


- 2 -

Havets natur – mål og midler

Rapport fra 
Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

http://www.sns.dk/


- 3 -

Kolofon

Titel: Havets natur – mål og midler

Udgivet af: Wilhjelmudvalget, november 2001

Sekretariat: Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Tlf: 39 47 20 00
E-mail: sns@sns.dk
Internet: www.sns.dk

Redaktion: Henrik Wichmann, Handlings-
plansekretariatet

Forsidedesign: Page Leroy-Cruce

Oplag: 500 eks.

ISBN: 87-7279-332-5

Tryk: Skov og Naturstyrelsens trykkeri

Papirkvalitet: Cyclus Office 90g

Pris: Gratis

Sideantal: 121

Publikationen kan læses på Skov- og Natursty-
relsens hjemmeside
eller fås i Miljøbutikken, Læderstræde 1-3,
1201 København K
Tlf: 33 95 40 00
Fax: 33 92 76 90
E-post: butik@mem.dk

Publikationen må citeres med kildeangivelse.

Kort om Wilhjelmudvalget
Wilhjelmudvalget blev nedsat af regeringen
med den opgave at udarbejde et grundlag for
en national handlingsplan for biologisk mang-
foldighed og naturbeskyttelse. Tidligere indu-
striminister Nils Wilhjelm blev formand for
udvalget.

I Wilhjelm-udvalget deltog 35 medlemmer
som repræsentanter for jordbrugs- og fiskerier-
hvervene, natur- og friluftsorganisationer,
forskningsinstitutioner, berørte myndigheder
mv.

Udvalgets arbejde er et bidrag til regeringens
forberedelse til FNs Verdenstopmøde om Bæ-
redygtig Udvikling i 2002. Udvalget afgav sin
rapport til regeringen d. 23. august 2001. Rap-
porten findes på Skov- og Naturstyrelsens
hjemmeside www.sns.dk.

Udvalget nedsatte 4 arbejdsgrupper for hen-
holdsvis naturkvalitet og naturovervågning,
havets natur, landbrug, økonomi og velfærd,
som hver har udarbejdet en rapport. Endvidere
blev der udarbejdet en række faglige udrednin-
ger af Danmarks Miljøundersøgelser, Forsk-
ningscenter for Skov og Landskab, Den Kon-
gelige Veterinær- og Landbohøjskole m.fl.,
som har dannet grundlag for udvalgets arbejde.
Dette materiale udtrykker således ikke nød-
vendigvis i alle henseender udvalgets opfattel-
se.

Wilhjelmudvalgets sekretariat
Udvalget blev sekretariatmæssigt betjent af
Skov- og Naturstyrelsen, der nedsatte et særligt
sekretariat til løsning af opgaven. I sekretaria-
tet deltog: kontorchef Henrik Knuth-
Winterfeldt, fuldmægtig Henrik Wichmann,
biolog Tine Nielsen Skafte, agronom Jørn Jen-
sen, hortonom Lone Bjørn, overassistent Inge-
lise Johansen.



- 4 -

WILHJELMUDVALGET
RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN FOR HAVET

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Mål og midler for naturen i havet 
– arbejdsgruppens anbefalinger side  5
Indledning og overordnede mål 
Delmål om vidensbaseret naturforvaltning
1.2. Delmål om fysisk beskyttelse af arter og levesteder
1.3. Delmål om udsætning af arter
1.4. Delmål om økologisk kvalitet
1.5. Delmål om fiskeri og anden udnyttelse af marine arter
1.6. Delmål om helhedssyn og økosystemtankegang
1.7. Delmål om sektoransvar

2. Behovet for viden side 27
2.1. Videncenter for forvaltning og overvågning
2.2. Konkrete videnbehov - forvaltning og overvågning
2.3. Videncenter for havforskning
2.4. Konkrete videnbehov – forskningsemner
2.5. Biokompleksitet i havmiljøet

3. Havnaturens tilstand side 33
3.1. Indledning
3.2. Arter
3.3. De frie vandmasser
3.4. Havbunden
3.5. Fugle
3.6. Havpattedyr
3.7. Fiskefauna mv.
3.8. Introducerede og invasive arter
3.9. Overvågning af havnaturen

4. Påvirkninger af og effekter på havets natur side 43
4.1. Eutrofiering
4.2. Fisk og saltvandsbaseret fiskeopdræt
4.3. Udsætning af marine- og ferskvandsarter
4.4. Miljøfarlige stoffer
4.5. Klimaændringer
4.6. Anlæg, transport, råstofindvinding mv.

5. Eksisterende mål og indsat for havets natur side 78
5.1. Naturforvaltning
5.2. Havkonventionerne
5.3. Eutrofiering



- 5 -

5.4. Vandrammedirektivet
5.5. Fiskeriforvaltningen
5.6. Udsætning af fisk
5.7. Miljøfarlige stoffer
5.8. Klimaændringer
5.9. Anlæg, transport, råstofindvinding mv.

Ordliste og begrebsforklaringer side 118
Liste med generelle referencer 
Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 

Projektrapporter (separate bind udgivet af Wilhjelmudvalget):

En oversigt over udvalgte internationale og nationale planer for bevarelse og forvaltning af
marin biologisk mangfoldighed, af Lena I. Larsen og Jørgen Nørrevang Jensen, ICES. Wil-
hjelmudvalget 2001.

Klimaændringer og mulige effekter på dyre- og plantelivet i danske farvande, red. Kim Gu-
stavson, DHI – Institut for Vand og Miljø. Wilhjelmudvalget 2001. 

Katalog over brugbare data til estimering af biologisk mangfoldighed i det danske havmiljø,
af Mikkel Sand, Århus Universitet. Wilhjelmudvalget 2001.

Denne rapport samt det øvrige materiale kan hentes på adressen: http://Wilhjelm.sns.dk



- 6 -

1. MÅL OG MIDLER FOR NATUREN I HAVET 
     – ARBEJDSGRUPPENS  ANBEFALINGER.

Indledning og overordnede mål.

Arbejdsgruppens anbefalinger til Wihjelmudvalget tager udgangspunkt i formuleringen af et
sæt overordnede mål for beskyttelsen af havets natur. 

De overordnede mål afspejler de ganske ambitiøse målsætninger, som allerede er fastlagt med
henblik på reduktion af påvirkninger af havet med bl.a. næringssalte og miljøfarlige stoffer,
ligesom de bygger videre på den store indsats, som er gennemført eller er ved at blive igang-
sat f.eks. via implementeringen af EU-Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og Fuglebe-
skyttelsesdirektivet samt i de internationale havkonventioner. De overordnede mål bygger
desuden på de målsætninger, der er sat for udviklingen af fiskeriet hen imod en bæredygtig
udnyttelse af havets levende ressourcer.  

Inden for rammerne af de overordnede mål formulerer arbejdsgruppen 7 delmålsætninger, der
behandler emnerne:
• Vidensbaseret naturforvaltning. 1.1.
• Fysisk beskyttelse af arter og levesteder. 1.2.
• Udsætning af arter. 1.3.
• Økologisk kvalitet. 1.4.
• Udnyttelse af marine arter. 1.5.
• Helhedssyn og økosystemtankegang. 1.6.
• Sektoransvar. 1.7.

Delmålene afspejler til en vis grad den allerede gældende natur- og miljøpolitik. Arbejds-
gruppen har imidlertid fundet behov for at sammenfatte, reformulere og supplere målene, som
udgangspunkt for arbejdsgruppens anbefalinger af en række virkemidler og handlinger, som
efter arbejdsgruppens bedømmelse er nødvendige for opnå en større grad af opfyldelse af dis-
se målsætninger. 

Arbejdsgruppens hovedbudskaber, herunder anbefalinger, forslag og begrundelser, står såle-
des i rapportens kapitel 1. De efterfølgende kapitler indeholder et resumé af det faglige
grundlag, som ligger til grund for arbejdsgruppens anbefalinger. Hverken delmålenes række-
følge eller rækkefølgen af de faglige kapitler er udtryk for en prioritering. 

Der har ikke været mulighed for at gennemføre økonomiske beregninger til brug for drøftelse
af prioriteringen mellem de forskellige forslag og anbefalinger. Anbefalingerne bygger derfor
primært på faglige og kvalitative overvejelser. Det forudsættes, at udvalget fører en samlet
diskussion af prioriteringer på baggrund af et nærmere kvantificerings- og beregningsarbejde
af arbejdsgruppernes forslag. 

Overordnede mål. 
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Arbejdsgruppen anbefaler, at der fastlægges følgende overordnede mål for økosystemet i ha-
vet og dermed havets natur og biologiske mangfoldighed:
 
♦ Naturligt hjemmehørende arter1 af planter og dyr skal forekomme i sunde, selvreproduce-

rende bestande, der er levedygtige på langt sigt, i deres naturlige udbredelsesområder.
♦ De fysisk/kemiske forhold skal understøtte opnåelsen af målene for den biologiske mang-

foldighed i de marine naturtyper. 
♦ Menneskelig udnyttelse af havets ressourcer skal være økologisk bæredygtig og tilrette-

lægges under hensyn til forsigtighedsprincippet. 

Baggrund og begrundelse.
Baggrunden for de overordnede mål findes i en række internationale aftaler, herunder Biodi-
versitetskonvention, EU-lovgivningen (Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, den
fælles fiskeripolitik og Vandrammedirektivet), og en række danske love og reguleringer,
hvori principperne for beskyttelse af den biologiske mangfoldighed, mål og kriterier for øko-
logisk kvalitet og en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne er udmøntet (jf. rapportens kapitel
5).

På havområdet er kvalitetsmålene fastlagt ud fra en idealmålsætnig om uberørthed eller næ-
sten uberørthed2 (jf. den gældende recipientkvalitetsplanlægning og Vandrammedirektivet),
mens man i den terrestriske natur arbejder med målsætninger, som ofte forudsætter menne-
skelige påvirkninger i form af drift, pleje eller genopretning. Denne forskel medfører ofte
konflikter mellem de ideelle beskyttelsesinteresser og den erhvervsmæssige udnyttelse. 
Grundlaget for beslutninger om forvaltning af natur og miljø er kun sjældent fuldt videnska-
beligt tilfredsstillende. Gennem årene er der gennem målrettet forskning og overvågning op-
bygget stor viden på en række områder, men det er langtfra alle processer og dele af havets
økosystemer, som er tilstrækkeligt videnskabeligt belyst. Der er ligeledes vanskeligheder med
at belyse påvirkninger og effekter på økosystemniveau. Der er således fortsat stort behov for
opbygning af ny viden og for at aktivere allerede eksisterende viden og gøre den tilgængelig i
forvaltningsprocessen. 

Forsigtighedsprincippet bør anvendes indenfor naturbeskyttelsen, forvaltningen og udnyttel-
sen af havets levende ressourcer med henblik på at beskytte ressourcerne og havmiljøet, idet
der tages hensyn til den bedste tilgængelige videnskabelige viden (jf. f.eks. FAO’s ad-
færdskodex for ansvarligt fiskeri). Det indebærer, at manglen på fuldstændig videnskabelig
information ikke bør anvendes som begrundelsen for at udsætte eller undlade en bekyttelses-
indsats, hvis der er god grund til at formode, at beskyttelse er nødvendig. 

Det er vitalt for samfundet at bevare havets økologiske struktur og funktioner, herunder gode
fysisk/kemiske forhold i et naturligt samspil med fødekædestrukturen i havet. Beskyttelsen
skal således omfatte levestederne, artssammensætningen på levestederne, samspillet inden for
de enkelte arter, samspillet mellem arterne og samspillet mellem de biologiske og de fy

                                                
1 OSPAR har følgende definition: En art betragtes som ikke-hjemmehørende, hvis dens naturlige (dvs. histori-
ske) udbredelsesområde er geografisk fjernt. Arter, der kommer til som følge af simpel udbredelse af dens om-
råde betragtes ikke som ikke-hjemmehørende. 
2 Kystdirektoratet kan ikke tilslutte sig ordlyden ”idealmålsætning om uberørthed”, men foreslår anvendt ordet
bæredygtighed.
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sisk/kemiske forhold, bl.a. gennem at reducere de skadelige påvirkninger, som økosystemet i
de danske havområder er udsat for. 

Det er desuden vigtigt, at bevare genetisk mangfoldighed indenfor arter og bestande, da dette
er arternes og bestandenes råstof til at tilpasse sig ændrede miljøforhold og dermed sikre den
fortsatte evolution. Ved at sikre de enkelte arters muligheder for at tilpasse sig, sikrer man og-
så, at økosystemerne og dermed den overordnede biologiske mangfoldighed, er i stand til at
overleve og tilpasse sig forandringer, såvel på mere kort sigt, som i et længere evolutionært
perspektiv. 

Danmark har endvidere et særligt ansvar for at sikre den del af jordens biodiversitet, som
særligt findes i Danmark, herunder naturtyper og levesteder for arter af planter og dyr, som er
danske ansvarsarter. Det vil sige de arter, hvor 20% eller mere af den globale biogeografiske
population forekommer i Danmark.

Det fremgår af Wilhjelmudvalgets kommissorium, at ”Udvalgets indstillinger skal udarbejdes
under hensyntagen til og medvirke til en uddybning af princippet om en bæredygtig udvik-
ling, miljømæssigt, økonomisk og socialt”. Arbejdsgruppen fortolker dette således, at der med
dette udgangspunkt kan opstilles ideelle mål for natur- og miljøkvaliteten, men at der ved be-
slutninger om indsats for at nå målene altid vil skulle ske en afvejning af de samfundsmæssi-
ge fordele og omkostninger ved den foreslåede indsats.

Arbejdsgruppen anbefaler, at de overordnede mål udmøntes i fastlæggelse af konkrete kvali-
tetsmål for kystvandene og [efterfølgende]1 for de åbne havområder ud fra områdets naturgiv-
ne forhold og de målsætninger og forpligtelser, som Danmark har påtaget sig nationalt og in-
ternationalt. 

                                                
1 Miljøstyrelsen kan kun acceptere dette afsnit, hvis ordet ”efterfølgende” indsættes på dette sted.
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1.1. Delmål om: Videnbaseret naturforvaltning.

 Forbedring af videngrundlaget for naturforvaltningen på havet, herunder kendskabet til
den biologiske mangfoldighed og udvikling af kvantitative metoder til vurdering af ind-
satsen til at bevare denne. 

Arbejdsgruppens anbefalinger til at opfylde delmålet:

Sammenfatning:
• Oprettelse af ét videncenter (uden mure) om forvaltning og overvågning af marin biodi-

versitet, som skal medvirke til at samle, mobilisere og bearbejde viden på området til ad-
ministrativt brug og som baggrund for beslutninger om forskningsmæssige prioriteringer.

• Oprettelse af ét videncenter (uden mure) om havforskning, som skal medvirke til øget
tværfaglighed og koordination mellem forskningsinstitutionerne samt opstilling af et
forskningsprogram om marin biologisk mangfoldighed og biokompleksitet.

• Revion af overvågningsprogrammet NOVA 2003, som omfatter både en vurdering af de
kemiske parametre og en udbygning af de biologiske parametre i relation til påvirknings-
faktorerne. 

Implementeringen af Vandrammedirektivet, en mere sammenhængende planlægning og for-
valtning i kystzonen samt gennemførelse af kvalitetsplanlægning for de åbne havområder
skaber behov for løbende udvikling af datagrundlag og metoder. 

Det tværfaglige samarbejde mellem de myndigheder og institutioner, der i dag arbejder med
overvågning af den marine biodiversitet, skal styrkes, så det bliver muligt at få et samlet
overblik over den marine biodiversitet. Der er et stort behov for at identificere/definere mari-
ne naturtyper ud fra biologiske kriterier i de danske farvande, som et overordnet redskab til
forvaltning af havområderne. Der er desuden et stor behov for kortlægning af naturtyper og
arters udbredelse, og udvikling og udbygning af overvågningsprogrammer med data om de
biologiske forhold. 

Et redskab på vejen til at få et overblik kan være opbygningen af et vidensystem baseret på
GIS (Geografisk Informations System), som f.eks. kan give et overblik over den samlede ma-
rine biodiversitet med hensyn til status og udvikling. Et sådant overblik mangler i dag.

Der skal arbejdes videre med fastlæggelse af ”gunstig” bevaringsstatus til brug indenfor
rammerne af Habitatdirektivet samt udvikling af den viden, som er nødvendig for at direkti-
vets intentioner gennemføres på det marine område på kort og på langt sigt. Det omfatter bl.a.
spørgsmålet om fastlæggelse af biologiske kriterier for definitionen af naturtyperne.

I forbindelse med revisionen af NOVA 2003 programmet for overvågningen af havet bør der
både ske en vurdering af de kemiske parametre og foretages en udbygning af de biologiske
parametre med relation til påvirkningsfaktorerne. Der bør endvidere lægges vægt på udvikling
af indikatorer, som afspejler et bredere spektrum af havets biologiske mangfoldighed, end de
parametre, som er indbygget i Vandrammedirektivet, f.eks. fugle, fisk og havpattedyr.

Det foreslås derfor, at der oprettes ét videnscentre (uden mure) om forvaltning og overvåg-
ning af marin biodiversitet.

tkh
Ubenyttet er de vel ikke, da det må formodes, at de er blevet indsamlet med udgangspunkt i en konkret forsknings- eller overvågningsopgave .
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Et andet vigtigt aspekt er et øget tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde mellem forsk-
ningen på natur- og miljøområdet og på fiskeriområdet.

En række af de konkrete effekter af menneskelige aktiviteter og udnyttelse af havet skal end-
videre belyses bedre, herunder de økologiske og fiskerimæssige effekter af seismisk skydning
samt effekterne af kabler og rørledninger på havbunden. 

Der er i den forbindelse behov for udvikling af metoder til konsekvensberegning bl.a. af ef-
fekten af indsatsen for at beskytte økosystemerne, ligesom der er behov for øget viden om ak-
kumulerede effekter af menneskelige aktiviteter og indgreb overfor marine naturtyper. Der
bør endvidere opbygges viden om de langsigtede klimaændringers effekter i marine miljøer,
som led i en strategi for håndteringen af klimaeffekterne. 

Der bør oprettes en netbaseret artsdatabank, som bl.a. indeholder data om danske ansvarsar-
ter, truede arter og invasive arter. 

Der er behov for en indsats til samling, mobilisering og bearbejdning af den eksisterende vi-
den om den marine biologiske mangfoldighed og naturbeskyttelse, der kan henligge  hos en
række myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder og som bør kunne anvendes til
eller indgå i f.eks. udviklingen af en basisbeskrivelse af naturforholdene for de enkelte hav-
områder.

Det foreslås derfor, at der oprettes ét videnscentre (uden mure) om havforskning, biologisk
mangfoldighed og biokompleksitet.

De centrale myndigheder på forskningsområdet, de relevante forskningsmiljøer og admini-
strative myndigheder bør i samarbejde opstille et forskningsprogram om biologisk mangfol-
dighed og biokompleksitet. 
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1.2. Delmål om: Fysisk beskyttelse af arter og levesteder.

 Udbredelsen af biotoper/levesteder, som det er vigtigt at beskytte af hensyn til bevarelsen
af den naturligt hjemmehørende biodiversitet, herunder danske ansvarsarter, deres leve-
vilkår, genetiske variation og udbredelsesområder, sikres.

 Levesteder samt træk- og vandringsruter for arter, som i deres livscyklus er afhængig af
danske havområder, sikres både med hensyn til omfang og kvalitet. 

