen af en sådan "artspulje” vil
medvirke til hurtigere kolonisation af nye bundfaunasamfund efter f.eks. iltsvindshændelser (Hansen m.fl.
(2)). Noget der er brug for, siden DCE i deres rapport over iltsvindshændelser for 2014 skriver at: ”Der var
spredt til udbredt moderat iltsvind i det centrale Kattegat, i Aarhus Bugt-området med kraftig iltsvind i
Knebel Vig og en del af Aarhus Bugt, i det nordlige Bælthav, i Smålandsfarvandet med kraftigt iltsvind
inderst i Karrebæksminde Bugt, i Øresund” (Hansen m.fl. 2014).

Figur 2. DCEs forslag til venstre. Naturstyrelsens forslag til højre.

Faktisk argumenterer DCE for, at uden beskyttelse af dette store område i det sydlige Kattegat, er den nuværende fordeling af områder ikke repræsentativ for blødbundshabitater i Kattegat:

”Den nuværende fordeling af områder er imidlertid ikke repræsentativ for blødbundshabitaten i Kattegat…... En kombineret løsning med områder i det nordlige og det centrale Kattegat
samt et større samlet område i det sydlige Kattegat vil opfylde kriterierne for at være artsrige
og repræsentative for den bløde bund på vanddybder >20 m i Kattegat” (Hansen m.fl. 2013).
Når Naturstyrelsen udelader dette område, skal årsagen nok igen findes i at dette område overlapper med
et intensivt bundtrawlsfiskeri (se figur 1 og figur 2).
Samtidig med at forslaget undlader at beskytte områder, hvor man ved der er sårbar og beskyttelsesværdig
natur, lægges der op til at beskytte områder, der stort set ikke er under pres. Ud af de ni procent af den
dybe bløde havbund i Kattegat, som Naturstyrelsen foreslår at beskytte, fremgår det tydeligt, at de to
største områder (A og F), der ifølge Naturstyrelsen tilsammen udgør de 6,6 % af den dybe bløde havbund i
Kattegat, stort set ikke bundtrawles (Tabel 1). Samtidig fremgår det i det udsendte materiale, at hverken
område A eller område F er undersøgt for særligt sårbare eller truede arter (omend F indeholder
prøvetagningsstation p35 fra overvågningsprogrammet) og deres vigtighed for biodiversiteten i Kattegat er
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derfor helt ukendt.
Eftersom områderne angiveligt ikke i dag er påvirket af bundtrawl, råstofindvinding eller klapning burde der
være et beskyttelsesværdigt dyreliv på bunden. I modsat fald har områderne næppe potentiale for at
rumme de sårbare og truede arter og områderne bør så udskiftes med områder, der rummer disse
kvaliteter.

Tabel 1. Grunddata for de seks foreslåede beskyttede områder i Kattegat (fra Naturstyrelsens
Miljørapport for forslag til beskyttede områder i Kattegat).

Det er tydeligt, at Naturstyrelsens udgangspunkt i høj grad har været at undgå for mange konflikter i forhold
til erhvervsinteresser. I stedet for at fokusere på at beskytte og fremme biodiversiteten. En af de helt
overskyggende funktioner ved et beskyttet område må være at beskytte naturen mod en trussel.
Noget der ydermere underbygger denne påstand er, at selvom Naturstyrelsen i det fremsendte materiale
fremhæver at seks områder i Kattegat, skal beskyttes mod aktiviteter, der fysisk påvirker havbunden, f.eks.
fiskeri med bundslæbende redskaber, råstofindvinding og placering af oprenset havbundssediment fra
havne og sejlrender (klapning), så er det altså sådan, at der i ingen af de seks områder foregår hverken
klapning eller råstofindvinding i dag, og i over 2/3 dele af områderne findes der intet fiskeri af betydning
med bundslæbende redskaber sted.
Hermed følger Danmark en uhensigtsmæssig global tendens: At udlægge beskyttede områder, hvor der er
færrest konflikter og færrest omkostninger (Devillers m.fl. 2014). Denne fremgangsmåde kan i bedste fald
betyde at resultatet af beskyttelsen bliver det samme som før beskyttelsen; i værste fald en forværring af
situationen, fordi beskyttelsen ikke stopper eller minimerer nuværende trusler, men i stedet minimerer
chancerne for yderligere beskyttelse i fremtiden af de områder, der har virkelig brug for det. Dermed kan de
"ikke kontroversielle" og "billige" beskyttelser risikere at blive negative for biodiversiteten (Pressey 2013).
De underskrivende organisationer foreslår, at Naturstyrelsens forslag til beskyttede områder udvides som
følger:
· At hele canyonsystemet beskyttes som anbefalet af DCE. Det indebærer bl.a. at områderne B, C og D
slås sammen til et stort område. Vi har forståelse for, at dette kan karambolere med det nuværende
fiskeri, hvorfor beskyttelsen evt. kan indføres i etaper så fiskeriet kan omlægges. Den foreslåede
beskyttelse af canyonsystemet finder vi under alle omstændigheder alt for mangelfuld. En start
kunne være at udvide de nuværende foreslåede områder (B, C, D) betydeligt.
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· At Naturstyrelsen følger DCEs anbefaling om at beskytte et større område i det sydlige Kattegat der
har stor betydning som donorområde for Kattegat og indre danske farvande.
·

