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Den 23. marts 2020 

 

   

   

  

 

Høring om udkast til havstrategiens 
overvågningsprogram 2021-26  
 
 
Miljøstyrelsen har udarbejdet et udkast til et nyt overvågningsprogram 2021-2026, 
som led i Danmarks Havstrategi II1. Havstrategiens overvågningsprogram har til 
formål at sikre, at miljøtilstanden løbende kan beskrives i de danske havområder.  
 
Udkastet sendes hermed i offentlig høring. 
 
Eventuelle høringssvar til udkast til programbeskrivelse bedes videst muligt indsat 
i den tilhørende kommenteringstabel. 
 
Høringssvarene bedes sendt til fyn@mst.dk eller til Miljøstyrelsen Fyn, Sollerupvej 

24, 5600 Faaborg senest den 15. juni 2020. 

 

 

Det første overvågningsprogram under Danmarks havstrategi udkom i 2014, og 

som led i Danmarks anden havstrategiperiode skal overvågningsprogrammet nu 

revideres.  

 

Det reviderede overvågningsprogram 2021-2026 bygger i vid udstrækning på det 

nuværende NOVANA 2017-21 overvågningsprogram for Hav & Fjord2, samt andre 

overvågningsaktiviteter. Hvor de eksisterende overvågningsaktiviteter ikke 

understøtter havstrategiens kriterier eller indikatorer, supplerer havstrategiens 

overvågningsprogram med de fornødne overvågningsaktiviteter.  

  

Nærværende udkast til programbeskrivelse for overvågningsprogrammet er 

baseret på de 11 såkaldte deskriptorer, som havstrategien bygger på – arters 

biodiversitet, havets fødenet, eutrofiering, marint affald, undervandsstøj m.fl. En 

nærmere beskrivelse af deskriptorerne fremgår af udkastet til programbeskrivelse 

samt i ’Havstrategi II – første del’3. Det foreslåede overvågningsprogram er inddelt 

i såkaldte deskriptor-programmer. 

 

 

 

                                                             
1 Se diverse underlinks på https://mfvm.dk/natur/hav/ 
2 Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, 2017: NOVANA. Det nationale 

overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21, Programbeskrivelse. Link 
3 Miljø- og Fødevareministeriet, 2019: Danmarks Havstrategi II – første del. God 

miljøtilstand, Basisanalyse, Miljømål. Link 

mailto:fyn@mst.dk
https://mfvm.dk/natur/hav/
https://mst.dk/media/141463/novana-2017-21-programbeskrivelse.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Natur/Havstrategi/HSII_foerste_del_-_endelig_udgave.pdf
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I forhold til det tidligere program, lægges der i det nye overvågningsprogram op til 

mere udstrakt brug af ny teknologi, herunder blandt andet overvågning ved satellit 

og loggere til detektion af både havpattedyrenes lyde og undervandsstøj fra 

skibstrafik samt brug af fødenet- og økosystemmodeller.  

 

Der efterspørges alene eventuelle kommentarer i relation til det konkrete udkast til 

overvågningsprogram. Anvendte miljømål, kriterier, indikatorer mv. er fastlagt i 

”Danmarks Havstrategi II – første del”3 og er således ikke en del af nærværende 

høring.  

 

Det reviderede overvågningsprogram forventes offentliggjort den 15. juli 2020. 

 

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

offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Cecilie Kjer Elkjær, 21 26 37 60, 

cekan@mst.dk eller Mikael Hjorth Jensen, 98 76 54 32, mihje@mst.dk. 

 

Miljøstyrelsen vil i høringsperioden invitere til informationsmøde om udkast til 

havstrategiens overvågningsprogram 2021-26. Nærmere information vil blive 

offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk. 

 

 

Venlig hilsen 
 
Harley Bundgaard Madsen 
Kontorchef 
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