 Gunstig bevaringsstatus1 for arter og naturtyper opnås og fastholdes i alle de internatio-
nale naturbeskyttelsesområder.

 Opprioritering af naturgenopretningen af de biotoper, som er knyttet til stenrev, kystlagu-
ner og lavvandende områder.

Arbejdsgruppens anbefalinger til at opfylde delmålene:

Sammenfatning: 
• Habitatudpegningerne vurderes med henblik på justering af den geografiske udstrækning i

overensstemmelse med en revurdering/udvikling af det biologiske grundlag for udpegnin-
gerne2. Bevaringsstatus for naturtyper og arter søges forbedret, hvor den nuværende til-
stand ikke er tilfredsstillende.

• Der gennemføres en vurdering af behovet for beskyttelse af de internationale naturbe-
skyttelsesområder mod effekten af fiskeri. I den forbindelse skal der skaffes bedre viden
om effekterne af fiskeri på havbunden.

• Udpegning3 af et antal større sammenhængende naturområder, hvor det sikres at naturen
kan udvikle sig efter sin egen dynamik og som friholdes for fysiske menneskelige påvirk-
ninger. Udpegningen skal ske efter en konkret vurdering af de enkelte områder, herunder
en vurdering af den formodede effekt på økosystemet. 

• Behovet for naturgenopretning af en række marine naturtyper kortlægges med henblik på
en opprioritering af indsatsen.

De danske forslag til Habitatudpegninger på havet, som bl.a. omfatter en række stenrev og
andre naturtyper og levesteder for sårbare arter, skal vurderes med henblik på justering og ud-
videlse, i forbindelse med den videre implementering af Habitatdirektivet. Direktivet er
imidlertid ikke tilstrækkeligt på det marine område, bl.a. fordi det ikke fastlægger naturtyper-
ne ud fra biologiske kriterier. På det marine område bør der derfor arbejdes for en væsentlig
                                                
1 Kvalitetsbetegnelsen ”gunstig bevaringsstatus” er nærmere defineret i Habitatdirektivet (se afsnit 4.1.) og an-
vendes både i relation til naturtyper og arter. Kvaliteten for en naturtype fastlægges i forhold til udbredelsesom-
råde, opretholdelse på langt sigt og karakteristiske arter.  
2 Skov- og Naturstyrelsen gør opmærksom på, at der 11. april 2001 er offentliggjort et forslag til supplerende
udpegning af habitatområder og revision af udpegningsgrundlaget med henblik på at opfylde Kommissionens
bemærkninger til det danske forslag til habitatudpegninger.
3 ”Udpegning” af større sammenhængende naturområder støttes ikke af Fødevareministeriet, Danmarks Fiskeri-
forening, Kystdirektoratet og Danmarks Sportsfiskerforbund. Mindretallet vil ikke afvise, at det i bestemte
sammenhænge kan være velbegrundet at overveje at friholde større havområder for fysiske menneskelige på-
virkninger. Mindretallet finder imidlertid, at flertallets beskrivelse af fordelene ved en lukning er meget upræcis
og slet ikke gør det klart, at lukning af et eller flere havområder ubetinget er nødvendig. Lukning af større hav-
områder vil med stor sandsynlighed gribe alvorligt ind i en række menneskelige aktiviteter, og konsekvenserne
heraf må nødvendigvis tages i betragtning i hvert enkelt tilfælde. Mindretallet ønsker derfor anbefalingen ud-
formet således : ” Der gennemføres en vurdering af behovet for at udlægge større sammenhængende naturområ-
der …”.
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forbedring af de marine arters og naturtypers bevaringsstatus, så beskyttelsen dækker større
områder, og en revurdering af kvalitetskravene. Også Fuglebeskyttelsesdirektivet bør løbende
vurderes med henblik på sikringen af beskyttelsen af hjemmehørende og trækkende vandfugle
og deres leve- og opholdssteder.

[Arbejdsgruppen anbefaler, at der udpeges et antal større sammenhængende områder på ha-
vet, som helt friholdes for væsentlige fysiske menneskelige påvirkninger, herunder særligt
visse typer af fiskeri f.eks. med bundslæbende redskaber, råstofindvinding, udvinding af olie
og gas, sejlads med hurtigfærger, fiskeopdræt, motorbådsjagt, tekniske anlæg mv. Formålet
med områderne er primært at beskytte naturen og sikre sammenhæng og udvikling af naturen
på egne præmisser, men også at de skal være biologiske referenceområder i fremtiden til brug
ved overvågning og videnskabelige undersøgelser, og dermed medvirke til at sikre den nød-
vendige viden til en langsigtet forvaltning af naturen og af fiskeressourcerne. 

Udpegningen skal bygge på en konkret analyse for hvert enkelt aktuelt område af de aktivite-
ter, der finder sted i eller kan blive aktuelle for området. Aktuelle områder er bl.a. områder,
der indeholder eller sammenbinder områder udpeget efter Habitatdirektivet, Fuglebeskyttel-
sesdirektivet og Ramsar-konventionen, og områder, som i dag er pålagt fiskerirestriktioner. 

Det er særlig vigtigt at vurdere effekterne af fysiske påvirkninger af havbunden ud til under-
vandsvegetationens dybdegrænse og af den hårde bund på større dybder (stenrev). En del om-
råder på det lave vand (mindre end 6 m vanddybde) og nær kysten er i dag beskyttet, men be-
skyttelsen af de lavvandede områder bør gøres generel. Endvidere bør mekanisk påvirkning
(eksempelvis brug af visse skrabende redskaber) kun tillades i særligt udpegede områder – på
samme måde som råstofindvindingen i dag kun foregår i særligt udpegede områder på havet.
De nye områder uden mekanisk menneskelig påvirkning bør omfatte områder på dybere vand
i det nordlige Kattegat, Skagerrak og i den vestlige Østersø. Endvidere bør de fleste arealer
med hård bund (stenrev) beskyttes.]1 

Udnyttelsen af de marine ressourcer ved fiskeri i de internationale naturbeskyttelsesområder
er ikke reguleret i beskyttelsesbestemmelserne og fiskeri kan generelt finde sted. I Vadehavet
er der generelt forbud mod fiskeri med slæbende redskaber. For muslingefiskeri, er der dog
udlagt store forbudsområder bl.a. i Vadehavet og i Limfjorden. Der er ligeledes indført re-
striktioner på fiskeriet i en række andre områder f.eks. forbud mod fiskeri med bomtrawl i
farvandene inden for Skagen, forbud mod trawl i et antal større og mindre områder og lukning
af særlige områder for fiskeri. Man kender i dag ikke den samlede effekt af bundslæbende fi-
skeredskabers påvirkning af havbunden. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der gennemføres en vurdering af behovet for beskyttelse af de
internationale naturbeskyttelsesområder mod effekterne af fiskeri samt, at der skaffes bedre
viden om effekterne af fiskeri på havbunden, som baggrund for en vurdering af behovet for
indførelse af yderligere beskyttelse. 

Naturgenopretning skal bl.a. sikre genopretning af den naturlige udbredelse af makroalger på
hårdbundsarealer. De foreslåede naturtyper stenrev og kystlaguner er omfattet af Habitatdi-
rektivet. Tilstanden for disse naturtyper er i dag ugunstig. Mængden af stenrev er væsentligt
                                                
1 Teksten i [-] støttes ikke af Fødevareministeriet, Kystdirektoratet, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks
Sportsfiskerforbund.
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reduceret som følge af stenfiskeri og mange kystlaguner er inddæmmet. Stenrevene kan ge-
netableres og de inddæmmede områder kan igen blive produktive lavvandede randzoner af
stor betydning for den kystnære marine natur. 
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1.3. Delmål om: Udsætning af arter.
 Ingen udsætning af fremmede arter1 eller genetisk modificerede organismer i danske far-

vande.
 Ingen dyrkning af nyintroducerede fremmede arter eller GMO’er i områder, hvor der er en

risiko for spredning af genmateriale til vilde arter. 
 Udsætning af hjemmehørende arter skal ske på en genetisk og økologisk forsvarlig måde

og udfases i takt med genopretningen af vandløbene og af vandkvaliteten.
 Et højt beskyttelsesniveau mod indslæbning af fremmede arter. 

Arbejdsgruppens anbefalinger til at opfylde delmålene:

Sammenfatning:
• De genetiske og økologiske anbefalinger for udsætning af fisk føres ájour for at sikre be-

varelsen af de naturlige fiskebestande og den genetiske diversitet.
• Genopretning af vandløb opprioriteres væsentligt bl.a. med henblik på at reducere udsæt-

ningerne. Det kan bl.a. ske ved at anvende en forholdsvis større del af fisketegnsmidlerne
til vandløbsrestaurering, og ved ændrede prioriteringer i den offentlige naturgenopretning
og naturpleje.

• Udsætning af fisk af dambrugsoprindelse ophører inden for en 5-års overgangsperiode, og
rømninger af fisk fra dambrug og havbrug forhindres effektivt. 

• Indførelse af regler til forebyggelse af indslæbning og udbredelse af fremmede arter.
• Oplysning til offentligheden og til virksomhederne om farerne ved indslæbning og udsæt-

ning af fremmede arter skal forstærkes. 
• Beredskabsplan og øget oplysning om indslæbning og udsætning af arter, herunder

GMO’er.

Forbud mod udsætning af fremmede arter og genetisk modificerede organismer - planter, fisk
og dyr - i danske farvande findes reelt allerede. 

Fiskeudsætninger har betydning for både de ferske og de marine vandområder, men fokus har
ofte været på de ferske områder, hvor udsætningerne bruges som symptombehandling for at
sikre en legitim rekreativ udnyttelse af bestandene. Arbejdsgruppen anbefaler, at udsætninger
i stedet indgår som ét blandt flere mulige tiltag, som iværksættes for at genetablere fiskebe-
standene, og at bedømmelsen af de genetiske risici ved udsætninger i højere grad bygger på
forsigtighedsprincippet. 

For at opfylde delmålsætningerne anbefaler arbejdsgruppen følgende politik for udsætning af
fisk, som på visse områder indebærer en revision af den gældende politik. Den foreslåede re-
vision af udsætningspolitikken skal sikre bevarelsen af de naturlige bestande og den genetiske
diversitet ved at: 
• udsætning af fisk af dambrugsoprindelse (dvs. fisk, som i flere generationer har været

holdt i dambrug) ophører inden for en 5-årig overgangsperiode, 
• udsætninger i vandområder med oprindelige, naturlige bestande alene baseres på afkom af

moderfisk fra det pågældende område, med henblik på at undgå genetisk ”forurening”,
• udsætninger, der har til formål at supplere naturlige bestande, på lokaliteter i ferske

vandløb, hvor bestandsstørrelsen er under bærekapaciteten, tilrettelægges på økologisk og
genetisk forsvarlig måde i forhold til de naturlige bestande. Det vil bl.a. sige, at der an

                                                
1 ”Fremmede arter” eller ikke hjemmehørende arter defineres af f.eks. OSPAR, jf. note side 6. 
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vendes så nært beslægtet og så stort et avlsmateriale, som muligt. I forbindelse med udar-
bejdelse af udsætningsplaner bør man desuden vælge at undlade udsætninger på lokalite-
ter i ferske vandløb, hvor der findes en nogenlunde tilfredsstillende reproduktion, men
hvor bestandsstørrelsen er under bærekapaciteten,

• de naturlige bestande i højere grad beskyttes og ophjælpes gennem nedsættelse af fiske-
ritrykket på lokaliteter, hvor fiskebestande er reduceret som følge af fiskeri,

• samarbejdet mellem stat, amter og kommuner samt private organisationer forbedres, bl.a.
gennem udarbejdelse af forvaltningsplaner for udvalgte fiskearter og/eller vandsystemer,
med henblik på at bevare og ophjælpe naturligt forekommende fiskebestande og genetisk
diversitet,

• udsætningerne udfases i takt med genopretningen af vandløbene og af vandkvaliteten.  

Det anbefales endvidere, at forøge indsatsen for genopretning af vandløb til en kvalitet, som
tilfredsstiller bl.a. vandrefiskene, ved at fjerne fysiske hindringer samt sikre gydepladser og
vandringsveje f.eks. ved etablering af funktionelle passager ved dambrug, vandkraftværker
eller andre hindringer. Det kan bl.a. ske ved at anvende en forholdsvis større del af fiske-
tegnsmidlerne til vandløbsrestaurering, og ved ændrede prioriteringer i den offentlige natur-
genopretning og naturpleje.

Der skal indføres regler, der forebygger og så vidt muligt forhindrer indslæbning af fremme-
de/invasive arter i det marine miljø, og bygger på ICESs Code of Practice fra 1995. Reglerne
forhandles i IMO og Danmark bør arbejde for, at der kan indgås en global aftale hurtigst mu-
ligt. 

Oplysning til offentligheden og til virksomhederne om farerne ved indslæbning og udsætning
af fremmede arter skal forstærkes. Der bør udarbejdes en beredskabsplan til at bekæmpe og
afværge udsætningen af fremmede arter og genetisk modificerede organismer, som er inds-
læbt eller indvandret. Rømning af fisk fra dambrug og havbrug bør effektivt forhindres.
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1.4. Delmål om: Økologisk kvalitet.

 Der skal opnås og bevares mindst god1 økologisk tilstand i de kystnære farvande, jf.
Vandrammedirektivet.

 Sunde økosystemer med et kvalitetsniveau svarende til høj eller god økologisk tilstand
skal opnås og fastholdes for de åbne havområder. 

Arbejdsgruppens anbefalinger til at opfylde delmålene:

Sammenfatning:
• Der skal arbejdes videre med de allerede fastsatte nationale og internationale målsætnin-

ger for de åbne havområder, med henblik på at vurdere, hvilken yderligere indsats og
hvilken opfølgning i form af myndighedssamarbejde, overvågning mv., der er behov for,
for at opnå god økologisk tilstand. Arbejdet skal ske i sammenhæng [og tidsmæssigt si-
deløbende]2 med arbejdet med kvalitetsmål og vandområdeplaner for kystvandene.

• Gennemførelse af reduktionsmålene i Vandmiljøplan I og II og en løbende vurdering af
mulighederne for yderligere begrænsninger af udledningerne af næringsstoffer til vand-
miljøet, for at opnå god økologisk tilstand. Sikring af en udbygget vurdering og klassifice-
ring af såvel gamle som nye kemiske stoffer ud fra deres egenskaber og mulige miljøef-
fekter som grundlag for fortsat anvendelse, begrænset anvendelse, substitution eller ud-
fasning af kemiske stoffer og produkter.

• [Der skal arbejdes for]3 at indføre en rullende ”screening” af nye og eksisterende pro-
blemstoffer, stofgrupper og effekter, således at disses forekomst i miljøet opdages tidligst
muligt.

• Reduktion af forureningen fra skibe, skibsbundmalinger, klapning af forurenet materiale,
udledninger af olie mv. fra platforme og minimering af risikoen for ulykker med skibe.

Delmålene bygger i høj grad på mål, der allerede er fastlagt nationalt og internationalt. For at
opfylde målene og dermed opnå den tilstræbte beskyttelse af den biologiske mangfoldighed,
er det nødvendigt med en væsentlig reduktion af påvirkningsfaktorerne, herunder tilførslerne
af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, som kan have negative effekter i det marine miljø. 

Målsætningen for de kystnære farvande er Vandrammedirektivets målsætning om at tilstan-
den ikke må forringes og skal være mindst ”god økologisk tilstand”. Direktivet dækker de
kystnære farvande til 1 sømil udenfor basislinien, og skal implementeres i dansk lovgivning
senest 22. december 2003. Den praktiske implementering sker over de kommende 15 år.

Vandrammedirektivet forudsætter, at kravene i en række andre direktiver opfyldes, således at
det løbende er de strengeste krav, der gælder. Det er f.eks. Habitatdirektivets krav om opnåel

                                                
1 ”God økologisk tilstand” defineres i Vandrammedirektivet (jf. afsnit 4.4.) som en tilstand, hvor værdierne for
de (i direktivet fastlagte) biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfaldevandområde udviser
niveauer, der er svagt ændret som følge af menneskelig aktivitet, men kun afviger lidt fra, hvad der normalt gæl-
der for denne type overfaldevand under uberørte forhold. ”Høj økologisk tilstand” betyder tilsvarende, at der er
ingen eller kun meget ubetydelige menneskeskabte ændringer i værdierne for de fysisk-kemiske og hydromor-
fologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfaldevandområde i forhold til, hvad der normalt gæl-
der for denne type overfladevand under uberørte forhold.  
2 Miljøstyrelsen kan ikke acceptere, at disse ord er med i formuleringen.
3 Miljøstyrelsen kan ikke acceptere, at der skal ”arbejdes for”, men ønsker formuleringen  ”overvejes at”… 
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se af en ”gunstig” bevaringstilstand for en række udpegede naturtyper og arter, Fuglebeskyt-
telsesdirektivet, Nitratdirektivet og reguleringen på kemikalieområdet. 

Målsætninger om at sikre og bevare sunde økosystemer i havområderne er udtrykt i de inter-
nationale konventioner om beskyttelse af havmiljøet (Nordsøkonferencerne, OSPAR, Hel-
singforskonventionen mv.), som også har iværksat arbejde med at konkretisere de økologiske
målsætninger. Endvidere er målsætningen nærmere specificeret i relation til konkrete ind-
satsområder. For næringssalte udtrykkes, at der i 2010 skal opnås en tilstand, hvor menneske-
skabt eutrofiering ikke forekommer. For miljøskadelige stoffer er det ultimative mål at opnå
koncentrationer tæt på nul for menneskeskabte (miljøfremmede) stoffer og nær baggrundsni-
veau for naturligt forekommende stoffer. 

Målsætninger for reduktion af udledningerne til såvel kystvande som de åbne havområder
fremgår også af nationale handlingsplaner. Med vandmiljøplanerne I (1987) og II (1998) samt
handlingsplan for bæredygtig udvikling i landbruget (1992) er der opnået en betydelig reduk-
tion i udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Ifølge den seneste redegørelse fra de-
cember 2000 ”Vandmiljøplan II - Midtvejsevaluering” fra Danmarks Miljøundersøgelser og
Danmarks Jordbrugsforskning forudsiges det, at målsætningerne om en reduktion af kvæl-
stofudvaskningen fra rodzonen på 100.000 ton vil være næsten opnået i 2003. Målsætningen
om en 80 % reduktion af fosforudledningerne til vandmiljøet er allerede opfyldt.

I forhold til havkonventionernes målsætninger om en 50 % reduktion i tilførslerne af kvælstof
og fosfor til havmiljøet er reduktionsmålet kun opnået for fosfor, mens det er vurderet af
Danmarks Miljøundersøgelser, at kvælstoftilførslen til havmiljøet kun vil være reduceret med
ca. 35 % i 2003. 

Det er således vigtigt for beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed, at fastholde de opnå-
ede reduktioner i udledningerne af næringssalte og arbejdsgruppen anbefaler, at mulighederne
for yderligere begrænsninger i tilførslerne af kvælstof til havet fra både landbaserede kilder
og den luftbårne deposition af kvælstof, løbende vurderes med henblik på at opfylde de inter-
nationale målsætninger og hensigtserklæringer og de målsætninger, som bl.a. Vandrammedi-
rektivet fastlægger. Dette er særligt aktuelt, hvis det viser sig, at god økologisk tilstand ikke
opnås. I denne sammenhæng spiller begrænsningerne af udledningerne af ammoniak og af
kvælstofoxider (NOx) en vigtig rolle. Det anbefales, at der desuden fastlægges reduktionsmål
for de diffuse tab af fosfor fra de dyrkede arealer, idet de økologiske kvalitetsmålsætninger
kun vil kunne opfyldes, hvis balancen mellem de to næringssalte opretholdes.