At Naturstyrelsen igangsætter undersøgelser med henblik på at oprette flere beskyttede områder,
der til fulde lever op til havstrategidirektivets formål og forpligtigelser.

·

At der sker en yderligere kortlægning, der både omfatter de områderne i forslaget men også bl.a.
canyonsystemet, det nordlige Øresund, tidligere kendte forekomster af sårbare arter, samt undersøgelser i forhold til vigtige fiskehabitater mv. De to store udpegningsområder A og F bliver stort set
ikke bundtrawlet og er ikke undersøgt for særligt sårbare eller truede arter. Disse områder bør kun
fastholdes som beskyttet dyb blødbund hvis kortlægning viser indhold af særlig beskyttelsesværdig
fauna. I modsat fald bør områderne erstattes af områder med et sådant indhold/potentiale.

2.

Formålet med beskyttelsen er defineret for smalt i forhold til havstrategidirektivet

Formålet med beskyttelsen er defineret alt for smalt af Naturstyrelsen. Beskyttede områder i henhold til
artikel 13 i havstrategidirektivet har til formål at bidrage til opnåelse af God Miljøtilstand overordnet set.
God Miljøtilstand er mere end blot havbunden. Det er også den overordnede biodiversitet, havets fødenet
og populationsstruktur af de kommercielt vigtige bestande. I Naturstyrelsens fremsendte miljø-rapport
fremgår det godt nok, at "Hovedformålet med forslaget til beskyttede områder i Kattegat er at bidrage til at
opnå god miljøtilstand i havmiljøet". Men i gennemgang af de enkelte områder fokuseres udelukkende på
bentiske organismer som søfjer, Haploops, muslinger mfl. Dette er ikke i sig selv skidt, men hvis de
beskyttede områder også skal sikre opnåelse af God Miljøtilstand på de øvrige parametre, fx fiskebestande,
er der brug for også at vide hvordan disse områder kan bidrage til for eksempel genopretning af
fiskebestande. De underskrivende organisationer mener ikke at dette forslag, i sin nuværende form og med
den viden der er, betyder at Danmark har udpeget nok områder i Kattegat, til at disse kan bidrage samlet til
en god miljøtilstand på tværs af parametre. Der kunne specifikt være tale om gyde- eller opvækstområder
der kræver beskyttelse og genopretning.

3.

Hvor store områder er der egentlig tale om?

Naturstyrelsen skriver i det udsendte materialet at ”Områderne udgør i alt et areal på 650 km2, hvilket
svarer til 4 % af den danske del af Kattegat”. Det vil være værd at bemærke i forslaget at tre af de seks
områder allerede, til dels, er dækket af eksisterende Natura 2000 områder. Disse er:
•

Område A overlapper med den østlige del af Natura 2000 området ”Ålborg bugt, Randers Fjord og
Mariager Fjord”.

•

Område D er placeret i Natura 2000 området ”Kims Top og den Kinesiske Mur”, der er
habitatområde med rev og boblerev som udpegningsgrundlag.

•

Område E omfavner det eksisterende Natura 2000 - område ”Store Middelgrund”.

