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Den 26. marts 2021 

 

Til høringsparter på vedlagte liste 
   
   
  
 

Høring af udkast til udpegning af beskyttede 
havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring 
Bornholm 
 
Miljøministeriet sender hermed udkast til udpegning af beskyttede 
havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm i 12 ugers 
offentlig høring. Høringen afsluttes den 20. juni 2021. 
 
Høringsmaterialet udgør: 
 Udkast til udpegning 
 Bilag med koordinater for udpegning 
 Miljørapport 
 
Udpegningen sker som led i implementering af EU’s havstrategidirektiv, der er 
gennemført ved lov om havstrategi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 25. november 
2019. Udpegningen bliver en del af det kommende indsatsprogram, der ifølge 
havstrategiloven skal være udarbejdet senest i 2021.  
 
I udkast til udpegning af nye havstrategiområder indgår beskyttelse af i alt 13 
områder fordelt i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm. I 12 af 
områderne er der streng beskyttelse i en kerne af området eller i visse tilfælde i 
hele området.  
 
Det er miljøministeren, der efter høringen kan træffe afgørelse om udpegning af 
beskyttede havstrategiområder som en del af havstrategiens indsatsprogram. 
 
Afgivelse af bemærkninger 
Høringssvar kan sendes til Miljøministeriet på e-mail hav@mim.dk eller med brev 
til Miljøministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Skriv venligst 
Miljøministeriets journalnummer 2021-5494 på høringssvaret. De modtagne 
høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 
høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og mailadresse. 
 
Høringssvar skal være Miljøministeriet i hænde senest den 20. juni 2021. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Helle Knudsen-Leerbeck, helkn@mim.dk, 
tlf.nr.: +45 29 27 15 73 
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Med venlig hilsen 
 
Katrine Nissen 
Kontochef | Vild Natur og Biodiversitet  
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