Miljøstyrelsen har haft udkast til ”Havbrugsplan 2001” i høring, hvori der på en række punk-
ter lægges op til ændringer. Planen er endnu ikke endeligt vedtaget. På den baggrund forud-
sætter arbejdsgruppen, at havbrug og saltvandsdambrug fremover vil blive reguleret efter
regler, der sikrer, at disse anlæg ikke hindrer opfyldelsen af kvalitetmålsætningen for det på-
gældende havområde. Anlæggene skal endvidere placeres, hvor det kan ske uden negative
effekter på naturbeskyttelsesområder. 

For miljøskadelige stoffer har der i det internationale samarbejde om at beskytte havmiljøet
og havets biologiske mangfoldighed siden 1990 været enighed om at reducere tilførslen til
havmiljøet af et antal udvalgte stoffer med 50%. For at kunne opfylde målsætningerne er det
imidlertid nødvendigt med en reduktion i tilførslerne af alle miljøfarlige stoffer, som kan have
negative effekter i det marine miljø. Det er arbejdsgruppens generelle vurdering, at et bety-
dende og væsentligt skridt i denne retning er taget med beslutningerne og det opfølgende ar
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bejde under havkonventionerne om at bringe udledninger af sådanne stoffer til ophør inden
2020 - generationsmålet.

Det er - set i relation til de officielle internationale målsætninger for miljøskadelige stoffer –
efter arbejdsgruppens opfattelse af stor vigtighed, at de tusindvis af kemiske stoffer, der fort-
sat anvendes uden at deres miljømæssige effekter er kendt, bliver vurderet og klassificeret
udfra deres egenskaber og mulige miljøeffekter. Det er ligeledes vigtigt at identificere de ska-
delige stoffer, som bliver tilført eller allerede findes i havmiljøet med mulighed for at de har
medført eller vil give negative effekter. En procedure, der hurtigt sikrer en udbygget vurde-
ring og klassificering af såvel gamle som nye kemiske stoffer ud fra deres egenskaber og mu-
lige miljøeffekter som grundlag for fortsat anvendelse, begrænset anvendelse, substitution el-
ler udfasning af stofferne, er af afgørende betydning for opnåelse af generationsmålet. Der
skal således [arbejdes for]1 at indføre en løbende ”screening” af nye og eksisterende stoffer,
stofgrupper og effekter, således at disse opdages tidligst muligt. Desuden bør overvågnings-
og undersøgelsesarbejdet tilrettelægges således, at biologisk effektmonitering kommer til at
spille en større rolle i fremtiden 

Indsatsen for en række kemiske stoffer er iværksat såvel i EU som på det globale plan og for-
bud mod anvendelsen af nogle stoffer er gennemført. EU kommissionen har netop udsendt en
hvidbog om registrering af farlige kemiske stoffer, der lægger op til en yderligere indsats på
dette område. Under havkonventionerne arbejdes intensivt med udvælgelse af stoffer, der skal
prioriteres til en aktiv indsats, ligesom også den danske regerings kemikaliestrategi inddrager
beskyttelsen af havmiljøet. 

Hovedvægten i indsatsen vil være rettet mod de stoffer der tilføres fra landbaserede kilder og
det er vigtigt at dette arbejde fortsættes med uformindsket styrke. En indsats over for de hav-
baserede påvirkninger og tilførsler af stoffer er lige så vigtig, herunder at det planlagte inter-
nationale forbud mod begroningshindrende maling med indhold af TBT i 2003/2008 gen-
nemføres2. Udledningerne af olie og andre stoffer fra platformene bør ligeledes reduceres væ-
sentligt, for at komme i overensstemmelse med generationsmålet. Der er således behov for at
opstille specifikke krav til udledningerne af særlige stoffer f.eks. PAH’er. Udledninger fra
skibe er forbudt i alle danske farvande. Risikoen for udslip ved ulykker bør minimeres bl.a.
ved skærpede regler om afleveringspligt, skrogkonstruktion, særlige sejlruter, overvågning og
beredskab.

Stramme regler om klapning af havbundsmateriale med indhold af miljøfarlige eller mil-
jøfremmede stoffer skal fastholdes. Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en handlingsplan for
håndtering af havneslam, som skal være færdig i sidste halvdel af dette år. Arbejdsgruppen
finder, at det i denne forbindelse bør vurderes, at stramme regler og praksis yderligere op, så-
ledes at politikken bringes i overensstemmelse med målene for reduktion i udledningerne af
miljøfarlige stoffer til havet (generationsmålet). 

Med Vandrammedirektivets system, herunder sammenhængen til Habitatdirektivet og Fugle-
beskyttelsesdirektivet, er der skabt en operationel og internationalt funderet strategi for de
kommende års indsats med at hæve niveauet for beskyttelsen af natur og miljø i de ferske

                                                
1 Miljøstyrelsen kan ikke acceptere, at der skal ”arbejdes for”, men ønsker formuleringen det skal ”overvejes at”. 

2 Disse og andre regler, som regulerer den internationale søfarts forhold, forhandles i IMO (International Mari-
time Organisation). Søfartens forhold omtales nærmere i rapportens afsnit 4.6, 5.7 og 5.9.
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vandområder og i kystvandene. De internationale havkonventioner har ligeledes etableret en
ramme for arbejdet med at beskytte de åbne havområder, men ikke af samme bindende og
omfattende karakter som Vandrammedirektivet.

Der er ofte en klar sammenhæng mellem kvaliteten i de kystnære farvande og i de åbne hav-
områder. Dette påpeges i Vandrammedirektivet, som også har til formål at bidrage til at op-
fylde de internationale målsætninger. Der er derfor også et behov for en integreret opfattelse
af, hvorledes målsætninger udtrykkes og vurderes opfyldt for kystvandene og for de åbne
havområder. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der, med udgangspunkt i arbejdet med de internationale kon-
ventioner om beskyttelse af havmiljøet og EU-reguleringen, arbejdes videre med de allerede
fastsatte nationale og internationale målsætninger for de åbne havområder, så der opnås et
styrket grundlag for dansk opfølgning af en række internationale målsætninger og hensigtser-
klæringer vedrørende reduktion af forureningen af havområderne. Det skal således vurderes,
hvilken yderligere indsats og hvilken opfølgning i form af myndighedssamarbejde, overvåg-
ning mv., der er behov for, for at opnå god økologisk tilstand. Arbejdet skal ske i fornøden
sammenhæng [og tidsmæssigt sideløbende]1 med arbejdet med kvalitetsmål og vandområde-
planer for kystvandene.
 
Som grundlag for dette arbejde, og for den videre strategiske naturplanlægning (jf. delmål
1.6) er der behov for afgrænsning af de enkelte havområder. Denne vil, for de kystnære far-
vande, ske i de kommende års arbejde med fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger, overvåg-
ning og myndighedssamarbejde bl.a. i forbindelse med implementeringen af Vandrammedi-
rektivet. For de åbne havområdes vedkommende vil afgrænsningen ske i de kommende års
arbejde med opfølgningen af de internationale målsætninger. Grundlæggende for afgrænsnin-
gen vil være naturligt sammenhørende havområder, vurderet ud fra biologiske og hydrologi-
ske kriterier.

I dette arbejde vil der kunne trækkes på de erfaringer, der er opnået ved implementeringen af
Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet, hvor der skal foreta-
ges et stort fagligt udviklingsarbejde med opstilling af målsætninger mv. Endvidere vil der
kunne drages nytte af, at der under OSPAR er iværksat et arbejde med nærmere at definere
økologiske målsætninger for det marine miljø samt et arbejde med revision af fælles overvåg-
ningsprogrammer. Arbejdet med standsning og udfasning af tilførslen af miljøfarlige stoffer
til såvel de kystnære som de åbne havområder, vil endvidere afhænge af arbejdet i EU og i
OSPAR.

                                                
1 Miljøstyrelsen kan ikke acceptere, at disse ord er med i formuleringen.
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1.5. Delmål om: Fiskeri og anden udnyttelse af marine arter.

 Udnyttelsen af alle marine arter skal være økologisk bæredygtig. 
 Ingen fiskebestande udnyttes ud over biologisk sikre grænser.
 Mængden af uønsket bifangst reduceres mest muligt og mindst til et niveau, hvor ingen

bestande af fisk, fugle, og havpattedyr er væsentligt påvirket heraf.

Arbejdsgruppens anbefalinger til at opfylde delmålene:

Sammenfatning:
• Reformer af fiskeripolitikken, som prioriterer tilpasning af fiskerikapaciteten til ressour-

cegrundlaget, bæredygtige fiskerimetoder og bedre gennemførelse og kontrol med fiskeri-
reguleringen.

• Strukturstøtten til fiskeriet skal udformes så den understøtter ændringer i retning af et
økologisk bæredygtigt fiskeri, herunder de nødvendige reduktioner i fiskerikapaciteten.

• Fastlæggelse af referencemål baseret på forsigtighedsprincippet for flest mulige bestande
som baggrund for styringen af fiskeriet. Økologiske referencemål for fiskeriet udvikles.

• Forbedringer af datagrundlaget for vurderingen af fiskeriet herunder udbygning af kend-
skabet til hvad, der reelt fanges i forhold til hvad, der landes.

• Uønskede bifangster og udsmid af fisk begrænses mest muligt. 
• Bifangster af havpattedyr og fugle begrænses mest muligt.
• Etablering af en miljømærkning for fisk, som kan indeholde kriterier for bæredygtigt fi-

skeri.

Det danske erhvervsfiskeri er underlagt reglerne i EU's fælles fiskeripolitik, hvis hovedformål
bl.a. er at beskytte og bevare de levende marine ressourcer og sikre en rationel og ansvarlig
udnyttelse på et bæredygtigt grundlag, herunder under hensyn til følgerne for det marine øko-
system. EU's fiskeripolitik vil blive revideret med virkning fra 1. januar 2003, og EU-
Kommissionen har fremlagt Grønbog om den fremtidige fælles fiskeripolitik (KOM (2001)
135 af 20.3.2001), som et debatoplæg forud for reformbeslutningerne. 

Kommissionen konstaterer i grønbogen, at mange fiskebestande er uden for biologisk sikre
grænser med fare for at kollapse og at flådekapaciteten i EU langt overgår, hvad der er nød-
vendig for at udnytte fiskeressourcerne på en bæredygtig måde. Denne udvikling skyldes
bl.a., at den eksisterende fiskeripolitik har svigtet med hensyn til at forhindre overfiskeri, ud-
smid af fisk og overkapacitet i fiskerflåden. Kommissionen sætter det som en hovedmålsæt-
ning i det forestående revisionsarbejde, at fiskeriet skal drives på et ansvarligt og bæredygtigt
grundlag, der sikrer et sundt marint økosystem og opretholder kvaliteten, diversiteten og til-
stedeværelsen af marine ressourcer og habitater.

Revisionen af fiskeripolitikken og andre initiativer, som Kommissionen planlægger (integra-
tion af miljøstrategi i fiskerisektoren, handlingsplanen for biodiversitet i fiskeriet, meddelel-
sen om miljømærkning af fiskerivarer) kan blive væsentlige skridt i retning af et bæredygtigt
fiskeri, som er i balance med det marine økosystem.

De eksisterende instrumenter i fiskeripolitikken bør styrkes og der kan indføres nye meka-
nismer. Danmark vil arbejde både i EU-sammenhæng og nationalt for at fremme et økologisk
mere bæredygtigt fiskeri. 
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Fastsættelse af TAC’er (Total Allowable Catches – tilladte fangstmængder) og de tekniske
bevaringsforanstaltninger kan i stigende omfang samordnes i flerårige forvaltningsperspekti-
ver, som det allerede er tilfældet for en række bestande i Nordsøen og Østersøen. Fiskerikon-
trollen bør styrkes. Der bør skabes en afbalanceret og bæredygtig kapacitetspolitik. Den eksi-
sterende offentlige statistiske belysning af fiskeriet bygger på landingsstatistisk og der bør
foretages systematiske og hyppige opgørelser af udsmid. 

Fiskerikapacitet. Danmark bør arbejde for at EU's kapacitetspolitik ændres snarest muligt –
og senest i forbindelse med reformen af fiskeripolitikken – så der sker en tilpasning af flådens
kapacitet og effektivitet til ressourcegrundlaget. Den danske fiskerflåde er blevet reduceret
mere end målene i EU's flerårige udviklingsprogrammer og den er samtidig en af de ældste i
EU. En modernisering af flåden må ikke føre til øget kapacitet, og tilpasningen af flåden skal
ske under hensyn til, at nye fartøjer er teknologisk mere effektive. 

Bæredygtigt fiskeri. Fastsættelse af TAC’er og de tekniske bevaringsforanstaltninger er hjør-
nestenen i EU's fiskeriforvaltning. For visse bestande er TAC’erne imidlertid blevet sat højere
end den videnskabelige rådgivnings anbefalinger. Maskestørrelserne i mange fiskerier er sta-
dig for små til at beskytte ungfisk, og bestemmelser herom har været vanskeligte at kontrolle-
re i f.eks. fiskerier, hvor flere redskabstyper er tilladt ombord. 

Det bør være en målsætning for reformen af fiskeripolitikken, at der bliver bedre sammen-
hæng mellem tilladte fangstmænger og tekniske bevaringsforanstaltninger, og at der etableres
flerårige forvaltningsplaner, der bl.a. prioriterer selektive fiskemetoder, således som det alle-
rede er tilfældet for en række væsentlige bestande.

EU har således sammen med Norge og indenfor den baltiske fiskerikommission (IBSFC) fast-
sat flerårige forvaltningsplaner for de vigtigste bestande i Nordsøen og Østersøen. Den lang-
sigtede handlingsplan for laks i Østersøen har resulteret i en fremgang for bestanden af vild-
laks. IBSFC forventes at indføre et mere selektive torsketrawl i Østersøen fra 2002. EU skal
på baggrund af den nuværende krise for torsk i Nordsøen fastlægge en femårig genopbyg-
ningsplan med virkning fra 2002. 

Den fælles fiskeripolitik indeholder også bestemmelser om lukket eller begrænset adgang til
områder med følsomme fiskebestande og om periodelukning af gydeområder. Både Kommis-
sionen og medlemslande kan tage initiativ til nødforanstaltninger for at beskytte gydeområ-
der, som det var tilfældet Tyske Bugt i 1998 for at beskytte rekrutteringen af torsk.

Biologiske og økologiske referencemål. EU har i stigende grad indarbejdet forsigtighedsprin-
cippet i forvaltningen af bestande under hensyn til ICES’ anbefalinger m.h.t. biologiske og
forsigtighedsreferencepunkter. I en række tilfælde er den videnskabelige rådgivning imidler-
tid ikke blevet fulgt og de tilladte fangstmængder for visse arter sat højere end de videnska-
belige anbefalinger. 

I 2000 besluttede EU med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet at lukke for tobisfiskeriet
for en 3-årig periode i et område ved Skotland af hensyn til fiskeriets mulige påvirkning af
fødegrundlaget for havfugle. Denne beslutning blev aktivt støttet af Danmark, der har den
største andel af tobisfiskeriet i Nordsøen. 

Reduktionen af utilsigtet bifangst af marsvin i dansk garnfiskeri er også et eksempel på et ini-
tiativ til at indarbejde økologiske målsætninger i fiskeriet.
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Den fremtidige bevaringspolitik bør – som også Kommissionen påpeger i grønbogen – være
økosystemorienteret. Den bæredygtige udnyttelse af fiskeressourcerne og beskyttelsen af det
marine økosystem vil i sig selv være en væsentlig forudsætning for opretholdelsen af er-
hvervsfiskeriet på lang sigt.

Der vil derfor også være behov for en rådgivning, der udover at opstille referencepunkter for
fiskebestandene kan bidrage til at fastsætte økologiske referencemål for fiskeriet. En økosy-
stem orienteret rådgivning vil formentlig kunne udvikles indenfor ICES eller i samspil med
andre instanser (OSPAR, HELCOM, eller Kommissionens egen teknisk videnskabelige ko-
mite STECF). 

Kontrol. Effektivisering af kontrollen vil være en væsentlig prioritet i reformen af den fælles
fiskeripolitik. Der er behov for en bedre koordinering af fiskerikontrollen mellem EU's med-
lemslande og Kommissionen og for en harmonisering af sanktioner og opfølgningen på over-
trædelser.

Udsmid (discard). Der er en klar erkendelse af, at udsmid af fisk (der ikke opfylder mindste-
mål, ikke kommercielle arter eller fangster udover kvoten) eller ”upgrading” (økonomisk ud-
smid) er et problem, som bør kunne løses. Et generelt discardforbud under den fælles fiskeri-
politik vil imidlertid ikke være realistisk at administrere og kontrollere. Der er behov for at
øge selektiviteten i fiskeriet bl.a. med indførelse af større maskestørrelser, så ungfisk beskyt-
tes. Kommissionen foreslår i grønbogen at gennemføre målrettede projekter med forbud mod
udsmid. Kendskabet til de fiskerier, hvor udsmid forekommer, skal øges igennem målrettet
dataindsamling og undersøgelser, således som Danmarks Fiskeriundersøgelser netop har gen-
nemført.

Bifangster af havpattedyr og fugle. Bifangster af delfiner og marsvin forekommer i flere EU-
fiskerier og Kommissionen erkender, at der er behov for en fælles EU-indsats for at reducere
bifangster af småhvaler i overensstemmelse med bl.a. Habitatdirektivet og ASCOBANS afta-
len om beskyttelse af småhvaler i Nordsøen og Østersøen. Danmark er det eneste EU-land,
der med fiskerierhvervets aktive medvirken har vedtaget en operationel handlingsplan for re-
duktion af bifangster af marsvin, og som har gennemført en pligtig regulering med anvendelse
af akustiske lydgivere i garnfiskeriet i Nordsøen. Denne indsats vil blive løbende evalueret og
tilpasset, og støttet af målrettet forskning.

Der er behov for at foretage en konkret vurdering af omfanget af bifangster af fugle i danske
fiskerier og træffe egnede foranstaltninger.

Miljømærkning af fisk. Kommissionen skal forelægge en meddelelse om miljømærkning af
fisk. I Danmark og i nordisk sammenhæng drøftes den mulige udformning af en sådan mærk-
ning af fisk, som kan omfatte certificering af fisk fra bæredygtigt fiskeri.
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1.6. Delmål om: Helhedssyn og økosystemtankegang.

 Helhedssyn og økosystemtankegang i forvaltningen på havet og sikring af sammenhæng
mellem mål og indsats/midler.

 Der skal være sammenhængende forvaltning af land og vand i afstrømningsområderne, i
kystzonen, i de kystnære marine områder og i de åbne havområder.

Arbejdsgruppens anbefalinger til at opfylde delmålene:

Sammenfatning:
• En sammenfattende planlægning af kystzonen omfattende både land og vand, som koordi-

neres med vandområdeplanlægningen efter Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og
Fuglebeskyttelsesdirektivet. 

• Der skabes sammenhæng mellem kvalitetsmål og indsats i de kystnære farvande og i de
åbne havområder i form af en strategisk naturplanlægning.

• Udvikling af de faglige krav til miljøkonsekvensvurdering af aktiviteter, der er omfattet af
VVM-krav. 