Dog giver disse Natura 2000 områder jo ikke en egentlig beskyttelse af blødbunden, da Natura 2000 jo er
sat i verden for at beskytte naturdirektivernes habitater og arter. De underskrivende organisationer mener
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dog alligevel, at det ville værd at oplyse den reelle procentdel af Kattegat som beskyttes med de nye
beskyttede områder, dvs. den del som ikke allerede er omfattet af Natura 2000 netværket.
DCE har desuden anført at begrebet blød havbund oftest anvendes bredere end den definition som
Naturstyrelsen anvender (Hansen 2013). Dermed er alle blødbundssamfund ikke omfattet af
Naturstyrelsens definition, og dermed er arealangivelsen (de 9 %) heller ikke retvisende. Det bør fremgå af
Naturstyrelsens materiale hvis arealet med faktisk blødbund er større end det fremgår, og under hvilke
forudsætninger man har valgt den smallere definition.

4.

Bæredygtig udnyttelse må betyde en langsigtet omlægning af fiskeriet og mere og bedre
beskyttelse

Det fremgår af det fremsendte materiale at planerne også skal sikre en bæredygtig udnyttelse af havets
goder. Det er muligt at udnytte havets goder bæredygtigt, men hvis Naturstyrelsen virkelig vil sikre et
langsigtet og bæredygtig fiskeri i Kattegat, bør man:
•

Oprette et netværk af fuldt beskyttede områder i Kattegat, der til fulde kan leve op til
havstrategidirektivets forpligtigelser på tværs af descriptorer.

•

Lave en generel plan for at styrke det skånsomme fiskeri, og at fiskeriet i Kattegat skal overgå til
fiskeri med skånsomme redskaber.

Bundtrawlsfiskeriet er det store problem når det kommer til miljøtilstanden i Kattegat. I Basisanalysen for
Danmarks Havstrategi som Naturstyrelsen selv har udgivet, fremhæves bundtrawlfiskeriet som en af
hovedårsagerne til at der ikke er God Miljøtilstand i vores havområder.
”En række faktorer er medvirkende til, at der i dag ikke er god miljøtilstand i alle de danske
havområder. De vigtigste faktorer er belastningen med næringsstoffer og miljøfremmede
stoffer, samt overfiskeri af visse bestande og påvirkning af havbunden ved fiskeri med bundslæbende redskaber” (Naturstyrelsen; Basisanalyse - Danmarks Havstrategi, 2012).
I dag ender 68 % af torskefangsterne i de danske seltra-trawl efter jomfruhummer i Kattegat (MSC 2015),
som udsmid. Det er svært at se, hvordan torsken, og andre fiskearter, kan opnå en bestand med en naturlig
aldersstruktur, med det nuværende fiskerimønster. Samtidig er der også ikke-ubetydelige fangster (305
pighajer i 2012) i trawlfiskeriet af den truede pighaj (MSC 2015). Alligevel har man ikke i dette forslag, der
ellers er italesat med den målsætning at opnå God Miljøtilstand, gjort op med måden der fiskes på eller bør
fiskes på i fremtiden.
DTU Aqua har påvist, at det kan lade sig gøre, at fiske jomfruhummer med tejner (Frandsen m.fl. 2013),
også på den bløde bund. Men med den foreliggende plan, der rummer en tro på at fiskeriet stort set kan
fortsætte som hidtil, samtidig med at biodiversiteten forbedres, vil vejen for et fremtidigt bæredygtigt
naturskånsomt fiskeri aldrig blive en realitet.
DCE har konkluderet, at ud fra tilgængelig viden "er det den fysiske forstyrrelse, der er den primære trussel
mod blødbundssamfundet" og den største forhindring for at områderne kan vende tilbage til deres
oprindelige samfund vil være fjernet, hvis de beskyttes mod den fysiske forstyrrelse af havbunden (Hansen
m.fl. 2013).
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Bundtrawlsfiskeri er med andre ord den største forhindring for at genoprette biodiversiteten på den bløde
bund i Kattegat. Havstrategidirektivet har som formål at: "beskytte, bevare og forebygge forringelse af
havmiljøet og, hvor det er muligt, genoprette marine økosystemer i områder, hvor de er blevet negativt
påvirket". At fjerne truslen fra bundtrawlsfiskeriet må anses som værende ”mulig”. Man vælger blot ikke at
gøre det.

5.

Samarbejde med Sverige

Ifølge Artikel 5. stk 2 i Havstrategidirektivet skal ”Medlemsstater, der deler en havregion eller subregion,
samarbejder for at sikre, at de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå dette direktivs mål…”. Det
fremgår ikke af det fremsendte forslag hvordan dette forslag hænger sammen med tiltag i den svenske del
af Kattegat. Det bør der rettes op på.

6.

