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29. november 2018 

 

  

Høring om udkast til første del af Danmarks Havstrategi II 
 

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med en lang række myndigheder udarbejdet et udkast 

til Danmarks 2. havstrategi for de danske havområder, som hermed sendes i offentlig høring. Miljø- og 

Fødevareministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 21. 

februar 2019. 

 

Høringssvaret bedes sendt til hav@mfvm.dk eller Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 

1216 København K 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

Udkast til første del af Danmarks Havstrategi II er et led i gennemførelsen af EU’s havstrategidirektiv1, 

hvorefter der skal udarbejdes nationale havstrategier med henblik på at opretholde eller opnå god 

miljøtilstand i de danske havområder. Nationale havstrategier ajourføres hvert 6. år. En samlet 

havstrategi indeholder målsætninger for havmiljøets tilstand (nærværende første del), og følges op af 

et overvågningsprogram i 2020. Endeligt skal Danmark i 2021 meddele EU-Kommission, hvilke 

foranstaltninger der vil indgå i det kommende indsatsprogram. Nærværende udkast indeholder: 

 En beskrivelse af hvad "god miljøtilstand" er, baseret på Kommissionens afgørelse 2017/848 om 

kriterier for god miljøtilstand i havet
2
, 

 En basisanalyse bestående af beskrivelse og vurdering af havområdernes egenskaber og 

nuværende miljøtilstand,  

 En økonomisk og social analyse af havområderne udnyttelse, herunder omkostninger ved en 

forringelse af havmiljøet, og 

 En række miljømål med tilhørende indikatorer med henblik på at sigte mod opnåelsen af god 

miljøtilstand. 

 

Første del af Danmarks Havstrategi II følger en minimumsimplementering, jf. regeringens byrdestop. 

Samlet vurderes strategien ikke at have nogen erhvervsøkonomiske eller væsentlige administrative 

konsekvenser. I tillæg hertil er indarbejdet miljømål om udpegningen af den nordlige del af Øresund 

som beskyttet havområde. Miljømålet følger politisk beslutning om stop for råstofindvinding i selv 

samme område.  

 

                                                             
1
 Direktivet kan ses på følgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=DA 
2
 Afgørelsen kan ses på følgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0848&from=HU 
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Efter udløbet af tidsfristen træffer Miljø- og Fødevareministeren afgørelse om første del af Danmarks 

Havstrategi II, der derved erstatter første del af Danmarks Havstrategi I fra 2012. 

 

Offentlige myndigheder er ved udøvelse af deres beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af 

havstrategiens miljømål, jf. § 18 i lov om havstrategi. Det indebærer, at de f.eks. ikke må træffe 

afgørelser, der er uforenelige med opnåelse af de fastsatte miljømål.  

 

Udkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte liste samt offentliggjort på 

Høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Ditte Mandøe Andreasen, 93 58 81 24, 

diman@mfvm.dk. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet vil i høringsperioden invitere til informationsmøde om udkast til første 

del af Danmarks Havstrategi II. Nærmere information vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 
 
Katrine Nissen 
Kontorchef| Vand og Hav  
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