Princippet om helhedssyn og økosystemtankegang er indarbejdet i en række sammenhænge
f.eks. Biodiversitetskonventionen, Ramsarkonventionen og i arbejdet i ICES. Endvidere er det
indbygget i tankegangen om bæredygtighed. Der er imidlertid stort behov for at overføre
principperne på det daglige arbejde med forvaltningen af naturen og naturressourcerne. 

Gennem den statslige udmelding om regionplanlægningen bør der lægges en strategi for for-
valtningen af naturværdierne i kystzonen, som sammenfatter de hensyn, der bør gøres til gen-
stand for bedre koordination. Det er bl.a. kystbeskyttelse, naturbeskyttelse og klitforvaltning,
udledninger, planlægning af bebyggelse og andre aktiviteter og turisme samt arbejdet med
Vandrammedirektivet. Dette giver mulighed for at administrere naturen og de menneske-
skabte påvirkninger ud fra sammenhængen mellem kyst og hav og sammenhængen mellem de
ferske og marine vandområder. Amterne kan følge dette op allerede ved regionplanrevisionen
2005, hvor der bl.a. skal tages stilling til målsætninger for Danmarks kyster.  

Det anbefales, at den fremtidige målsætning og indsats for at bevare og genskabe havområ-
dernes natur sker gennem en konkret vurdering for hver enkelt marint område. Rammerne og
procedurerne for denne planlægning vil for kystområderne i vidt omfang blive fastlagt i rela-
tion til Vandrammedirektivet og vil i øvrige farvande udformes i det arbejde, som arbejds-
gruppen mener bør gennemføres i internationalt samarbejde for at skabe målsætninger og for-
valtningsmæssigt samarbejde om de åbne havområder. Det er her væsentligt at understrege, at
ifølge Vandrammedirektivet skal planlægningen omfatte analyser af og målsætninger for de
økologiske forhold i området samt de krav om begrænsning af påvirkningsfaktorer fra oplan-
det, som er nødvendige for at opfylde målsætningerne. Desuden indgår forudsætninger vedrø-
rende begrænsning af tilførsel af forurenende stoffer fra atmosfæren og med havstrømme. I
det analysearbejde, som ligger til grund for planlægningen, bør således indgå en samlet analy-
se af konsekvenserne for natur og miljø af de eksisterende menneskelige påvirkninger og ak-
tiviteter i området samt en vurdering af hvilke påvirkninger og aktiviteter, der vil kunne tilla-
des i fremtiden under hensyn til de målsætninger, der fastlægges for området. 

Det aftales mellem de involverede myndigheder, typisk amterne, Trafikministeriet, Miljø- og
energiministeriet og Fødevareministeriet, hvordan myndighedskoordinationen skal gennemfø
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res i praksis, bl.a. under hensyn til arbejdet med koordineringen af gennemførelsen af Fugle-
beskyttelsesdirektivet, Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet. Der skal lægges vægt på
det internationale samarbejde, som er nødvendigt for at give indsatsen gennemslag ikke
mindst i relation til at mindske fjerntransport og påvirkninger, især af de åbne havområder. 

Den fremtidige forvaltning og planlægning af såvel de kystnære som de åbne havområder bør
således, efter arbejdsgruppens opfattelse, have karakter af en strategisk naturplanlægning,
som understøtter opnåelse af de biologiske kvalitetsmålsætninger. I planlægningsprocessen
indgår opstilling af mål, evaluering af målopfyldelse og gennemførelse af en aktiv indsats for
at nå målene. Endvidere indgår overvågningen af naturen som en strategisk vigtig og selv-
stændig aktivitet. 

Det er væsentligt, at der tages initiativer til at inddrage offentligheden i processen med at
fastlægge målsætninger og planlægge udviklingen af kystzonen og sammenhængen til de åb-
ne havområder. Det bør primært ske gennem allerede eksisterende redskaber i planlovgivnin-
gen og efter retningslinierne i f.eks. Vandrammedirektivet for de ferske vandområder og
kystfarvandene. Desuden bør andre initiativer, som kan have betydning for bevarelsen af
kystzonens og de kystnære farvandes rekreative betydning, støttes og udvikles, herunder
f.eks. Blå Flag kampagnerne eller sejlklubbernes og lystfiskerorganisationernes miljøarbejde. 

Det anbefales, at skærpe de faglige krav til miljøkonsekvensanalyser og kravene til opfølg-
ning af projekter i forhold til beregnede konsekvenser, for projekter, der er underkastet VVM-
procedure. Sådanne krav vil kunne give en langt bedre sikkerhed for at de krav, man stiller i
godkendelserne også bliver opfyldt. Forslaget skal ses i sammenhæng med en udbygget og
bedre koordineret planlægning i kystzonen og for de åbne havområder, og skal sikre, at anlæg
på havet og i kystzonen udformes og placeres under hensyn til natur- og miljøinteresserne i
det pågældende område. 

Endelig er det vigtigt med helhedssyn og økosystembetragtninger inden for fiskeripolitikken,
hvilket bl.a. er påpeges i konklusionerne fra ministerkonferencen i Bergen 1997 om integrati-
on af fiskeri og miljø. 
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1.7. Delmål om: Sektoransvar. 

 Sektorer1 der påvirker de økologiske forhold i havet, har ansvar for opfølgning af målene
for bevarelse af den biologiske mangfoldighed og naturbeskyttelsen, som en integreret del
af deres aktiviteter.

 Sektormyndighederne skal koordinere indsatsen for at opfylde fastlagte natur- og mil-
jømål. 

 Information om sektorernes opfyldelse af sektoransvaret, herunder påvirkningen af natur-
og miljøforhold, skal være offentligt tilgængelig.

Arbejdsgruppens anbefalinger til at opfylde delmålene:

Sammenfatning:
• Præcisering af sektormyndighedernes og virksomhedernes ansvar for opnåelse af natur-

og miljøpolitiske mål.
• Præcisering af myndighedernes ansvar for at koordinere arbejdet med opnåelse af natur-

og miljøpolitiske mål.
• Bæredygtighed samt natur- og miljømål indbygges i alle relevante sektorlovgivninger.
• Løbende sektorredegørelser udarbejdes af sektormyndighederne bl.a. på baggrund af in-

formation fra virksomhederne, med information om opfyldelsen af de natur- og miljøpoli-
tiske mål. Hovedtendenserne præsenteres for offentligheden i form af et sæt af indikatorer.

• Alle relevante sektormyndigheder samarbejder om fastlæggelse af de konkrete målsæt-
ninger for havområdernes kvalitet og de foranstaltninger, som skal gennemføres for at
opfylde målsætningerne. 

• Øgede kvalitetskrav til data og information, som anvendes til natur- og miljøanalyser.

Opfølgning af målsætningerne inden for de sektorer, hvis virksomhed har effekter på den
biologiske mangfoldighed og naturbeskyttelsen, er en væsentlig del af regeringens bæredyg-
tighedsstrategi. Den ligger endvidere til grund for politikken i EU, hvor man er ved at udvikle
en strategi for integration af miljøhensyn og bæredygtighed i de enkelte sektorer, og for sam-
arbejdet mellem de nordiske lande. Det hænger sammen med at sektormyndighederne i høj
grad råder over de midler - i form af lovgivning eller økonomi, som skal anvendes for at løse
natur- og miljøproblemerne, men bygger også på tankegangen om at målopfyldelsen via op-
følgning af sektormyndighederne i samarbejde med virksomhederne alt andet lige bliver mere
omkostningseffektiv. De vigtigste sektorer, som påvirker havet, er landbrug, fiskeri, industri,
transport, råstofindvinding, produktion af olie og gas samt anden energiproduktion. 

En af de vigtigste forudsætninger for at sektoransvaret kan praktiseres er, at der fastlægges
klare målsætninger, kriterier og tidsfrister for sektormyndighedernes arbejde med målene og
afledte krav til virksomhederne. Desuden bør en overordnet målsætning om bæredygtighed
være indbygget i al sektorlovgivning. En anden vigtig forudsætning er, at sektormyndighe-
derne udformer regelmæssige redegørelser, som bl.a. bygge på informationer fra virksomhe-
derne, for resultaterne af den natur- og miljøindsats, som forudsættes gennemført for at nå de
opstillede mål. Dette sker bl.a. gennem den miljøstrategiske planlægning, som udmøntes i en
Natur- og Miljøpolitisk redegørelse fra regeringen hvert fjerde år, udformning af grønne regn-
skaber og andre former for rapportering til det politiske system, herunder til EU, og til offent-
ligheden. 
                                                
1 Begrebet sektor omfatter såvel erhvervsvirksomheder, organisationer mv. som sektormyndighederne.
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Informationerne om sektormyndighedernes arbejde med miljømålene bør bearbejdes og stilles
til rådighed for offentlighed i form af en række indikatorer, som løbende afspejler udviklin-
gen. 

Det er desuden vigtigt, at alle relevante sektormyndigheder samarbejder om fastlæggelse af de
konkrete målsætninger for havområdernes kvalitet og de foranstaltninger, som skal gennem-
føres for at opfylde målsætningerne. 

Et vigtigt led i sektorintegrationen er endvidere krav til kvaliteten af de oplysninger, som lig-
ger til grund for beslutninger om tilladelse til aktiviteter, der påvirker natur og miljø. Sektor-
myndighederne og de konkrete ansøgere bør således have ansvar for at opfylde kvalitetskrav
til de oplysninger, der skal ligge til grund for både egne bedømmelser af projekter og for
myndighedernes beslutning om projektet. Myndighederne bør definere sådanne kvalitetskrav,
som bl.a. kan bruges indenfor rammerne af VVM-lovgivningen og ved udformningen af andre
miljøkonsekvensvurderinger. 
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KAPITEL 2. BEHOVET FOR VIDEN

Selvom de danske havområder har været studeret igennem de sidste 200 år, findes der ikke en
moderne kortlægning af havets naturtyper, der samlet beskriver arternes forekomst og udbre-
delse. De hidtil mest omfattende undersøgelser af havets naturtyper blev gennemført af C.G.
J. Petersen og L. K. Rosenvinge m.fl. for knap 100 år siden ved talrige indsamlinger af havets
plante- og dyreliv. 

De seneste 10 års forskning og overvågning har bidraget væsentligt til den nuværende viden
om havets økosystem og dets reaktion på menneskelig påvirkning, men de gennemførte
forsknings- og overvågningsprogrammer er langt fra dækkende for alle havets naturtyper, og
langt fra dækkende når der skal svares på spørgsmål om udviklingen i havet biodiversitet, om
bæredygtige populationer, økologisk tilstand eller gunstig bevaringsstatus.

I dette afsnit foreslås en række overordnede temaer, hvorom det på længere sigt er nødvendigt
at få viden, hvis de opstillede langsigtede mål skal opnås. Der lægges vægt på både at udpege
områder af umiddelbar betydning for naturforvaltningen og områder for mere langsigtet stra-
tegisk forskning. 

En videnbaseret forvaltning af den marine biodiversitet skal sikres gennem et tættere samar-
bejde mellem en række myndigheder og institutioner mv. Et sådant samarbejde er nødvendigt
for at sikre, at de overordnede mål for naturbeskyttelsen og bevarelse af havets biologiske
mangfoldighed nås. Der skal tillige sikres en bedre sammenhæng mellem den fremtidige for-
valtning og mellem overvågningen og forskningen.

Processen med at tilvejebringe den nødvendige viden om den marine biodiversitet bør derfor
foregå i et samarbejde mellem de centrale myndigheder på forskningsområdet, de relevante
forskningsmiljøer og administrative myndigheder. Processen omkring forskningsprogrammet
skal være international både i programfasen og i den fase, hvor forskningsprojekterne udby-
des til gennemførelse. 

Overordnet kan der identificeres et behov for viden inden for følgende kerneområder: 
- Forvaltning af biodiversitet.
- Bæredygtig ressourceudnyttelse i sektorerne.
- Miljøgiftenes indvirkning på biodiversieteten.
- Grundforskning i biodiversitet.

2.1. Videncenter for forvaltning og overvågning. 

Det tværfaglige samarbejde mellem de myndigheder og institutioner, der i dag arbejder med
overvågning og forvaltning af den marine biodiversitet, bør som nævnt styrkes. Der findes en
række institutioner og myndigheder som besidder en stor erfaring og specifik viden om for-
skellige elementer af den marine biodiversitet både på lokalt, nationalt og internationalt plan.
I dag er det i bedste fald meget besværligt at få et overblik over den viden, som forskellige in-
stitutioner og myndigheder ligger inde med. Det foreslås derfor, at der oprettes et videncenter
(uden mure) omkring emnet overvågning og forvaltning af biodiversitet. Et sådant center skal
sikre, at det arbejde der allerede udføres indenfor forvaltnings- og overvågningsområdet ud-
nyttes bedre. 
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De fremtidige forvaltnings- og overvågningsopgaver kræver udvikling af viden om er række
problemstillinger. Et videncenter kan bidrage med løsninger og prioriteringer af en række af
de problemstillinger, som allerede nu kan identificeres. 

Overordnet er det problemstillinger inden for følgende områder:
Havets funktion som økosystem.
- Opdelingen af havet i naturtyper (i forbindelsen med bl.a. Vandrammedirektivet).
- Naturtypernes indhold af arter (i forbindelsen med bl.a. Habitatdirektivet).
- Naturtypers og arters følsomhed over for påvirkninger.
- Metoder til at forudsige fremtidig økologisk tilstand efter ændringer i påvirkningsfaktorer.
- Metoder til kvantificering af økologisk kvalitet.
- Udvikling af overvågningssystemer, som bygger på indikatorer.

Skabelsen af et videncenter for forvaltning og overvågning af marin biodiversitet kan være et
væsentligt bidrage til at få skabt et overblik over den samlede marine biodiversitet med hen-
syn til status og udvikling. Et overblik som mangler i dag. Et videncenter kan være drivkraf-
ten bag udviklingen af redskaber til at få dette overblik. Opbygningen af et GIS-baseret (Geo-
grafisk Informations System) vidensystem, baseret på mobilisering af den relevante eksiste-
rende viden, kan være et sådant redskab. Opbygning af et fælles GIS-baseret vidensystem kan
finde sted på mange måder f.eks. decentralt hos de myndigheder og institutioner som allerede
arbejder indenfor området.

2.2. Konkrete videnbehov - forvaltning og overvågning.

Kortlægning af havets naturtyper. 
Der er et stort og grundlæggende behov for at definere og identificere reelle marine naturtyper
til brug for både den national og den internationale forvaltning. De nuværende definitioner af
marine naturtyper er på væsentlige områder mangelfuld. 

Et godt eksempel på dette problem er det danske forslag til Habitatudpegninger på havet. Ha-
bitatudpegningerne omfatter bl.a. en række stenrev og andre naturtyper og levesteder for sår-
bare arter. Direktivet er imidlertid ikke tilstrækkeligt på det marine område, bl.a. fordi det ik-
ke fastlægger naturtyperne ud fra biologiske kriterier, men kun geomorfologisk strukturer. 

Kortlægningen af den marine biodiversitet bør fuldendes, inklusiv arternes nuværende bioge-
ografi. Det forventes, at arterne på kort sigt vil reagerer på en forbedret miljøkvalitet og på
længere sigt på følgerne af klimaforandringer. En supplerende kortlægning af havets naturty-
per skal sikre en bedre vurdering af bl.a. god økologisk tilstand (definition fra Vandrammedi-
rektivet, jf. afsnit 5.4), gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter (definition fra Habitatdi-
rektivet, jf. afsnit 5.1) og de marine bestandes levedygtighed og en bæredygtig udnyttelse af
naturens ressourcer. 

Andre vigtige emner under kortlægning er: Gyde- og opvækstområder for fisk, områder hvor
der anvendes bundslæbende redskaber, herunder kortlægning som redskab til vurdering og
udpegning af ”urørte områder”, større sammenhængende biologiske referenceområder til vi-
denskabeligt brug og områder, hvor Danmark har en særlig forpligtigelse for ”ansvarsarter”.
 



- 29 -

Overvågning, rapportering og miljøvurdering.
 Der bør i forbindelse med revisionen af NOVA 2003 programmet for overvågningen af havet
(integreret Nationalt Overvågningsprogram for Vand og Natur ”NOVANA”), lægges øget
vægt på de biologiske parametre og udvikling af indikatorer som afspejler et bredere spek-
trum af havets biologiske mangfoldighed, end de parametre som er indbygget i Vandramme-
direktivet. Det bør sikres, at fremtidige effekter på og tilpasninger af økosystemet af et ændret
klima kan opfanges.

En række eksisterende større og mindre overvågningsprogrammer især i statsligt regi (f.eks.
fugle og havpattedyr) bør indgå i en mere regelmæssig national rapportering, f.eks. i ”Natur
og Miljø. Påvirkninger og tilstand” (miljøtilstandsrapporten), som Miljø- og energiministeriet
udsender hver 4. år. 

Overvågningen af ansvarsarter (gullisten) og truede arter (rødlisten) bør styrkes og evt. sam-
les i en netbaseret artsdatabank. I en sådan databank kan desuden indgår arter, der hyppigt
indgår som bifangster i fiskeriet (fugle, sæler og marsvin), og hvor der er et særligt behov for
at følge udviklingen i arter eller bestande som er truet eller sårbare, herunder evt. introduce-
rede og invasive arter. 

Som baggrund for udpegning af ”urørte områder” skal der foretages en miljøvurdering af ef-
fekterne i området af råstofindvinding, kabler, seismisk skydning, bundslæbende fiskeredska-
ber mv., som har en betydelig ødelæggende effekt på den bundlevende flora og fauna.

Det bør endvidere overvejes, hvorledes overvågning og rapportering af marin biodiversitet og
marine påvirkningsfaktorer kan forbedres eller udvikles inden for områder som:
Udvikling af en fangststatistik for fiskerierhvervet og det rekreativefiskeri. 
- Udvikling at økologiske referencemål for flere fiskebestande.
- Hårbundsfauna i NOVANA- programmet.
- Fiskebestandene i de kystnære farvande i NOVANA- programmet.
- Miljøvurderingsværktøjer for fiskeriet og større sammenhængende naturområder.
- Utilsigtet fangst i fiskerierhvervet af sårbare eller sjældne arter.
- Indikatorer for påvirkningsfaktorerne f.eks. miljøgifte.
- Indirekte stressindikatorer for miljøfremmedestoffer.
- Kobling mellem effekter af miljøfremmedestoffer på arts- og økosystem niveau.
- Screeningsmetoder for effekter af miljøfremmedestoffer inkl. ”nye stoffer”.

2.3. Videncenter for havforskning.

Havforskningen skal forbedre den videnbaserede forvaltning på havet, og styrke kendskabet
til de marine arter, bestande og deres levesteder. Desuden skal den bidrage til at udvikle bedre
metoder til overvågning og miljøkonsekvensvurderinger mv. og bidrage til at gøre formule-
ringen af mål og strategier til en rullende proces. 

Det foreslås derfor, at der oprettes et centre for forskning i marin biodiversitet. Centret skal
styrke det forskningsarbejde, som allerede finder sted i flere forskellige miljøer, spredt både
indenfor og uden for universitetsverdenen. Et center for marin biodiversitet (uden mure) skal
desuden sikre et tværfagligt forskningssamarbejde mellem de institutioner og myndigheder
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mv., som i dag har en vigtig viden om den marine biodiversitet eller en vigtig viden om de
påvirkningsfaktorer, som er afgørende for tilstand og udvikling.