Kommentar til afsnittet: 4.1 Fysisk forstyrrelse

Det fremgår i afsnit 4.1 i det udsendte udspil at: ”Når der slæbes henover havbunden med bundslæbende
redskaber, kan det have en negativ påvirkning på levevilkårene for mange bundlevende arter, herunder især
de arter, som er sårbare overfor fysisk påvirkning som eksempelvis hestemuslinger, haploops, havsvampe og
søfjer”.
Det er forkert at bruge ordet ”kan” i denne sammenhæng, da man ved at påvirkningen er negativ for mange
bundlevende arter. For Haploops og søfjer er det korrekt, at DTU Aqua ikke har endegyldigt bevis for hvor
sårbare de er, men for hestemuslinger er der til gengæld ingen tvivl: ”En ny undersøgelse fra det Irske Hav
har vist, at et enkelt trawl træk og et skaldyrskrab på et biogent rev bestående af hestemuslinger (Modiolus
modiolus) reducerede antallet af organismer der levede på bundens overflade med henholdsvis 90 % og 59
%” (Gislason m.fl. 2014).

7.

Kommentar til afsnit 4.3: Vurdering af Kattegats tilstand vedr. biodiversitet

Man ved fra historiske optegnelser, at Kattegat har set meget anderledes ud end det gør i dag.
Fiskesamfundet har været betydeligt mere rigt end det er tilfældet i dag, og primært på grund af fiskeri er
arter som lange, kuller og sej væk fra Kattegat i dag (ICES 2012). Et afsnit om biodiversitet bør indeholde en
bredere analyse end blot af bundfaunaen.
I forhold til biodiversitetsanalyser, kan man desuden gøre opmærksom på konklusionerne af nogle
undersøgelser af skarvers fødevalg i årene 1994, 2003 og 2014 ved Svanegrunden i Kattegat. Her blev
undersøgt, hvilke fiskearter skarverne fangede, og hvilke fødeemner i form af bunddyr mm. de pågældende
fisk havde ædt. I undersøgelserne kunne forskere påvise et markant fald i frekvensen af muslinger (f.eks.
Mytilus edulis) og snegle (f.eks. Littorina sp.) fra midten af 90’erne frem til i dag (pers. kom. Poul Hald
Mortensen).
En vigtig pointe, som Naturstyrelsen ikke adresserer, er hvorfor der er så mange jomfruhummere i Kattegat.
Jomfruhummerfiskeriet er et relativt nyt fiskeri, der har afløst tidligere tiders torskefiskeri. Her fraviger
Kattegat ikke fra en generel tendens i verdenshavene, hvor større fisk erstattes af invertebrater som f.eks.
hummer. ”Fishing down the food chain” hedder denne tendens. Det nuværende system i Kattegat er altså
ikke det oprindeligt naturlige, og God Miljøtilstand bør sigte på, at nærme sig den oprindeligt naturlige
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tilstand for området. En beskyttelse af større områder imod bundtrawling kan bidrage til dette (Sheehan
m.fl. 2011).
Det nævnes slet ikke at jomfruhummer i sig selv er en vigtig art for biodiversiteten. Dens huler i blødbunden
spiller en stor rolle i forhold til dannelse af levesteder for små organismer (mikrohabitater), der giver en stor
variation i artsrigdom, men disse strukturer påvirkes selvsagt af fiskeri med bundtrawl.

8.

Fiskeriregulering

Det fremgår af afsnit 6, at svenske og tyske fiskere også fisker i Kattegat, samt at en fremtidig
fiskeriregulering vil komme til at gælde alle fiskefartøjer. Dette støtter de underskrivende organisationer. Det
bør også samtidig være muligt for de danske myndigheder at kontrollere samtlige fiskere (både søkontrol,
landkontrol og VMS) uagtet hvilket land de kommer fra.

9.

Overvågning

Det fremgår at der planlægges en baseline undersøgelse af de beskyttede områder, og at der iværksættes
overvågning. De underskrivende organisationer støtter en sådan baselineundersøgelse.
Ifølge havstrategidirektivet skal de beskyttede områder udpeget efter artikel 13 bidraget til opnåelse af God
Miljøtilstand. God Miljøtilstand er mere omfattende end selve havbunden (og det der kan måles med
sidescan, bundfaunaundersøgelser og habitattypeundersøgelser), og omfatter også de marine fødenet,
overordnet biodiversitet (ikke blot bundens biodiversitet) samt populationerne af alle fiske- og skaldyrarter,
der udnyttes erhvervsmæssigt. Derfor bør det også undersøges om de beskyttede områder medvirker til at
opnå GES på disse parametre. Selvom beskyttede områder ikke som sådan bidrager til mindre affald eller
færre miljøfarlige stoffer bør også de parametre måles på i områderne når man nu alligevel er der for at
tage prøver.

