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Danmarks Naturfredningsforenings input til en 
havindsats i forbindelse med Natur- og Biodi-
versitetspakken.  
 

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) bemærker, at der intet sted i Regeringens ’forståelses-

papir’ er nævnt ordet beskyttet hav. Det finder forening bekymrende, da et sundt og levende 

hav er lige så vigtigt som en sund og levende natur på land.  

DN vil med dette bud på en havindsats sætte fokus på, hvordan vi kan beskytte og sikre vores 

havnatur ud fra en bæredygtig og økosystembaseret tilgang.  

 

 

DN’s bud på en havindsats 

Samlet set har Danmark udpeget 19 % af det danske havareal som beskyttet område (Natura 

2000-områder og Marine Protected Areas - MPA’s). Det overstiger det internationale mål om 

10 % udpeget beskyttet havområde.  

Desværre er der generelt tale om ’papir natur’, da det kun er ca. 2 % af de udpegede områ-

der, som reelt er beskyttet mod forringelse af udpegningsgrundlaget. De danske forvaltnings-

planer mangler således ofte konkrete tiltag, som reelt kan beskytte havområderne. Det danske 

marine netværk af udpegede områder er derfor ikke tilstrækkeligt til at bevare og genoprette 

den marine biodiversitet og de marine levesteder. I flere af de udpegede områder tillades ska-

dende aktiviteter, såsom fiskeri med bundslæbende redskaber, som har en skadende og nega-

tiv effekt på havbundens levesteder og organismer.  

 

DN ønsker, at 100 % af vores havareal bliver forvaltet ud fra en bæredygtig og økosystemba-

seret tilgang. Gør vi det, vil vi leve op til EU’s direktiv om maritim fysisk planlægning, også 

kaldet Havplanen. Ligesom vi vil leve op til Havstrategidirektivets mål om ’god økologisk til-

stand’. Et mål, der skulle være opnået i 2020, men som vi er langt fra at nå.  

 

DN ønsker1, at minimum 30 % af det danske havområde udlægges som beskyttet havområde 

(i overensstemmelse med IUCN’s anbefalinger) med ambitiøse bevaringsmål for en bred vifte 

af naturtyper og arter. Områderne skal være repræsentative for det danske havmiljø, og be-

skyttelsen skal således ikke kun omfatte enkelte levesteder og arter, men dække flere naturty-

per og dybdegradienter. Disse områder vil både omfatte eksisterende Natura 2000-områder og 

nye udpegede områder.  

                                           
11 Se DN’s ’Input til regeringens redningsplan for Danmarks biodiversitet’, hvor dette udspecificeres. DN’s input er 

også indsendt som forslag til Natur- og Biodiversitetspakken.    
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En tredjedel af de 30 % skal udlægges som videnskabeligt referenceområde (i overensstem-

melse med IUCN kategori Ia), der skal sikre områderne mod al form for aktivitet og udtag. 

Områderne skal være repræsentative for det danske havmiljø. De kan være eksisterende Na-

tura 2000-områder, dele heraf eller binde flere områder sammen. Ved at sikre en reel beskyt-

telse af vore havområder vil områderne med tiden opnå god miljøtilstand, samt bevare og ikke 

mindst genoprette den marine biodiversitet og de marine levesteder. Dermed lever Danmark 

op til EU’s Havstrategidirektiv og Habitatdirektiv, samt FN’s Verdensmål nr. 14 – Livet i havet.  

 

 

DN’s bud på en tidsplan for 2020-2030 

Min. 30 % beskyttede havområder  

 Inden 2030 er 30 % af de danske havområder blevet udpeget til beskyttede havområder. 

Områderne omfatter både eksisterende Natura 2000-områder og nye områder.  

 Inden 2030 er der udarbejdet baselines og forvaltningsplaner for alle områderne. Der er li-

geledes igangsat en løbende monitorering af udviklingen af biodiversitet og habitater for alle 

områderne. 

 

Min. 10 % videnskabelige referenceområder  

 Inden 2030 er der realiseret minimum ét videnskabeligt referenceområde i hvert af havom-

råderne Østersøen, Kattegat og Nordsøen. De resterende områder, der mangler for at nå 

målet om 10 % videnskabelige referenceområder, bliver planlagt, og der igangsættes en 

proces for en reel udpegning, realisering og beskyttelse af områderne.  

 Inden 2030 er der udarbejdet baselines og forvaltningsplaner for de udpegede områder. Der 

er ligeledes igangsat en løbende monitorering af udviklingen af biodiversitet og habitater for 

referenceområderne.  

 

 

Bæredygtigt fiskeri 

DN ønsker, at den danske regering aktivt arbejder for et bæredygtigt fiskerierhverv, herunder 

bæredygtige fiskekvoter, fangstredskaber og fangstmetoder. Dette skal udmønte sig i:  

 En bedre håndhævelse og kontrol af illegalt, udokumenteret og ulovligt fiskeri 

 Reduktion af fiskeriets negative konsekvenser for havmiljøet og de marine arter, som fx et 

forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i de mest sårbare områder 

 Sikrer at offentlige midler ikke bruges til at tømme havet for fisk, men til en omstilling af 

fiskeflåden til bæredygtigt fiskeri 

 Samt understøtter andre nationers ønsker om at beskytte Natura 2000-områder på havet 

mod fiskeri. 

 

 

Ovenstående er et foreløbigt bud på en dansk havindsats frem mod 2030, samt plan for et bæ-

redygtigt fiskeri. DN håber meget, at processen omkring Natur- og Biodiversitetspakken også 

kommer til at handle om havnaturen, og ikke ’kun’ naturen på land.  

Desuden vil DN påpege, at Danmark er det eneste skandinaviske land, der mangler en rød-

listevurdering for marine arter. Det er en alvorlig mangel på viden ift. arbejdet med marin bio-

diversitet. Der bør derfor hurtigst muligt sættes gang i et arbejde, der sikrer, at marine arter i 

fremtiden kommer til at indgå i rødlistevurderingen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening ser frem til at fremlægge en uddybende plan for hvordan vi 

sikrer vores havområder og fiskeri, så vi også i fremtiden har et sund og levende hav – Dan-

marks sidste vildmark.  

  