Herudover forslås det at påbegynde et helt nyt havforskningsprogram. Et forskningsprogram
som skal være et vigtigt element i en bredere anlagt indsats for at styrke forskningen omkring
biologisk diversitet. Processen omkring forskningsdelen bør være international både i en pro-
gramfase og i den fase, hvor forskningsprojekter udbydes til gennemførelse. 

2.4. Konkrete videnbehov - forskningsemner.

I dette afsnit opregnes en række konkrete forskningsemner, som bør indgå i den faglige dis-
kussion og prioritering i forbindelse med valg af emner for et fremtidigt forskningsprogram
på havområdet.

Drivkræfter.
• Globale ændringer i havstrømme forårsaget af klimaændringer vil påvirke havstrømme fra

Atlanterhavet ind i danske havområder. Ændringer i isdannelse og havstrømme i Arktis,
Grøndlandshavet, Nordatlanten og i Baltikum vil påvirke de danske havområder med en
række fysiske, kemiske og biologiske påvirkninger. Nogle af disse påvirkninger er allere-
de dokumenteret og forårsager i dag markante ændringer i natur- og miljøforholdenne,
bl.a. i Nordsøen. 

• De fysiske påvirkninger omfatter temperatur, nedbør, vandstand, ændringer i havstrømme
og salinitet, stigende UV-stråling og påvirkninger af habitatområder.

• Dannelse af biogene gasser fra alger, der kan påvirke atmosfæriske processer, herunder
ozonlag. 

• De kemiske påvirkninger omfatter ændringer af næringssalttilførsler som funktion af hav-
strømme, spildevandsrensning, ændret dyrkningspraksis i Danmark og primært i Baltikum
samt ændrede forhold i tilførsler af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer med poten-
tiale til at påvirke struktur og funktion af de marine økosystemer. 

• De biologiske påvirkninger omfatter invasion af nye arter samt ændring af habitater.

Påvirkninger.
Omfatter en række påvirkninger i de biogeokemiske kredsløb, herunder:
• Stigninger/reduktioner i temperatur, salinitet, vandstand, nedbør på fjord- og havområder

og kystnære arealer.
• Ændringer i næringssaltdynamik, herunder belastningsforhold.
• Belastning med miljøfremmede stoffer.
• UV-lys indvirkning på stofomsætning og organismer.
• Levevilkår for planter og dyr.
• Iltsvind og vandkvalitet.
• Klima og ozonlag.
• Effekter af seismisk skydning.

Effekter i miljøet.
• Fysisk tilstand: Ændret temperatur og salinitetsforhold vil påvirke stofomsætning og pro-

duktion i de marine fødenet. Fald i temperatur, som man nu ser i Alaska, kan medføre
hurtige og markante ændringer i produktion af plankton og fisk. Ændringer i salinitetsfor



- 31 -

hold og UV-forhold kontrollerer vækst og overlevelse af planter og dyr og påvirker stof-
omsætning og iltsvind. Forventede stigninger i vandstanden vil påvirke lavtliggende land-
og byområder og kystzonens økologi.

• Kemisk tilstand: Stigninger i næringssaltbelastning som funktion af ændrede havstrømme
og/eller belastningsforhold vil påvirke forekomst af alger, iltsvind og vandkvalitet. Fort-
satte reduktioner i næringssalte som funktion af forbedrede rensningsanlæg og omlægnin-
ger af arealudnyttelse vil medføre ændringer i retention af næringssalte i fjordene og der-
med vandkvaliteten i de nærliggende havområder. I forbindelse med de miljøfremmede
stoffer indgår der effekter på den trofiske struktur, biogeokemiske processer samt effekter
på højere trofiske niveauer som hvaler, sæler og isbjørne.

• Biologisk tilstand: Øgede næringsstoftilførsler vil bevirke stigninger i den biologiske pro-
duktion men også i masseforekomst af alger/giftalger. Ændringer i sammensætning af
kvælstof, fosfor og silikat vil ligeledes medføre ændringer i planktonproduktionen.

Eksponering af mennesker samt sundhedseffekter.
• Eksponering, levevilkår og beskæftigelse af mennesker i kystzonen primært som funktion

af de fysiske og kemiske effekter.
• Både positive og negative påvirkninger af fiskeri. 
• Badevandskvalitet og turistmæssig udnyttelse af kystzonen.
• Forringelse (sundhedsrisiko) af havets resurser på grund af forøget belastning og akku-

mulering af miljøfremmede stoffer i fisk, skaldyr og andre fødeemner.

Samfundsmæssige tiltag.
• Udvikling og opbygning af modeller til beskrivelse af danske marine områders struktur og

funktion. 
• Etablering af et effektivt overvågningsprogram løbende med henblik på løbende statusbe-

skrivelser, konsekvensberegninger og prognoser af effekter af ændrede forhold. 
• Udvikling, deltagelse og anvendelse af et internationalt forsknings- og overvågningsnet-

værk til kvantificering af globale ændringer i klima, havstrømme og belastning med næ-
ringsstoffer og miljøfremmede stoffer.

2.5. Biokompleksitet i havmiljøet – forslag til et forskningsprogram.

Begrebet biokompleksitet beskriver det rum af interaktioner, eller rammer, hvori den biologi-
ske mangfoldighed udfolder sig. Biokompleksiteten i havet er resultatet af dynamiske inter-
aktioner mellem både biologiske og fysiske komponenter, herunder menneskets påvirkning og
vekselvirkning med de omgivende økosystemer. 

Studier i biokompleksitet vil skabe en bedre forståelse af humane påvirkninger af naturen set i
forhold til naturlige processer i biosfæren og vil resultere i nye metoder til at beskrive natu-
rens tilstand. Mere specifikt er det forventningen, at en sådan forskningsmæssig indsats vil
skabe en større viden om natur, biodiversitet og koblingen mellem biodiversitet og de marine
økosystemers overordnede tilstand og funktion. Ligeledes forventes denne forskning at for-
bedre mulighederne for at forudsige klimatiske, sociale og økonomisk betingede ændringers
effekt på naturen. 

En sådan forskningsdisciplin er innovativ i en international sammenhæng og adskiller sig
markant fra den miljøforskning, som Danmark har en lang tradition for ved at tage udgangs
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punkt i økosystemernes funktionelle kompleksitet. Hvor formålet og ønsket med den hidtidige
miljøforskning og overvågning hovedsageligt har været at kunne påvise humant betingede
ændringer i økosystemernes overordnede funktion, så vil studier af biokompleksitet i højere
grad fokusere på organismer, der er kritiske for struktur og vekselvirkninger i og imellem

økosystemer, når det gælder de humane påvirkningsfaktorer. 

Erfaringerne fra de sidste 20 år havmiljøforskning udgør et solidt fagligt udgangspunkt for
dette nye forskningsfelt. Ved at indrage biokompleksiteten og biodiversiteten i overvågningen
af det omgivende miljø er det forventningen, at der vil kunne udvikles væsentligt mere føl-
somme metoder til at påvise humane effekter på havets natur. En øget indsigt i biokomplek-
siteten er tæt knyttet til ønsket om tidligt at kunne reverserer uønskede humane påvirkninger. 

Det er intentionen, at en sådan forskningsindsats specifikt skal bidrage til:
• Udvikling af nye teorier. 
• Nye matematiske metoder. 
• Computermæssige strategier for modellering af komplekse systemer. 
• Forbedring af muligheder for at forudsige miljømæssige ændringer og deres betydning,

herunder langtids klimaændringer, oversvømmelser, temperaturændringer, ændringer af
saltholdighed og nedbør samt ændringer af dyrkningsmæssig praksis, infektionssygdom-
mes økologi og betydning af fremmede arter.

• Forbedring af forskernetværk og operationelle tværfaglige netværkssystemer og digitate
biblioteks-, arts- og andre arkivsystemer.

Et sådant Biokompleksitetsprogram er i overensstemmelse med tankerne i det amerikanske
forskningsråd om en videnskabelig fremskrivning af den traditionelle biodiversitetsforskning.

Finansiering af et sådant forskningsprogram bør kunne ligge indenfor forskningsrådenes
rammer eventuelt i et samspil med Grundforskningsfonden og udvalgte ministerier.
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KAPITEL 3: HAVNATURENS TILSTAND

3.1. Indledning.

De indre danske farvande kan overordnet karakteriseres som lavvandede og lagdelte. Fersk
overfladevand flyder ud, mens saltere bundvand strømmer ind. Når disse vandmasser blandes
sker der store skift i saltholdighed og undertiden i iltforholdene ved bunden. Set i forhold til
et ocean er det kun relativt få arter af planter og dyr der er tilpasset disse variable livsbetin-
gelser. Først relativt langt ude i Nordsøen og inde i Østersøen er forholdene mere stabile, men
aldrig som i et ocean eller i en ferskvandssø.

Af Danmarks samlede havareal på 105.000 km² har ca. 43.000 km² dybder mindre end 30
meter, og knap 33.000 km² har dybder mindre end 20 meter. Af arealer med vanddybder un-
der 20 m ligger mere end 75 % inden for Skagen, hvor de udgør ca. 56 % af arealet. I disse
næringsrige, lavvandede og lagdelte kystnære farvande findes en rigelig produktion af plank-
tonalger og en ofte frodig plantevækst på bunden, hvilket giver ideelle betingelser for relativt
mange arter af dyr fra de mindste encellede dyr til de store havpattedyr. 

Siden havområderne blev skabt ved istidens slutning har dyr og planter tilpasset sig. I dag
fremtræder de havdækkede ”landskaber” som fjorde, stræder, rev og fiskebanker, med stor
variation i overfladesedimenter og dybde, og de skaber vidt forskellige betingelser for dyre-
og plantelivet. De danske havområder er enestående på grund af samspillet mellem de marine
livsformer, ændringerne i saltholdighed, den lave vanddybde og samspillet med kystlandska-
berne, hvor de bløde morænematerialer er under evig omformning. Til sammen er disse ele-
menter og deres udstækningen den lange kystlinie på ca. 7.000 km og de ca. 500 øer med til at
skabe enestående naturværdier.

Selvom de danske havområder har været studeret igennem de sidste 200 år, foreligger der
imidlertid ikke en moderne kortlægning af havets naturtyper med en samlet beskrivelse af ar-
ternes forekomst og udbredelse.

3.2. Arter

Ændringen af havets saltholdighed fra Nordsøens mere end 30 promille til Bornholms knap 8
promille (gns. for overfladen) har som omtalt en væsentlig indflydelse på antallet af arter i de
danske farvande. Det samlede artsantal kan kun opgøres omtrentligt for enkelte dyre- og
plantegrupper, hovedsageligt større dyr og planter. Af havalger kendes fra 1900-tallet samlet
tæt ved 500 arter. Artsantallet falder fra ca. 210 i det nordlige Kattegat til omkring 75 i områ-
det ved Bornholm. Der er 7 arter af blomsterplanter, men kun de 2 ålegræsarter er egentlig
marine. Antallet af kendte hvirvelløse dyrearter (> 1 mm) falder fra ca. 1500 i Nordsøen til ca.
150 ved Bornholm. Mere end 100 fuglearter udnytter de danske farvande og kyster, i mange
tilfælde som yngleområde, i andre som raste- og overvintringsområder. Antallet af fiskearter,
der lever i danske farvande er omkring 250, i Kattegat findes dog hyppigst omkring 70 arter.
Der findes 26 arter af havpattedyr, hvor 2 - muligvis 4 - vides at yngle. 

Havet som økosystem omfatter alle marine arter og deres levesteder. Af praktiske årsager op-
deles ”økosystemet” dog på utallige måder. Dette kapitel opdeles i ”de frie vandmasser”,
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”bundens plante- og dyreliv”, fisk, fugle og havpattedyr. Opdelingen følger den systematik
som traditionelt har været anvendt i overvågningen. Alle disse grupper indgår direkte i det
marine fødenet og fisk, fugle og havpattedyr udgør tilsammen toppen af den klassiske føde-
kæde. 
 

3.3. De frie vandmasser

Antallet af planktoniske arter er meget stort, og variationen i størrelse og udformning er utro-
lig. Denne kompleksitet kan udtrykkes på mange måder f.eks. ved indholdet i én mundfuld
havvand: 2 vandlopper, 20 mikrozooplankton, 20.000 flagellater, 100.000 planktonalger,
20.000.000 bakterier og 200.000.000 virus. Det er denne mangfoldighed, som strømmer rundt
i vore farvande og som indgår i fødenettet i havets frie vandmasser og i et samspil med havets
øvrige og lige så komplekse dyre- og planteliv. 

Planteplankton.
Planteplankton er et vigtigt element i havets økosystem. Variationer i mængde og sammen-
sætning har afgørende indflydelse på den biologiske struktur og funktion i de marine områder.
I vækstsæsonen er lyset, de hydrografiske forhold og koncentrationen af næringssalte afgø-
rende for væksten. I fjordene er der færre arter og ofte en højere biomasse end i de åbne hav-
områder - et billede der ofte ses i eutrofierede områder. De første målinger af planteplankton-
væksten i Kattegat blev udført i 1950’erne, og her er væksten næsten fordoblet siden da, dog
har man i kystvandene siden 1989 kunnet se et relativt tydeligt fald (i arealprimærproduktio-
nen) undtagen i Nordsøen. Siden udledninger af næringssalte tog til i 1950’ernes, er der regi-
streret usædvanlige masseopblomstringer er blevet i alle danske farvande, heriblandt poten-
tielt giftige alger i Østersøen og Kattegat. Parallet er der sket ændringer i artssammensætnin-
gen.

Dyreplankton.
Planteplankton græsses af bl.a. dyreplankton. Dyreplankton struktur og biomasse giver viden
om reguleringen af planteplanktonet og omsætningen af næringsstoffer og kulstof. I vækstsæ-
sonen er temperaturen, de hydrografiske forhold og koncentrationen og sammensætningen af
fytoplankton afgørende for væksten. I fjordene er der normalt færre arter og ofte en højere
biomasse end i åbne områder. Dyreplankton kan under de rette forhold være styrende for
mængden af fytoplankton, og forskellige arter kan forekomme i masseforekomster. 

En vigtig del af fødenettet i de frie vandmasser er den klassiske fødekæde planteplankton 
dyreplankton  fisk og fiskelarver. Her er samspillet siden 1950’erne ændret på to områder.
Dels er der i perioden sket en stigning i mængden af planteplankton, og dels formodes små
planteplanktonarter af forkomme med større hyppighed. Størrelsen af planteplankton er afgø-
rende for, om de kan græsses af dyreplankton. Store algearter græsses af store arter af dyre-
plankton, som er fødegrundlag for fiskelarver. Små algearter udnyttes af mindre flagellater og
ciliater. Hvis arterne er for små, sker udnyttelsen på anden måde i fødenettet, eller der kan ske
masseopblomstring med efterfølgende nedsynkning mod havbunden. Masseforekomster er
dermed udtryk for vældige udsving i enkelte led i fødekæden og en vis ubalance i systemet.

3.4. Havbunden
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Havbundens plante- og dyreliv kan opdeles i zoner eller samfund, der fordeler sig afhængigt
af dybde, eksponering (strøm, bølger, is, lys), saltholdighed og bundforhold. Disse spænder
over livsformer fra mikroskopiske encellede organismer til decimeterstore orme og søfjer og
meterlange havalger.

De bundlevende marine planter er specielt velegnede til at afspejle omgivelsernes tilstand og
ændringer heri, fordi de lever forholdsvis længe, og fordi deres forekomst påvirkes af fysiske
og kemiske forhold i omgivelserne. Ålegræs og makroalger omtales derfor først, efterfulgt af
en kort omtale af havbundens fauna.

Ålegræs. 
Ålegræs er den dominerende blomsterplante i danske fjord og kystområder, hvor den fore-
kommer på sandbund fra kysten og så langt ud, som lysforholdene tillader. Ålegræs danner
det marine plantesamfund med den højeste produktion og er samtidig rammen om et samfund
af bunddyr, der er langt mere produktivt end bunddyrsamfundene i ikke bevoksede områder.
Ålegræssets dybdeudbredelse er blevet kraftigt reduceret siden begyndelsen af forrige århund-
rede, men dybdeudbredelsen har i de seneste 10 år generelt været uforandret med en hoved-
udbredelsen mellem 0 og 6 meter. Ålegræs er nærmere omtalt i afsnit 4.1.

Makroalger.
Makroalger kræver et hårdt underlag som f.eks. sten eller skaller for at kunne hæfte sig fast,
og algernes udbredelse er derfor ofte begrænset af mangel på en velegnet overflade at vokse
på. Den højeste artsdiversitet blandt de marine makroalger forekommer på stenrevene i de åb-
ne farvande, hvor hårdbundsarealerne er store og varierede, og hvor algerne breder sig over
flere dybdeintervaller. Ud over hårdbundens karakteristiske algevegetation er der et særdeles
artsrigt dyreliv knyttet til stenrevene enten direkte fæstnet til hårdbunden eller vegetationen,
eller også fritlevende i algeskovene og i den frie vandmasse tæt ved revene. 

Siden begyndelsen af forrige århundrede er der sket en markant reduktion i makroalgernes
dybdeudbredelse. Udbredelsen har dog i de seneste 10 år ikke ændret sig væsentligt i de kyst-
nære områder, men der kan forekomme lokale opblomstringer af eutrofieringsbetingede arter.
I 1989-1997 blevet antallet af arter på rev i Kattegat og i den vestlige Østersø undersøgt og
sammenlignet med artsantallet i forrige århundrede. Der var ingen éntydige udviklingstenden-
ser med hensyn til udvikling i artsantallet. Sten fra revene har tidligere i stort omfang været
anvendt til bygning af havnemoler mv. EU-habitatdirektivet har siden 1992 haft stenrev på li-
sten over beskyttede naturtyper, men væsentlige hårdbundsforekomster, specielt de huledan-
nende rev, er gået tabt, som følge af det tidligere stenfiskeri. Makroalger er nærmere omtalt i
afsnit 4.1.

Bundfauna.
Bundfaunaen er en central del af det marine økosystem, hvor dens opgave er at filtrere og
nedbryde materiale produceret i vandsøjlen. Den udgør også et væsentlig fødegrundlag for de
højere niveauer i fødekæden som fisk. Nogle af de vigtigste dyregrupper udgøres af børsteor-
me, muslinger og pighuder. Størstedelen af den danske havbund består af sandet til mudret
jævnbund med et dyreliv, der hovedsageligt lever nedgravet i bunden. Fødegrundlaget for dy-
rene på større dybde, dvs. dybere end 20 - 30 m, hvor der ikke vokser planter, er udelukkende
detritus eller plankton, som oftest filtreres fra vandet inden det når bunden. Bundplanterne
fungerer derimod primært som levested og i ringe grad som føde for bunddyrene.
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Sammenlignes data fra de åbne farvande i Kattegat og Skagerrak fra perioden 1970´erne-
1990´erne med undersøgelser fra begyndelsen af århundredet, ser man, at der skete en for-
øgelse af biomassen, til midten af 1980’erne. Det er især biomassen af slangestjerner og bør-
steorme, som er øget som følge af eutrofieringen, endog helt ude i det nordlige Kattegat og
det østlige Skagerrak. Specielt i det sydlige Kattegat har der været nedgang i bunddyrbestan-
dene forårsaget af dårlige iltforhold. 

Udviklingen i biomassen i fjordene og kystvandene har generelt været i overensstemmelse
med udviklingen i de åbne farvande, men med en yderligere forhøjelse af biomassen af de ar-
ter, der kan overleve i eutrofe og iltfattige områder. Især blåmuslinger er blevet dominerende i
fjordene. Bundfauna er nærmere omtalt i afsnit 4.1.