Vi håber, at der vil blive taget højde for ovenstående kommentarer i det videre arbejde med forslaget og at
der kommer mere ambitiøse tiltag for at sikre den danske havnatur. Vi står naturlgvis til rådighed for
yderligere uddybning.

Med venlig hilsen

Mette Blæsbjerg, WWF Verdensnaturfonden
Christina Abel, Oceana
Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
Hanne Lyng Winter, Greenpeace
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Supplerende høringssvar til Naturstyrelsens forslag om beskyttede områder i
Kattegat
WWF Verdensnaturfonden takker for muligheden for at kommentere på det udsendte forslag til beskyttede
områder i Kattegat.
WWF Verdensnaturfonden (WWF) vil gerne benytte lejligheden til at præcisere sin position, da der i
medierne og blandt politikere har været en vis usikkerhed om WWF Verdensnaturfondens arbejde med
beskyttede områder. Dette skyldes bl.a. en aftale som WWF indgik med Danmarks Fiskeriforening PO
(DFPO) i januar 2015 (vedhæftet), som helt fejlagtigt af flere politikere er blevet brugt til at indikere, at der
ikke er brug for yderligere beskyttelse af naturen i Kattegat.
Derfor ønsker WWF her at præcisere, hvad vores aftale med fiskerne relaterer sig til, og vores vurdering af
regeringens forslag om beskyttede områder. WWF har d. 20 marts allerede indsendt et høringssvar til
regeringens forslag sammen med de øvrige miljøorganisationer.
WWF’s samarbejdsaftale med DFPO tager udgangspunkt i jomfruhummerfiskeriet i Skagerrak og Kattegat
og MSC-certificeringen af dette fiskeri. Aftalen kræver forskellige tiltag fra fiskerne i udviklingen af fiskeriet i
årene fremover – det gælder beskyttelsen af en række områder, som jomfruhummerfiskerne fra i dag skal
holde sig fra; yderligere undersøgelse af havbunden og derefter udpegning af yderligere beskyttede
områder i både Kattegat og Skagerrak; samt tiltag i forbindelse med udsmid.
WWF ønsker at gøre det helt tydeligt, at vi ikke anser de beskyttede områder, som fiskerne indtil videre har
sagt ja til at beskytte som del af aftalen, som tilstrækkelig for at beskytte havnaturen i Kattegat. Aftalen,
som er vedhæftet, 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. Det præciseres
desuden i aftalen, at WWF stadig arbejder for, at områder skal beskyttes i Kattegat via lovgivningen, som
netop foreslået i regeringens forslag om beskyttede områder i Kattegat.
Aftalen er alene med til at hive MSC-certificeringen af jomfruhummerfiskeriet op på et niveau, hvor WWF
ikke finder grund nok til at klage over MSC-certificeringen. Aftalen er med til at få det konkrete fiskeri til at
falde indenfor MSC’s standarder sammen med de mange krav, som der i certificeringen bliver stillet
fiskeriet, og de skal opfylde over de kommende år. Således er det en aftale der har et helt andet sigte end
regeringens forslag.

Med hensyn til regeringens udspil om beskyttede områder, bifalder WWF Naturstyrelsens tiltag til at
beskytte havbund i Kattegat, men vi ser slet ikke udspillet som tilstrækkeligt ambitiøst. WWF anser
beskyttede områder som en vigtig del af beskyttelsen af havnaturen, men der er mange mangler i det
udsendte forslag:
-

Vigtige naturområder for biodiversitet og larvespredning forbliver ubeskyttet til trods for, at
disse områder er massivt truet.

-

Store dele af den foreslåede beskyttelse er ikke i dag udsat for nogen trusler såsom bundtrawl,
klapning eller råstofindvinding, og det kan derfor ikke forventes, at de beskyttede områder vil
ændre væsentligt på presset på naturen i Kattegat.

-

Formålet med beskyttelsen er defineret alt for smalt og har ikke fokus på genopbygningen af
den overordnede biodiversitet.
Der er behov for at igangsætte undersøgelser med henblik på at oprette flere beskyttede
områder, der til fulde lever op til havstrategidirektivets formål og forpligtigelser.