3.5. Fugle

Fugle er med deres placering højt i det marine fødenet afhængige af den øvrige havnaturs til-
stand, der skelnes mellem bestande af ynglende- og trækkende fuglearter. 

Danske farvandsområder er i international sammenhæng et af de vigtigste fælde-, raste- og
overvintringsområder langs den såkaldte Atlantiske trækrute. I danske farvande overvintrer
over 7 mio. vandfugle af mere end 30 forskellige arter. I henhold til Ramsar-konventionen
tillægges et område international betydning for en fugleart, hvis mere end 20.000 individer
eller 1% af bestanden opholder sig der på et tidspunkt af året. Nationalt har man defineret en
art som såkaldt ’ansvarsart’, hvis mere end 20 % af verdens samlede bestand på et tidspunkt
af året opholder sig i Danmark – eller hvis arten globalt betragtes som sjælden. I henhold til
sidstnævnte (den såkaldte Gulliste) er 29 fuglearter nationale ansvarsarter. Alle 29 arter er
vandfugle, og de 27 er med på listen, fordi de opholder sig i Danmark på trækket eller har de-
res vinterkvarterer her. Meget store dele af vores kyster og farvande har derfor international
betydning i forhold til Ramsar-Konventionen. 

Fuglearter der kun sjældent ses langs kysterne, men lever til havs, spiser fisk, planktoniske
organismer og for nogle arters vedkommede også affald fra fiskerier samt udsmid mv. I Va-
dehavet og i de indre farvande fælder og overvintrer op til 3 millioner havdykænder. Disse
arter lever af muslinger og andre bunddyr. Tæt på kysterne, på dybder under 1 m, fælder og
overvintrer de planteædende arter, svaner, gæs og svømmeænder, der primært lever af de me-
get produktive bede af ålegræs og havgræs.

Generelt har der været en positiv udvikling i bestandene for de fleste vandfuglearter. Det
skyldes i høj grad den forvaltningsmæssige indsats, et resultat af Danmarks tiltrædelse af hhv.
Ramsar-Konventionen, EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet og Bonn-Konventionen for migreren-
de arter. Udpegningen af Ramsar- og Fuglebeskyttelsesområder i 1970’erne og 1980’erne og
reguleringer i jagtudøvelsen i 1980’erne og 1990’erne (jagtlovene 1982 og 1994) har betydet,
at den jagtlige udnyttelse i dag i sin helhed er økologisk bæredygtig, og som et særligt dansk
træk har denne proces været præget af en voksende gensidig forståelse mellem jægere og an-
dre naturinteresserede. I forbindelse med forvaltningen af vandfuglearter er viden om effekter
af reservater for bl.a. havdykænder mangelfuld. 



- 37 -

Den seneste udvikling i bestandene er dog ikke udelukkende positiv, da der er konstateret til-
bagegange i både ynglende og overvintrende bestande af flere arter. I fugleovervågningen
skelnes mellem ynglende- og trækkende fuglebestande.

Status for ynglende arter. 
Ynglebestanden af skarv er – efter ophør af regulering på ynglepladserne og generel jagtfred-
ning i 1970’erne – vokset fra under 2.000 til ca. 40.000 ynglepar. Denne vækst har været og
er stærkt debatteret, men til dato er forvaltningen af skarven et eksempel på, at naturen med
visse begrænsninger har fået lov til at gå sin ’frie’ gang.

Ynglebestanden af grågås er i vækst. Bestanden af bramgås, der tidligere blev anset for en
’arktisk’ fugleart, er vokset til 40.000 fugle, og arten har bredt sig sydpå som ynglefugl. Den
begyndte at yngle i Danmark i 1990, og der er i dag en lille dansk ynglebestand af arten.
Bramgåsen blev jagtfredet i det meste af Europa i 1954.

Efter ophør af æg- og dunsamling tiltog ederfuglen i antal fra ca. 1.500 par i 1930 til mere end
20.000 ynglende par i 1990. Siden 1995 har ynglebestanden dog været i nogen tilbagegang,
dels som følge af epidemier, men i nogen udstrækning nok også som følge af problemer i
overvintringsområderne.

Havørnen har ikke ynglet i Danmark, siden det sidste par blev skudt i 1913. I de seneste år er
den dog vendt tilbage som dansk ynglefugl, og i dag yngler flere par.

Bestandene af flere arter vadefugle, f.eks. hvidbrystet præstekrave, klyde, og rødben er i til-
bagegang. Der kan ikke gives nogen generel forklaring på dette, fordi årsagerne er mangear-
tede, men der er i visse tilfælde tale om, at lokal forvaltning har andre målsætninger end lige
netop beskyttelse af ynglende vadefugle.

Flere arter af måger og terner er ligeledes i tilbagegang i enkelte tilfælde (sølvmåge) som føl-
ge af aktiv forvaltning (bekæmpelse, omlægning af lossepladser), i andre (stormmåge, split-
terne, sandterne og dværgterne) formentlig som følge af problemer på ynglepladserne.

Status for trækkende arter.
Status for de trækkende og overvintrende arter har gennem en årrække været positiv. Men si-
den 1995 har der været tegn på tilbagegange i en række bestande, først og fremmest af hav-
dykænder. Omkring 1990 taltes på landsplan ca. 750.000 overvintrende ederfugle, men ved
den seneste tælling i år 2000 registreredes blot det halve af dette antal. Også i den tyske og
hollandske del af Vadehavet har denne art problemer, og senest er der konstateret massedød
(ca. 20.000 omkomne fugle) i vinteren 1999/2000. Årsagerne hertil er indtil videre ukendte,
men både i Holland og Danmark er der iværksat udredningsarbejder.

3.6. Havpattedyr

Havpattedyrene udgør toppen af det marine fødenet og er som sådan sårbare over for bl.a.
miljøgifte. Gråsæl er under genindvandring i de danske farvande, men på rødlisten, og mar-
svinet er sårbart (gullistet). I alt findes der omkring 20 hvalarter og 6 sælarter som opholder
sig i vore farvande i større eller mindre grad. Udover spættesæl og marsvin yngler gråsælen
og hvisnæsen måske i vore farvande. Desuden medtages odder undertiden som en marin art. 
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Gråsæl.
Gråsælen et af Danmarks største pattedyr. I forrige århundrede var gråsælen den mest almin-
delige sælart i Danmark, hvor hundreder af gråsæler kunne ses ved flere lokaliteter. Under
skydepræmieordningen (1889-1927) blev gråsælen jagtet så hårdt, at den siden kun er blevet
observeret sporadisk på dens traditionelle landgangspladser. Det forventes at der mere eller
mindre fast opholder sig ca. 50 gråsæler i Danmark. Der er observeret enkelte ungdyr samt
fundet enkelte døde unger igennem de seneste 10 år, men det er uvist om gråsælen yngler fast
på danske lokaliteter. Gråsælen findes i større bestande i Sverige, Tyskland, England og Nor-
ge, hvorfra den kan indvandre til Danmark.
 
Gråsælen lever for det meste på de samme lokaliteter som den spættede sæl. Flere af de dan-
ske sællokaliteter er beskyttede på tidspunkter, der er gunstige for spættet sæl, mens der ikke
er nogen beskyttelse i gråsælens yngleperiode i februar-marts (Østersøbestanden). Eftersom
gråsælens pels ikke er vandskyende i de første uger efter fødslen, er det afgørende for unger-
nes overlevelse, at de ikke skræmmes i vandet. 

Mangel på konstant uforstyrrede hvile- og ynglepladser, særligt i yngletiden, synes at være
begrænsende for gråsælens forekomst i danske farvande. Denne sammenhæng mellem forstyr-
relser og den begrænsede forekomst bør undersøges nærmere.

Spættet sæl.
Spættet sæl er knyttet til kystnære marine områder med gode fiskebestande og med mulighed
for uforstyrret ophold på land (øer, holme, sandstrande og rev). Spættet sæl er især tilknyttet
landgangspladserne i yngleperioden fra midten af juni til midten af juli og under pelsfældnin-
gen i august. Det er afgørende for spættet sæl, at der findes uforstyrrede lokaliteter - især i
yngletiden, idet den første måned efter fødslen er altafgørende for ungernes overlevelse.
De danske farvande er opdelt i 5 forvaltningsenheder for bestanden af spættet sæl: Vadehavet,
Limfjorden, Kattegat, Samsø Bælt og Østersøen/Øresund. 

Den danske bestand er blevet overvåget siden 1976, hvor der var ca. 4000 dyr. Antallet steg
frem til 1987 med en årligt vækst på ca. 12%. I 1988 døde imidlertid 60% af den danske be-
stand af spættet sæl under en virusepidemi. Med en vækstrate på mellem 6 og 13% i de for-
skellige bestande i perioden 1988-2000 er bestanden i 2000 opgjort til omkring 11.500 dyr,
som yngler på i alt 16 lokaliteter. I de senere år er der observeret en faldende vækst i flere be-
stande. Særligt er der sket et fald på ca. 50 % i bestanden af spættet sæl i den centrale del af
Limfjorden. Årsagen til dette kan ikke forklares med en øget dødelighed, men snarere skyldes
fødebegrænsninger. 

Spættet sæl var i sidste århundrede begrænset af jagt, forstyrrelse på yngle- og hvilepladser
samt belastning med miljøgifte/sygdomme. Efter jagtfredningen i midten af 1970´erne og en
generel nedbringelse af miljøgifte i det marine miljø (bl.a. PCB) er den begrænsende faktor
for spættet sæl i dag hovedsageligt forstyrrelser på yngle- og hvilepladser, begrænsninger i
fødegrundlaget, og i visse områder tilladelser til regulering af bestanden. 

Marsvin.
Marsvin er udbredt overalt i de danske farvande, idet det dog ses sjældent i Øresund og i
Østersøen omkring Bornholm. Den lever på alle de vanddybder, der findes i Danmark, det vil
sige dybder mindre end 200 m. 
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Det formodes, at der findes flere underbestande af marsvin i de danske farvande, men under-
søgelser har endnu ikke kunnet afgrænse disse endeligt. Der er fastlagt tre forvaltningsenhe-
der, nemlig Nordsøen, Kattegat/Skagerrak/indre danske farvande og Østersøen. I 1994 blev
den hidtil eneste bestandsoptælling af marsvin i alle danske og visse internationale farvande
foretaget. Det samlede antal marsvin blev estmieret til ca. 305.000 i Nordsøen og 37.000 i
Kattegat/ Skagerrak/indre danske farvande, mens det ikke var muligt at opgøre bestanden i
Østersøen. Marsvin blev truffet særligt hyppigt i Kattegat og langs Vadehavet.

Marsvinet har tidligere været vidt udbredt i Østersøen. Det menes, at de vandringer af store
flokke af marsvin gennem Bælthavet, der er rapporteret indtil midten af sidste århundrede, til-
hørte Østersøbestanden. Disse vandringer ses ikke mere, og samtidig er Østersøbestanden gå-
et meget kraftigt tilbage. Hvorvidt marsvinene i de øvrige danske farvande er i frem- eller til-
bagegang er uvist. 

I de seneste 10 år er er man blevet opmærksom på, at der fanges og drukner et stort antal mar-
svin i nedgarnsfiskeriet. Danmark har det største garnfiskeri i Nordeuropa og derfor også
formentlig den største bifangst af marsvin. Der eksisterer dog ikke opgørelser fra andre lande.
Denne bifangst er antagelig en begrænsende faktor for bestandens vækst og er måske på kan-
ten af, hvad bestanden kan bære. Bifangsten er omtalt i afsnit 4.2 fiskeri.

3.7. Fiskefauna mv. 

Udbredelsen af de omkring 250 fiskearter, der findes i danske farvande, er relativt dårligt
kendt både i de kystnære områder, der er kendt som yngel og opvækst områder for mange fi-
skearter, og i de åbne farvande. Generelt er kendskabet til specielt de ikke kommercielt ud-
nyttede arter ringe og hvad angår forhold som artssammensætning, biotop, genetisk diversitet,
økologi og arternes sårbarhed. 

Den officielle statistik for landing af fisk kan give et vist billede af fiskebestandenes tilstand,
men da størrelsen af udsmidet og af de uofficielle landinger ikke kendes med særlig nøjagtig-
hed, er de reelle fangsters størrelse usikker. Statistikkerne omfatter kun de kommercielt ud-
nyttede arter, i alt omkring 45, og det rekreative fiskeri belyses ikke. 

I kystzonen findes der ikke et samlet nationalt materiale om de kystnære fiskebestandes til-
stand og udvikling. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det dog tydeligt, at fiske-
bestandene i de kystnære områder er gået meget tilbage igennem de sidste årtier. I fjordfiske-
rierne er fangst af laks, torsk, ål, rødspætte, pighvar, skrubbe og årstidsbestemte fiskearter
som stenbider, sild, hornfisk og makrel stærkt reduceret. Landingen af torsk, rødspætter og
skrubber er dog begyndt at stige igen siden 1994.
 
Åbne havområder.
Der er store forskelle mellem Nordsøens og Østersøens fiskebestande. I Østersøen er diversi-
teten lav forårsaget af en lav og variabel saltholdighed, samt i dybdeforholdene og Østersøens
forhistorie som ferskvandssø. Der er i Østersøen relativt få arter af fisk f.eks. er de zooplank-
tonædende sild og brisling, samt torsken blandt de helt dominerende arter. 
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På grund af det høje fiskeritryk er en række af de allervigtigste fiskebestande i Nordsøen,
Kattegat og Østersøen kommet under biologisk sikre grænser. I Nordsøen er det bl.a. bestande
af torsk, rødspætte, sej og kuller. I specielt Nordsøen er større fisk af især målarterne blevet
mere sjældne, men dette gælder også langsomt reproducerende arter, såsom hajer, rokker,
helleflynder og visse krebsdyr. Visse af disse arter er optaget i nationale og internationale
rødlister (bl.a. IUCN’s og den svenske liste). Modsat er hurtigt reproducerende arter blevet
hyppigere. Blant andet trawlfiskeriet er af et sådant omfang, at det generelt formodes at have
ændret den hyppighed hvormed en række arter forekommer. Især fiskeriets effekter på de
bundlevende bestande af dyr underkastes i disse år en række undersøgelser. Det er undersø-
gelser af direkte og indirekte effekter på arter og deres levesteder. 

Det antages endvidere, at der generelt sker indirekte ændringer af økosystemet når fisketryk-
ket igennem en årrække er meget højt. De direkte og indirekte ændringer formodes samlet, at
have reduceret diversiteten og strukturen i fiskebestandene igennem de sidste 100 år. Der
henvises til afsnit 4.2 om fiskeri.

3.8. Introducerede arter

Introducerede arter er fremmede arter, der alene ved menneskelig aktivitet er kommet til dan-
ske farvande. OSPAR definerer fremmede eller ikke-hjemmehørende arter således i QSR
2000 for region II, side 93: En art betragtes som ikke-hjemmehørende, hvis dens naturlige
(dvs. historiske) udbredelsesområde er geografisk fjernt. Arter, der kommer til som følge af
simpel udbredelse af deres område, betragtes ikke som ikke-hjemmehørende. 

Blandt de introducerede arter betegnes arter, som kan etablere sig i naturen, hvorved de kan
true økosystemet, levesteder eller arter, invasive arter. De invasive arter kan således forskyde
den økologiske balance i et givet plante- eller dyresamfund, en balance, som oftest er opnået
gennem lang tids udvikling, hvor arterne har tilpasset sig hinanden og det lokale livsgrundlag
i form af klima, nærings- og fødebetingelser, geologi osv. Størsteparten af de invasive arter er
sandsynligvis kommet hertil inden for de sidste 150-200 år.

Afhængigt af introduktionsmåden, skelner man mellem tilsigtet og utilsigtet introduktion.
Ifølge HELCOM er der i 1998 identificeret 95 fremmede arter af planter og dyr i Østersø-
området, dvs. inden for Skagen. Det drejer sig bl.a. om 42 arter af bunddyr, 23 fiskearter, 9
planteplanktonarter, 9 arter af bundplanter, 3 dyreplanktonarter og 3 parasitter (bløddyr). De
fleste arter stammer fra områder hvor klima og ofte saltholdighed ligner de hjemlige betingel-
ser. I danske farvande er der ca. 30 veldokumenterede tilfælde af introducerede dyrearter som
har vist sig at være invasive. Adskillige af disse er almindelige og vidt udbredte. 

Af disse invasive dyrearter skal her kun omtales nogle få karakteristiske eksempler. Sand-
muslingen har eksisteret her siden vikingetiden. Trøffelsneglen, der oprindeligt er hjemmehø-
rende ved den Nordamerikanske kyst, blev fundet i Kattegat i 1949 og trives nu i bl.a. Lim-
fjorden. Den amerikanske knivmusling fandtes første gang i Vadehavet i 1981, og dens lang-
strakte skaller kan nu findes almindeligt opskyllet på strandene i de indre farvande. Den øst-
asiatiske søpung optrådte første gang i 1980 i Limfjorden, hvor den nu er meget almindelig.
Der er ikke konstateret negative følger af disse introduktioner. 
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Derimod gør tre invasive åleparasitter af østasiatisk oprindelse større eller mindre skade på
både opdrættede og vildtlevende ål. Svømmeblæreorm kan muligvis svække ål så meget, at de
ikke kan vende tilbage til gydeområderne i Saragassohavet. 

Fra danske farvande kendes kun få eksempler på invasive plantearter. Vadegræs (Spartina
townsendii) blev for 60 år siden introduceret i Vadehavet og er siden blevet udplantet på eller
har bredt sig til andre lokaliteter med meget væsentlige følger for den naturlige artssammen-
sætning, hvor f.eks. kveller er blevet fortrængt. I Danmark blev butbladet sargassotang først
observeret i 1984 i den vestlige del af Limfjorden. Siden har den spredt sig til Kattegat, hvor
den i 1985 blev fundet ved Bohuslän og senere ved Sjællands nordkyst. Den synes at kunne
fortrænge  -eller erstatte - langsomtvoksende makroalger.

Også visse planteplanktonarter, som kan danne (giftige) masseopblomstringer, er eller kan
være introducerede. Det drejers sig om arter, der ikke tidligere er fundet i Nordsøen og Øster-
søen. 

Fremmede organismer kan især spredes til nye områder ved udsætning af fisk og skaldyr og
gennem den eksisterende praksis med udledning af store mængder ballastvand fra fjerne hav-
områder. Der henvises til afsnit 4.3 om udsætning af arter og afsnit 4.6 om bl.a. transport. 

3.9. Overvågning af havnaturen

NOVA-programmet skal revideres efter 2003. Revisionen er sat i gang med et forslag til or-
ganisation af et integreret Nationalt Overvågningsprogram for Vand og Natur ”NOVANA”. I
den forbindelse er det vigtigt at programmets indhold vedrørende havnaturen gennemgår en
nærmere vurdering med henblik på at styrke overvågningen af den marine biodiversitet, m.h.t.
parametre, samt den tidsmæssige og geografiske dækning af overvågningen. Dette afsnit gen-
nemgår kort den nuværende nationale overvågningsaktivitet, men vurderer ikke det nuværen-
de program nærmere udover at oplyse om enkeltparameter som, dels indgår, dels ikke indgår i
programmet.
 
NOVA 2003, det nationale overvågningsprogram.
I overvågningsprogrammet NOVA-2003 overvåges ”de frie vandmasser” af amterne og
DMU. Programmet omfatter dog ikke fisk. Ålegræs overvåges af amterne. Makroalger over-
våges af amterne og DMU. Blødbundfaunaen overvåges i de kystnære farvande af amterne og
i de åbne farvande af DMU, idet der kun er få stationer i Nordsøen og Østersøen. Hård-
bundsfauna og områder med en speciel fauna overvåges ikke. Der henvises i øvrigt til en
nærmere beskrivelse af NOVA-2003 programmet, hvor der udover de nævnte parametre bl.a.
indgår miljøgifte, herunder overvåger DMU indholdet af miljøgifte i fisk.

Anden overvågning.
DMU overvåger bestande af fuglearter, der opholder sig kystnært, ved årlige optællinger i ud-
valgte områder. Den senest gennemførte landsdækkende optælling fandt sted i 2000. De arter,
der opholder sig længere fra kysten, blev senest optalt (fra fly) 1990-1992. 

DMU overvåger årligt danske sælbestande i 5 områder. I 1994 blev den hidtil eneste be-
standsoptælling af marsvin foretaget.
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De kommercielle fiskebestande overvåges årligt af de enkelte EU-lande. Det Internationale
Havundersøgelses Råd (ICES) og Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) indgår i arbejdet.
De ikke kommercielt udnyttede fiskebestande overvåges ikke, dog findes der programmer,
hvor der analyseres for alle arter (discard-programmet). Overvågning af fisk i kystnære områ-
der indgår ikke i det nationale overvågningsprogram, nogle amter og DFU overvåger dog fi-
skerfaunaen i visse kystnære områder.

Der er desuden mangler i overvågning f.eks. vedrørende hårdbunds- og fiskefaunaen samt in-
vasive arter, og mangler i det danske rødlistesystem f.eks. vedrørende benfisk, hajer og krebs-
dyr.

I Vadehavet suppleres det nationale overvågningsprogram af det trilaterale samarbejde
TMAP. Herudover foregår der en regional overvågning i amterne. SNS overvåger visse arter i
udvalgte geografiske områder, f.eks. Tipperne og Christiansø. 

Sammenfatning.
Havets naturtilstand er siden begyndelsen af forrige århundrede ændret på en række områder.
Således har en række primært menneskeskabte påvirkninger siden midten af 1950’erne redu-
ceret havbundens planter og ændret havbundens dyresamfund. I dag er der dog sket en stabili-
sering af planternes dybdeudbredelse. De fleste bestandene af havpattedyr og fugle er relativt
stabile, men meget følsomme overfor yderligere påvirkninger. 

De kommercielt udnyttede fiskebestande er reduceret i de kystnære farvande igennem de sid-
ste årtier til et meget lavt niveau. I de åbne områder er væsentlige bestande uden for såkaldt
biologisk sikre grænser, som defineret af bl.a. det internationale havundersøgelsesråd ICES. I
Nordsøen kan der sandsynligvis konstateres en lavere diversitet i forhold til forholdene for
100 år siden, og siden 1950’erne en reduktion i forekomsten af en række bundlevende arter.



- 43 -

KAPITEL 4: PÅVIRKNINGER AF OG EFFEKTER PÅ HAVETS NATUR. 

4.1. Eutrofiering

Havets natur og biologiske mangfoldighed påvirkes af en lang række menneskelige aktivite-
ter. Blandt de vigtigste er udledningen af næringsstoffer først og fremmest fra landbruget,
men også fra spildevand, trafik og en række andre samfundssektorer. Næringsstofferne, pri-
mært kvælstof og fosfor, tilføres havet især med ferskvandsafstrømningen fra land og via at-
mosfærisk nedfald på havoverfladen, men også fra direkte udledninger af spildevand og fra
tilstødende farvande. 

Effekten af eutrofiering, dvs. uønskede påvirkninger forårsaget af en menneskeskabt forøget
tilførsel af næringsstoffer, ses i første omgang på havets primærproducenter dvs. plante-
planktonet, makroalger og ålegræs m.v. Påvirkningen forårsager en stigning i primærproduk-
tionen, som herefter spredes i kaskader af direkte og indirekte effekter gennem økosystemet.
De seneste 10 års undersøgelser har dokumenteret effekter, som iltsvind, masseforekomster af
plante- og dyreplankton, reduktioner i makrovegetationen og en ændret biologisk struktur i de
påvirkede samfund.
 
Næringssaltene.
Tilførslen af fosfor og kvælsstof til havet fra de danske landområder, er særligt fra sidste
halvdel af det 20. århundrede forøget som følge af øgede spildevandsudledninger og øget
landbrugsproduktion. I de sidste 11 år er mængden målt og der kan konstateres en stor årlig
variation, som skyldes den tætte kobling til størrelsen af nedbøren og dermed ferskvandsaf-
strømningen fra land. 

I 1998 og 1999 er der dog sket et fald i den samlede kvælstoftilførsel til havet, specielt i Lim-
fjorden, selvom der var en større afstrømning i disse år. Koncentrationen af kvælstof i kyst-
nære områder er generelt høj og ofte væsentligt forhøjet i forhold til de åbne områder. Kon-
centrationerne af næringssaltene i de indre danske farvande ligger langt over det naturlige
baggrundsniveau, på trods af den store vandgennemstrømning mellem Østersøen og Nordsø-
en. Det danske bidrag til næringssaltkoncentrationen i de indre danske farvande er meget stort
og af afgørende betydning for vandkvaliteten, se figur 1. Udover tilførsel af kvælstof fra af-
strømningen, får det danske havområde også tilført en mængde af samme størrelsesorden ved
nedfald fra luften, ca.100.000 ton. I de åbne farvande er dette en betydelige del af den samle-
de tilførsel. I Kattegat betyder det således 33 % i forhold til de landbaserede bidrag, hvorimod
det for de kystnære farvande kun udgør en mindre del. Bidraget fra luften betyder relativt
mindre i de kystnære farvande, da bidraget fra diffuse kilder er meget stort.
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Figur. 1. Ferskvandsafstrømning samt belastning med kvælstof og fosfor til havmiljøet i peri-
oden 1989 til 1999.

I gennem de sidste 10 år er der tilført mellem 2.000 - 9.500 ton fosfor til havet om året. Til-
førslerne har været markant faldende gennem de seneste 10 år, hovedsageligt på grund af en
bedre spildevandsrensning. Faldet i fosfortilførslerne kommer tydeligt til udtryk i de kystnære
farvande, hvor der er konstateret et markant fald i koncentrationerne og tydelige forbedringer
i den biologisk tilstand. I de åbne farvande er det usikkert om nedgangen i fosforkoncentrati-
onen skyldes mindre udledninger eller ændrede iltforhold i Østersøen. 

Plankton.
Den høje belastning med næringssalte til fjordene medfører en tilsvarende høj biomasse af
fytoplankton og ofte af arter, som kan forekomme i masseopblomstringer, hvoraf nogle er
toksiske. I de åbne farvande er der generelt flere arter af fytoplankton i overensstemmelse
med den lavere næringssaltbelastning. Også her kan der i sjældne tilfælde forekomme masse-
opblomstringer. 

Giftige alger og potentielt giftige alger forekommer hyppigt også som masseforekomster i
fjorde. De seneste 10 års undersøgelser har dokumenteret effekter af giftige alger, der har for-
årsaget udbredt død af fisk, børsteorme, muslinger, samt forårsaget badeforbud og forbud
mod salg af muslinger fordi grænseværdierne for algetoksiner i muslinger var overskredet.

Også i dyreplanktonet ses effekter i form af en ændret artssammensætning og biomasse. Ofte
er disse ændringer tæt koblede til ændringer i algesamfundene, og egentlige masseforekom-
ster af dyreplankton forekommer nogle gange efter masseopblomstringer af planktonalger.
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Den højeste diversitet af dyreplanktonet findes i de åbne havområder. I fjordene derimod er
dyreplanktonamfundene ofte domineret af ganske få arter. 

Igennem flere årtier er det blevet registreret, at den samlede biomasse af plankton er forøget
med et stigende eutrofieringsniveau fra de åbne farvande og ind i fjordene. Siden midten af
1980’erne (og til midten af 1090’erne) har der været tendenser til fald i biomassen samt i pri-
mærproduktionen, formodentlig som en effekt af Vandmiljøplanernes bedre rensning af spil-
devand.

Bundvegetationen.
Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem eutrofiering, en forøget biomasse af fyto-
plankton, en mindre sigtdybde og ændringer i bundvegetationen. Bundvegetationens dybde-
grænse anvendes derfor som en kvalitetsindikator. Andre vigtige faktorer, der har betydning
for hvilket plantesamfund der findes i et område, er saltholdighed og havbundens beskaffen-
hed.

I områder med lave koncentrationer af næringssalte er det ålegræs og tykke makroalger, der
ofte er langsomt voksende og flerårrige, som dominerer ud til stor dybde (store brun- og rød-
alger). I områder med en stigende næringssaltbelastning ændres vegetationens sammensæt-
ning mod en dominans af tynde, hurtigtvoksende og ofte enårige algearter med en mindre
dybdeudbredelse (fedtmøg (Ectocarpus eller Pilayella), søsalat (Ulva lactuca) m.v.). Bag-
grunden for disse veldokumenterede forskydninger i plantesamfundene er planternes forskel-
lige vækststrategier, når de konkurrerer om næringssalte og lys. 

Ålegræs.
Ålegræsset forsvandt fra største delen af de indre farvande i perioden 1933-1934, og har al-
drig helt genvundet sin tidligere udbredelse. Sammenlignet med dybdeudbredelsen omkring
år 1900 og i dag er der sket en markant reduktion på mellem 1-4 meter eller mere. I visse
fjordområder har reduktionen været endnu større. I de områder, hvor der kan vokse ålegræs,
har man gennem de sidste 10 år kunnet måle en gennemsnitlig dybdegrænse i de danske far-
vande, som varierer mellem 0,7 og 9 meter. Som forventeligt er dybdegrænsen for ålegræsset
størst i de mere åbne farvande. Hverken i de indre eller ydre fjordområder eller langs de åbne
kyster er sket en positiv eller negativ udvikling af vegetationens dybdeudbredelse i perioden.
Det kan dog konstateres at store arealer med ålegræs er blevet sjældnere i overvågningsperio-
den. 

Makroalger.
Eutrofieringsbetingede hurtigtvoksende tråd- eller bladformede makroalger, som f.eks. fedt-
møg og søsalat dominerer helt vegetationen i visse fjorde og nor. De er hyppigt løstliggende
på havbunden eller drivende i de øverste vandlag og kan derved spredes med vinden. Disse
alger har flere negative konsekvenser for både planter og dyr. Der er mange eksempler på at
alger, dels skygger for den fasthæftede vegetation, dels skaber iltfrie forhold ved bunden, når
de samles i større mængde og nedbrydes.

I de områder, hvor makroalger kan vokse, på sten eller anden hårdbund, har den gennemsnit-
lige dækningsgrad for de flerårige makroalger ikke ændret sig på landsplan, men der er dog
flere undtagelser, bl.a. er dækningsgraden faldet i farvandet syd for Fyn, i dele af Århus Bugt
og dele af Limfjorden. 
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I forhold til forholdene omkring år 1900 er makroalgernes dybdegrænser blevet reduceret
bl.a. i Lillebælt, men der er usikkerhed om omfanget af denne reduktion, da de anvendte me-
toder ikke umiddelbart kan sammenlignes. 

De flerårige makroalger er særligt følsomme overfor eutrofiering og i år med en høj udvask-
ning af kvælstof og fosfor reduceres makroalgernes udbredelse på grund af dårligere lysfor-
hold på bunden. De seneste 10 års overvågningsdata af makroalgevegetationen på stenrev i
Kattegat har således vist, at der er en nøje sammenhæng mellem udvaskningen af næringssalte
og makroalgernes dybdeudbredelse. Da udvaskningen af næringssalte varierer betydeligt fra
år til år er det ud fra denne sammenhæng muligt, med rimelig sikkerhed, at forudsige effekten
på makroalgesamfundene, hvis udvaskningen af næringssalte f.eks. halveres. Udbredelsen af
makroalger i en oprindelig upåvirket tilstand kendes ikke, alligevel er det på baggrund af den
nuværende viden muligt, at give en kvantitativ beskrivelse af hvad der er ”gunstig bevarings-
status” i relation til Habitatdirektivet og tilsvarende, hvad der er ”acceptabel (god/høj) økolo-
gisk tilstand” i forhold til Vandrammedirektivet.

Bunddyrssamfundene.
I områder med gode iltforhold har den øgede eutrofiering bevirket en øget tæthed og biomasse
af muslinger og børsteorme. Denne sammenhæng mellem eutrofiering og bundfaunaens bio-
masse, er veldokumenteret gennem en række undersøgelser, og underbygges med oplysninger
fra Dansk Biologisk Station, som i perioden 1880-1930’erne undersøgte de danske farvande-
ne. 

I områder med hyppige iltsvind bliver bundfaunens artsrigdom reduceret, idet bundvandets
iltindhold er af afgørende betydning for livsbetingelserne for bunddyrene og de bundlevende
fisk. 

Danske fjorde er stærkt domineret af bløddyr, især filtrerende muslinger, og de kan opfattes
som nøgleorganismer for fjordenes tilstand, idet de påvirker mængden af planktonalger. Store
mængder blåmuslinger er således istand til at ”rense” hele vandsøjlen for alger forudsat at
vandet omrøres af vinden. Bundfaunaen i de fleste af fjordene er ændret siden begyndelsen af
19. århundrede, så den i dag domineres af mere forurenings- og iltsvindstolerante arter. I de
åbne områder er en lignende udvikling i faunaens sammensætning, f.eks. er det vist, at krebs-
dyrene er blevet mindre betydende og børsteorme er blevet mere almindelige i de sidste 10-12
år. Der er påvist en sammenhæng med udviklingen i disse bestande og ferskvandsafstrømnin-
gen med 1-2 års forsinkelse, for områder der ikke er påvirket af iltsvind. 

Fiskebestande.
Fiskebestande påvirkes af eutrofiering på en række forskellige måder: Fiskene i de frie vand-
masser, der lever af bl.a. zooplankton, kan få en større mængde føde til rådighed. Det kan re-
sultere i en forøgelse af mængden af visse pelagiske fiskearter. På den anden side, kan eutro-
fiering resultere i et ændret artssammensætning af både plante- og dyreplankton, hvilket kan
resultere i nedgang hos nogle arter og stigning hos andre arter. Sådanne kaskadeeffekter er
påvist i ferskvandsområder, men endnu ikke påvist i marine miljøer. 

Opblomstring af giftige alger har været vist at være den direkte årsag til dødelighed hos fisk
som beskrevet i planktonafsnittet. Derudover kan opblomstring af alger generelt også have en
indirekte effekt på fisk. For eksempel kan større algeopblomstringer, som opstår på grund af
eutrofiering, nedsætte gennemtrængeligheden af lys, hvilket kan påvirke fiskelarvers føde
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adfærd og fordeling i vandsøjlen. Hvorvidt dette har direkte effekter for fiskebestandene er
endnu ikke belyst.
 
Effekten af eutrofiering på de bundlevende fiskebestande omfatter både et ændret og forringet
fødegrundlag og en ændret habitatstruktur i form af f.eks. en stigning i indholdet af organisk
stof i sedimentet. Dette har betydning for juvenile fisk, især fladfisk, som viser en præference
for bestemte sedimenttyper. 

Nedgangen i udbredelsen af ålegræs i de kystnæreområder har især betydning for småfisk, der
har ålegræsområderne som opvækst- og gydehabitat. Konsekvenserne for fiskebestandene er
ikke blevet klarlagt.

Forekomsten af løstsiddende algemåtter har ligeledes en effekt på både bundfauna sammen-
sætningen og forekomsten af juvenile fisk. Endvidere ændrer disse algemåtter på habitat-
strukturen, samt habitatkvaliteten ved at forårsage hyppige iltsvind eller nedsat ilt-
koncentration lokalt. 

Fastsiddende bunddyr som muslinger dør under længere perioder med iltsvind. Fiskelarver og
fiskeæg der rammes af iltsvind har ikke mulighed for flugt. Iltsvind forbundet med eutrofie-
ring er antydet som værende en medvirkende faktor til faldet i torskebestanden øst for Born-
holm siden 1980’erne, og som medvirkende årsag til dødelighed hos mange fiskearter og
bundlevende dyr, som set i Mariager Fjord i 1998. 

Iltsvind.
I de åbne farvande er der siden midten af 1970’erne og til begyndelsen af 1990’erne sket et
fald i efterårets iltindhold i Kattegat, Øresund, Storebælt og Femer Bælt. I perioden 1989-99
ses en stigning i forårets iltindhold i Storebælt og Femer Bælt, men ingen generel udvikling i
efterårets iltkoncentrationer.

I de kystnære farvande har der ikke været nogen klar udvikling i iltforholdene, som stadig er
relativt dårlige. Når man sammenligner historiske data i perioden 1910-30’erne i det sydlige
Lillebælt med nutidige data, så finder man, at det bundareal der hyppigst rammes af iltsvind
næsten er fem-doblet.

Effekterne af iltsvind er mange, herunder udvikling af et såkaldt liglagen på havbundene på
grund af svovlbakterier (bundvendinger), omfattende død af især bunddyr i fjordene, men og-
så påvirkninger af bundvegetationen, samt fiskedød især i garn og ruser og frigivelse af næ-
ringssalte med ny masseopblomstringer af plankton til følge.

Miljøtilstanden i 1996 og 1997.
Den lave afstrømning i 1996 og 1997 betød en halvering af kvælstofbelastningen i forhold til
gennemsnittet for perioden 1989-1995 og en markant nedgang i belastning med fosfor. I peri-
oden 1996 og 1997 blev der registreret en lang række biologiske effekter, herunder:

• et fald i koncentrationer af både opløst uorganisk fosfor og kvælstof,
• mere klart vand (større sigtdybde),
• en reduktion i primærproduktion og zooplanktonbiomasse,
• gode iltforhold i de åbne farvande,
• ålegræssets dybdegrænse steg,
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• færre eutrofieringsbetingede alger,
• mere veludviklet bundvegetation på stenrev (større dækningsgrad).

Der er således en række klare indikatorer på, at en halvering af kvælstofbelastningen fører til
en række umiddelbare og målbare effekter i havmiljøet. Disse effekter er ikke alene målt i de
frie vandmasser, men er også registreret på bundvegetationen. Der er således klare signaler
på, at havmiljøet reagerer momentant på reduktion i belastningen med næringssalte, blot den-
ne reduktion er stor nok.

Sammenfatning. 
Samlet har eutrofieringenseffekterne på det danske havområde været ganske omfattende, og
set siden begyndelsen af det 19. århundrede har den nedsatte sigtdybde betydet, at arealet med
ålegræs og makroalger er indskrænket betydeligt. Effekterne af iltsvind på bunddyr, fiskebe-
standene og fiskeriet er ligeledes omfattende. Eutrofieringen har ændret på balancen i havets
plante- og dyresamfund og ændret føde- og opvækstområde for en række bunddyr, fisk og
visse fuglearter, herunder en række såkaldte ansvarsarter (se evt. afsnit om fugle i 4.5 klima-
ændringer).