-

En mere detaljeret gennemgang af WWF’s holdning til regeringens udspil og vores forslag i den forbindelse
er at finde i WWF’s høringssvar med de øvrige miljøorganisationer (vedhæftet).
WWF foretrækker generelt, at havnaturen og påvirkningerne af fiskeriet undersøges før fiskerierne
igangsættes - og ikke efter. Når først naturen er ødelagt, er det meget vanskeligt at beskytte den. Derfor
bifalder WWF, at høringsudkastene fra Naturerhvervsstyrelsen og Naturstyrelsen har den tilgang, at vi nu
skal undersøge naturen i områderne, uden at der fiskes, og at der gives plads til naturen i dele af disse
vigtige naturområder. Dette burde være gældende for langt større områder end foreslået pga. de
geomorfologiske kendetegn for området, som gør det sandsynligt, at der kan findes vigtig natur, der
gennem larvespredning har særlig betydning for den øvrige natur i de indre danske farvande.
Vi ønsker at fremhæve meget tydeligt, at vores aftale med fiskerne bliver misbrugt og fejlfortolket i de
tilfælde, hvor aftalen bliver brugt til at argumentere for, at WWF skulle mene, at de områder, som fiskerne
selv har sagt ja til at beskytte, er nok for naturen. Det ligger på ingen måde indenfor aftalen og er langt fra
tilfældet.

Med venlig hilsen
Mette Blæsbjerg
Iben Wiene Rathje
WWF Verdensnaturfonden
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Høring af forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør af
havstrategidirektivet - NST-423-00004
Ved fremsendelse til Danmarks Rederiforening af 16.januar, 2015 har
Naturstyrelsen sendt ovenstående udkast til forslag til beskyttede områder i
Kattegat i høring og anmodet om Rederiforeningernes eventuelle bemærkninger.
Indledningsvis vil Rederiforeningerne takke for muligheden for at komme med
bemærkninger til dette ovenstående udkast til forslag.
Rederiforeningerne har gennemgået udkast til forslag til beskyttede områder i
Kattegat og har følgende bemærkninger hertil:
Danmarks Rederiforening samt Rederiforeningen af 2010 repræsenterer
medlemmer med brede interesser i brugen af det danske søterritorie. Dette gør sig
bl.a. gældende inden for generel søfart, råstofindvinding og offshore havvind.
Derudover er der fremtidige indsatser under havstrategidirektivet som eksempelvis
undervandsstøj og marint affald, som Rederiforeningerne ønsker at følge.
Dette høringssvar vil dog tage udgangspunkt i interesserne inden for hhv.
råstofindvinding samt farvandsafmærkning.
Råstofindvinding på søterritoriet
Det er Rederiforeningernes opfattelse, at der i prioriteringen af interesserne under
indsatsprogrammet må lægges stærk vægt på hensynet til råstofindvinding på
søterritoriet. Dette indebærer, at hvor der kendes til råstofforekomster, bør der
som udgangspunkt ske prioritering af disse områder til senere råstofindvinding.

Sådant kendskab kan findes på grundlag af eksisterende data hos de danske
myndigheder og/eller hvis et område tidligere har været udlagt eller forbeholdt til
råstofindvinding. Det er Rederiforeningernes opfattelse at der i sådanne områder
bør gælde en formodning om, at der er råstoffer til stede, og kun hvis det gennem
nye undersøgelser påvises, at der ikke er råstofressourcer, kan områderne
udlægges til andre formål.
Farvandsafmærkninger:
Det bemærkes desuden, at de foreslået områder ligger tæt på eller er dækker dele
af sejlruter gennem de danske farvande. Rederiforeningerne finder det vigtigt at
understrege, at oprettelse af beskyttede områder ikke begrænser
Søfartsstyrelsens muligheder i at udlægge og vedligeholde farvandsafmærkninger
i området, som vurderes at have betydning for sejladssikkerheden i de danske
farvande. Disse afmærkninger kan både være bøjer og bundfaste fyr.
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, uddyber Rederiforeningerne
naturligvis gerne på de fremsendte bemærkninger.
Med venlig hilsen
Thomas Sylvest
+45 3311 9226
ths@shipowners.dk

2/2

Til Naturstyrelsen
Svendborg Kommune har modtaget jeres høring af forslag til beskyttede områder i Kattegat
som en del af indsatsprogram for Danmarks Havstrategi.
Kommunen er meget positivt indstillet overfor forslaget om målrettet indsats for beskyttelse af
de sårbare og særegne blødbunds-havområder, som ligger tæt op til Natura 2000-netværket.
Vi ser således frem til resultat af overvågningsprogrammet og en tilbagemelding om
naturtilstandens udvikling i områderne, som er meget vigtige fourageringsområder for fugle og
fisk.

Venlig hilsen
Henriette Mørck
Biolog
Svendborg Kommune
Team Natur
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Tlf: +4562233416
Email: henriette.morck@svendborg.dk

WWF Germany

•

International WWF Centre for Marine Conservation

Mr Andreas Lunn
Miljøministeriet / Naturstyrelsen
Haraldsgade 53

Mönckebergstraße 27
20095 Hamburg
Phone: +49 (0) 40 530200-0
Direct: +49 (0) 40 530200-322

2100 Copenhagen Ø
Denmark

Fax: +49 (0) 40 530200-313
stephan.lutter@wwf.de
www.wwf.de
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Göteborg den 17 februari 2015

Naturvårdsverket
registrator@naturvardsverket.se

Ang. remiss av underrättelse och samråd enligt Esbokonventionens protokoll, gällande inrättande
av marina Natura 2000-områden i Kattegatt, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, som en
delåtgärd inom Danmarks marina strategi enligt EU-direktiv (2008/56/EG) (ärendenr: NV-00910-15)

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) har mottagit rubricerad remiss och erbjudits möjlighet att avge
synpunkter; SFR vill i anledning därav framföra följande synpunkter:
I slutet av september 2014 remitterade Havs- och vattenmyndigheten danska förslag till
fiskereglering i Natura 2000-områden (tre i Kattegatt och sju i västra Östersjön). SFR ingav ett
remissyttrande vartill hänvisas till i detta sammanhang, yttrandet återfinns här:
http://www.yrkesfiskarna.se/medlemsinfo/4191-sfrs-synpunkter-pa-de-danska-foerslagen-tillfiskereglering-i-natura-2000-omraden.html
I det yttrandet till Havs- och vattenmyndigheten hänvisas till ett yttrande från den rådgivande
nämnden för Nordsjön (vari SFR är medlem), det återfinns här: http://www.nsrac.org/wpcontent/uploads/2013/11/10-1314-2014-07-23-NSAC-response-DK-Natura2000.doc.pdf; det
hänvisas även till i detta sammanhang.
Med vänlig hälsning
SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUND
Fredrik Lindberg
Ombudsman

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS § 97

Sammanträdesdatum

2015-04-14

Dnr 2015-000078

Remiss av inrättande av marina Natura 2000-områden i danska
delen av Kattegatt, inklusive miljökonsekvensbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
Laholms kommun tillstyrker förslaget om sex marina Natura 2000områden i den danska delen av Kattegatt.
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har för yttrande översänt den danska Naturstyrelsens förslag på sex områden i den danska delen av Kattegatt som
marina Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet och en
miljökonsekvensbeskrivning.
Förslaget på marina Natura 2000-områden täcker en yta motsvarande
fyra procent av den danska delen av Kattegatt. Områdena syftar till
att skydda djupare mjukbottnar, som ett led i att kunna uppnå god
miljöstatus i havsmiljön. Skyddet kommer att innebära förbud mot
aktiviteter som skadar havsbotten, såsom fiske med bottenredskap,
utvinning av naturresurser och dumpning av muddermassor. Annan
typ av fiske och aktiviteter som inte riskerar att fysiskt skada bottnarna kommer att vara tillåtna. De skyddade områdena har i allt väsentligt bedömts innebära gynnsamma miljökonsekvenser. De enda
identifierade, svagt negativa effekterna berör fiskeverksamhet i
Kattegatt, framför allt den danska. Även svenska fiskeintressen kan
i någon mån beröras. Den danska regeringen planerar att besluta om
de skyddade områdena efter genomfört samråd. Skyddet träder enligt
planerna i kraft från år 2016.
Även Sverige kommer att genomföra internationellt samråd om sina
havsplaner.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll den 7 april 2015 § 71.
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 mars 2015 § 42.
Remiss från Naturvårdsverket den 2 februari 2015.
_____
Beslutet skickas till:
Naturvårdsverket

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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