Gennem de sidste 10 års undersøgelser er det blevet klart, at de danske farvande er så påvirket
af næringssalte, at de udviser stor følsomhed overfor variationer i klimaet fra år til år. Obser-
vationer fra det nationale overvågningsprogram har vist, at havmiljøet forværres i år med me-
gen regn, og dermed øget tilførsel af næringssalte, mens der i tørre år (f.eks. 1996 og 1997)
ses tydelige forbedringer. Havmiljøet er følsomt overfor klimatiske forhold, fordi det gene-
relle eutrofieringsniveau er højt, som følge af menneskelig aktivitet. Det høje eutrofieringsni-
veau betyder, at der er en uønsket høj risiko for massive algeopblomstringer. Eutrofieringsni-
veauet er ligeledes styrende for, hvor følsomme de enkelte områder er for at udvikle iltsvind.

I løbet af de sidste 10 år har Vandmiljøplan I og II påvirket udviklingstendenserne i positiv
retning. Mest markant var de faldende fosfatkoncentrationer, men også mængden af alger i de
frie vandmasser viste tendens til fald. Hvis det klimamæssigt ugunstige år 1999 tages som ek-
sempel, så viste mange parametre på landsplan en negativ udvikling i forhold til de foregåen-
de år, men ikke helt så negativ som man kunne forvente på baggrund af klimaet alene. For de
fleste parametre, set over hele perioden, har det dog ikke været muligt at spore nogen sikker
udviklingstendens, hverken positiv eller negativ.

På nuværende tidspunkt er de eutrofieringsbetingede målsætninger for kystvandene og de åb-
ne havområder ikke opfyldt, d.v.s. amternes målsætninger og OSPARS og HELCOMS mål.
Nogle af de miljøforbedringer, som er indtruffet igennem de sidste 10 år, kan relateres til det
kraftige fald i fosfatkoncentrationerne, men data fra det nationale overvågningsprogram tyder
på, at effekterne er ved at have stabiliseret sig. I en del fjorde vil tilstanden antageligt blive
forbedret i løbet af de nærmeste årtier, som følge af allerede iværksatte og planlagte rensefor-
anstaltninger, fordi virkningen af den reducerede fosfortilførsel først slår igennem her med års
eller årtiers forsinkelse.

Med de nuværende koncentrationer af kvælstof og fosfor forventes der på nationalt plan ikke
væsentlige ændringer i havmiljøets tilstand i de kommende år. En yderligere reduktion af til-
førslen af både kvælstof og fosfor til de marine områder vil være en afgørende foranstaltning
til forbedring at natur- og miljøforhold både i kystvande og i de åbne havområder. 
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4.2. Fiskeri og saltsvandsbaseret fiskeopdræt.

Indledning.
Af de omkring 250 fiskearter, der findes i danske farvande, indgår forholdsvis få i fiskeriet
(ca. 45 arter). Alligevel hører de danske farvande til verdens vigtigste fiskepladser med årlige
landinger fra Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen i størrelsesordenen 3,5 mio. ton. De
danske landinger udgør i størrelsesordenen 1,8 mio. ton (1999), hvilket gør dansk fiskerisek-
tor til en meget væsentlig aktør i forbindelse med fiskeri og biodiversitet.

På figur 1 ses udviklingen i de officielle landingsstatistikker fra Nordsøen 1903-1998.
Efter at have ligget på over 3 mio. ton i perioden 1987 – 1995, er landingerne de seneste tre 

Figur 1. Internationale landinger fra Nordsøen fordelt på artsgrupper 1903-1998.

år reduceret væsentligt. Den store nedgang skyldes især nedgangen i landinger af pelagiske
arter, som sild og makrel, men også den konstante nedgang i landinger af torskefisk, som be-
gyndte allerede i midten af 1970’erne. Det danske fiskeri udgjorde i 1995 omkring 45 % af de
samlede fangster fra Nordsøen (inklusiv Skagerrak og Kattegat), en væsentlig del af fangsten
består af industriarterne tobis, brisling og sperling. I Østersøen er de samlede internationale
landinger steget fra ca. 0,5 mio. ton i slutningen af 60’erne til knap 1 mio. ton i de seneste år.
Stigningen dækker over meget store udsving i artsfordelingen som vist i fig. 2.
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Figur 2. Udviklingen i totale internationale landinger fra Østersøen.

Der er i dag registreret ca. 4200 danske fiskefartøjer, hvoraf ca. 60 % er under 5 bruttoton.
Ca. 3200 fartøjer er registreret som garn-, krog- og rusefartøjer, 11 som notfartøjer og lidt
over 1000 som trawl- og snurrevodsfartøjer. Garnfartøjerne udgør ca. 75% i antal, men kun
knap 15% af bruttotonnagen.

Fiskeri vil altid påvirke det økosystem, det er en del af. En bæredygtig fiskeriforvaltning om-
fatter derfor bl.a. beslutninger om hvilke og hvor kraftige påvirkninger af økoystemet, man vil
acceptere. Fiskeri påvirker hovedsageligt det marine økosystem på følgende måder:

Direkte effekt:
• Fangst af målarter såvel som bifangstarter.
• Genudsætninger (discard) og udsmid af affald ved rensning af fisk.
• Fysiske påvirkninger af havbunden.
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Indirekte effekt:
• Ændringer i økosystemets struktur.

Direkte effekter - fangst af målarter og ikke målarter (bifangst).
Fiskeri forårsager en ekstra dødelighed på såvel målarter som bifangstarter. Den generelle
effekt er en reduktion i gennemsnitsalderen i den befiskede bestand og en tilsvarende redukti-
on i biomassen. De fleste fiskebestande kan bære en forholdsvis stort fiskeridødelighed uden
at produktionen i bestanden går ned. Fiskeridødeligheden kan dog blive så stor, at gydebe-
standen (mængden af kønsmodne fisk) reduceres til et niveau, hvor det går ud over produkti-
onen af æg og larver. I alvorlige tilfælde kan det medføre kollaps i den befiskede bestand. 

Generelt er de kommercielt vigtige fiskebestande i de danske farvande i dag fuldt udnyttet
eller overfisket (uden for biologisk sikre grænser). ICES vurderer årligt udviklingen i de vig-
tigste kommercielle fiske- og skaldyrsbestande.

I vurderingen af bestandene og fiskerierne anvender ICES to sæt af referencepunkter (se ka-
pitel 4.5). Det ene sæt refererer til gydebestandens størrelse; kommer gydebestanden under et
niveau, hvor det har en negativ effekt på rekrutteringen, betegnes bestanden, som værende
uden for biologisk sikre grænser. Det andet sæt referencepunkter refererer til fiskeriintensite-
ten (fiskeridødeligheden); er fiskeridødeligheden på et niveau, som på mellemlangt sigt vil
bringe bestanden uden for biologisk sikre grænser, er fiskeriet ikke bæredygtigt (bestanden
bliver fisket uden for biologisk sikre grænser).

Nedenstående tabel viser antallet af bestande som ICES i 2000 betegnede som værende: Uden
for biologisk sikre grænser, inden for biologisk sikre grænser eller bestande, hvor ICES ikke
var i stand til at vurdere bestandssituationen.

Farvand Antal bestande som ICES
i 2000 vurderede var in-
denfor biologisk sikre
grænser.

Antal bestande som
ICES i 2000 vurderede
var udenfor eller blev fi-
sket udenfor biologisk
sikre grænser.

Antal bestande som blev vur-
deret af ICES i 2000, men
hvor det ikke var muligt at
vurdere bestandssituationen i
forhold til referencepunkterne.

Nordsøen 3 9 3
Skagerrak og Kat-
tegat

3 3 5

Østersøen 0 4 7

Som det fremgår af tabellen, er en stor del af de kommercielt vigtige fiske- og skaldyrsbe-
stande udenfor biologisk sikre grænser, og fiskerierne er i mange tilfælde ikke bæredygtige på
lang sigt. For de fleste af de bestande, som er udenfor biologisk sikre grænser, anbefaler ICES
at der sker en effektiv reduktion i fiskeridødeligheden. 

I flere tilfælde er anbefalingerne fra de internationale fiskerikommissioner dog ikke blevet
fulgt af bl.a. EU-landene, dette gælder også anbefalinger som berører det danske fiskeri. For
visse bestande er den tilladte fangstmængde (TAC`erne) blevet sat højere end den videnska-
belige rådgivnings anbefalinger.

Specielt for torskebestandene har udviklingen været negativ. Biologisk opereres der med 4
torskebestande i danske farvande (Østlige Østersø, Vestlige Østersø, Kattegat og Nordsøen-
Skagerrak). For alle fire bestande gælder det, at de fiskes udenfor biologisk sikre grænser og
med undtagelse af bestanden i den vestlige Østersø, er gydebestandene under ICES reference
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punkter. Fiskeridødelighederne er generelt på et meget højt niveau, og specielt for bestandene
i Nordsøen-Skagerrak og i Østlige Østersø er der risiko for, at bestanden kollapser, hvis fiske-
riet fortsætter uændret. Figur 3 viser udviklingen i bestanden i Nordsøen-Skagerrak og den
tilhørende fiskeridødelig, målt som den andel af étårige og ældre torsk, som bliver fanget i lø-
bet af året. Fiskeridødeligheden er steget med ca. 30 % i perioden, samtidig med at bestanden
er faldet til et historisk lavt niveau. 

For torsk i Østersøen og Nordsøen-Skagerrak er der i 2000 igangsat er internationalt arbejde
med at udvikle en genopbygningsplan, som skal sikre, at bestandene genopbygges til et ni-
veau, som er indenfor biologisk sikre grænser, og som sikrer at fiskerierne er bæredygtige.
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Figur 3: Bestanden (gydebiomassen) af torsk i Nordsø-Skagerrak i perioden 1963-1999, ud-
vikling og den tilhørende fiskeridødelighed.

I forhold til de kommercielt vigtige bestande, er den aktuelle viden om fangsten af ikke mål-
arter, herunder invertebrater, havpattedyr og fugle, betydelig mindre. Det er derfor generelt
ikke muligt at vurdere den direkte effekt af fiskeri på disse arter.

I det omfang det er forbudt at lande en art, eller det økonomisk ikke kan betale sig for fiskeren
at tage fangsten med i land, bliver de uønskede bifangster genudsat (udsmidt) – oftest døde.
Blandt de uønskede bifangster er bifangsten af dykkende fugle i ned- og drivgarn. På bag-
grund af den aktuelle viden er det ikke muligt at kvantificere, hvor mange fugle der fanges i
garnfiskeriet. I de fleste fiskerier er bifangsterne af fugle små, i visse dele af de indre danske
farvande kan der dog være tale om betydelige bifangster.

En anden uønsket bifangst er havpattedyr, især marsvin, som finder sted i Nordsøen og de in-
dre danske farvande og Østersøen. Undersøgelser har vist, at der i det danske garnfiskeri i
Nordsøen i perioden 1990 til 2000 har været fanget mellem 3000 og 8000 marsvin årligt. Bi-
fangsten følger den generelle udvikling i fiskeriindsatsen med stigende bifangster op til mid-
ten af 1990’erne, hvorefter bifangsten falder betydeligt igen. Bifangsten kan være problema-
tisk for bestanden. Der er derfor i Danmark iværksat en handlingsplan for at formindske den-
ne utilsigtede bifangst. Forsøg har vist, at lydgivere – de såkaldte pingere - anbragt på garne
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ne holder marsvinene væk og reducerer bifangsten betydeligt. Som en del af handlingsplanen
blev det i 2000 påbudt at bruge pingere ved garnfiskeri på vrag, hvor bifangster af marsvin
ifølge observationer er særligt høje. 

Direkte effekter – udsmid (discard).
I fiskerierne efter konsumfisk bliver fiskene normalt renset umiddelbart efter de er fanget og
affaldet smidt over bord. Ligeledes bliver de dele af fangsten, som fiskeren ikke må lande,
eller hvor det økonomisk ikke kan betale sig, udsmidt (discard). Den største del af udsmidet
består af fisk og skaldyr, som er under mindstemålet, dvs. er mindre end den minimumsstør-
relse fisken skal have for at måtte ilandbringes. I visse fiskerier er udsmidet af undermålsfisk
meget stor. F.eks. forventer ICES, at ca. to tredjedele af de kuller, der vil blive fanget, pri-
mært i det skotske trawlfiskeri, i 2001, vil være under mindstemålet og blive udsmidt. 

En anden vigtig årsag til udsmid er, at afsætningen kan være så ringe, at det ikke kan betale
sig for fiskeren at tage fangsten med i land. Det gælder for en række fiskearter som isinger og
grå knurhane, hvor størstedelen af fangsterne bliver udsmidt. Tilsvarende er der i visse fiske-
rier en betydelig bifangst af bunddyr, som er uden økonomisk interesse, og som udsmides.

En tredje årsag til udsmid er kvotereguleringen, hvor fiskere ofte kommer i en situation, hvor
dele af fangsten ikke kan landes, fordi den samlede kvote eller hans personlige ration er opfi-
sket. Der findes ingen samlede opgørelser overudsmid, men for Nordsøen har ICES vurderet,
at der discardes i størrelsesordenen 500.000 til 800.000 ton per. år. Resultaterne af en dansk
undersøgelse af udsmidet er endvidere under offetliggørelse. 

Udsmid kan reduceres betydeligt ved at gøre fiskerierne mere selektive. Det må derfor for-
ventes, at der inden for de kommende år vil blive indført en række tekniske bevaringsforan-
staltninger (f.eks. større maskestørrelser og sorteringspaneler på redskaber), som vil reducere
uønskede bifangster og dermed udsmid. 

Tilsvarende vil en ændret kvotefordeling, som bedre afspejler den faktiske artsfordeling i de
blandede fiskerier, kunne mindske det udsmid, der skyldes at kvoten er opbrugt for enkelte
arter i det blandede fiskeri. Den vægt, der lægges på den traditionelle fordeling mellem lande-
ne, står imidlertid i vejen for sådanne justeringer af kvoterne landene i mellem.

Direkte effekter - fysisk påvirkning af havbunden.
Omfanget af de fysiske forstyrrelser fra bundslæbende redskaber afhænger af en række fakto-
rer, bl.a. bundtypen og redskabstypen. Den direkte påvirkning er dels opslemning af bundse-
dimentet og den direkte kontakt mellem bund og redskabet, som i nogen tilfælde skærer 1-8
cm ned i bunden. Det samlede påvirkede areal er betydeligt. I Nordsøen dækker trawlfiskeriet
et areal på ca. 429.000 km². Omkring 70 % af arealet trawles mindre end én gang om året og
10 % mere end én gang om året. Fordelingen er langt fra jævn, idet visse bundområder besø-
ges op til 400 gange om året, men visse områder besøges sjældent eller slet ikke (OSPAR,
QSR 2000). En af effekterne er at bunddyr og fisk med langsom reproduktionscyklus bliver
sjældnere.

Indirekte effekter. 
De indirekte effekter er et resultat af lang tidsændringer i økosystemet, som kan henføres til
fiskeriet. Modsat de direkte effekter er det ikke muligt at monitere indirekte effekter. De vur
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deres og analyseres gennem modelstudier. Sådanne modeller kræver meget detaljerede infor-
mationer om de biologiske og hydrografiske processer i økosystemet.

De væsentligste indirekte effekter er knyttet til ændringer i forholdet mellem rov- og byttedyr.
Fiskerne konkurrerer i sagens natur med havets rovdyr, og det kan ikke udelukkes, at fiskeriet
lokalt kan reducere fødeudbudet. Tobisfiskeriet i Nordsøen er således lukket i et område ved
UK’s østkyst for at sikre, at der er tilstrækkelig med føde til havfugle og havpattedyr. Tilsva-
rende viser en række undersøgelser, at fiskeriet i Nordsøen har ændret størrelsessammensæt-
ningen i fiskebestandene. Antallet af store fisk og dermed store rovdyr er gået ned, og fiske-
samfundene består i dag af relativt flere små fisk end tidligere. Det må ligeledes forventes, at
fiskeri favorisere arter med kort livscyklus på bekostning af arter med lang livscyklus. Hvor-
dan disse effekter påvirker hele økosystemets struktur og funktion ved man kun lidt om i dag. 

Rekreativt fiskeri.
Rekreativt fiskeri omfatter både lystfiskeri og fritidsfiskeri. I 1999 blev der registreret 33.600
fritidsfiskere og 140.500 lystfiskere. Lystfiskeri er i Fiskeriloven defineret som "fiskeri med
stang, pilk eller lignende lette håndredskaber". I følge loven omfatter begrebet rekreativt fi-
skeri alt det fiskeri, som ikke falder ind under kategorierne erhvervs- og bierhvervsfiskeri.
Fælles for alt rekreativt fiskeri er, at der normalt, afhængig af personens alder, skal betales
lystfiskertegn eller fritidsfisketegn, før der må fiskes. Undersøgelser i 1999 viser, at rekreativt
fiskeri hovedsageligt foretages af personer i aldersklassen fra 30 til 50 år, og at aktiviteten
foregår i gennemsnit ca. 12 dage årligt.

Det rekreative fiskeri er bl.a. reguleret gennem bestemmelser om hvilke redskabstyper, stør-
relse og antallet af redskaber, der må anvendes. Fritidsfiskere må anvende følgende redska-
ber: 6 krogliner á 100 kroge, 3 (ned-)garn, 6 ruser (enkelte og dobbelte), og 6 tejner. Der må
anvendes alle kombinationer af de nævnte redskaber, sålænge det samlede antal redskaber,
der anvendes, ikke overstiger 6. En af de nævnte 6 ruser må være forsynet med arme og rad,
og være fastgjort til en pæl. Derudover må der anvendes et ålehåndvod med nærmere angivne
dimensioner. Både for garn og for ruser er der begrænsninger for redskaberne udformning og
placering. 

For kystnært fiskeri i almindelighed gælder, at der ikke må anvendes nedgarn tættere end 100
m fra lavvandslinien. Dette gælder ikke for ruser og krogliner mm. Endvidere gælder generelt,
at der er forbud mod fiskeri i visse områder, zoner og perioder af året.

Der findes ingen tilgængelige opgørelse over det rekreative fiskeris fangster. Det vides ikke i
hvilket omfang der fanges sjældne arter, eller hvor mange undermålsfisk, der dør eller får be-
skadiget deres beskyttende slimlag i garn. På baggrund af ovenstående kan det ikke vurderes,
om det rekreative fiskeri har en negativ effekt på biodiversiteten i vandmiljøet.

Der er dog fortaget enkelt stikprøveundersøgelser af marine områder som antyder, at fritidsfi-
skeriet i visse lokale områder kan være større end erhversfiskeriet i samme område. Forskel-
len kan skyldes, at det ikke er rentabelt at være erhversfisker, og ikke nødvendigvis at det re-
kreative fiskeri har fortrængt dem.

Saltvandsbaseret fiskeopdræt.
Ved havbrug forstås opdrætsanlæg bestående af netbure eller lignende placeret i marine om-
råder. De fleste af de 25 havbrug er placeret i de indre farvande - Lillebælt, det nordlige Bælt
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hav, Smålandsfarvandet og Storebælt - alle områder, der har en stor vandudskiftning. Ved
saltvandsdambrug forstås opdrætsanlæg placeret på land med indtag af saltvand, herunder
kølevand fra kraftværker eller lignende. De 13 eksisterende saltvandsdambrug er placeret ved
kysten, heraf de 8 ved Ringkøbing Fjord. I begge typer fiskeopdræt forudsætter driften an-
vendelse af foder. Brugene reguleres af stat og amter jf. kapitel 5.5. 

Opdræt af saltvandsfisk kan lokalt/regionalt udgøre en væsentlig forureningsfaktor. Hav- og
saltvandsdambrug udleder kvælstof (N), fosfor (P) og organisk stof, som først og fremmest
stammer fra foderspild og urin og ekskrementer. Dertil kommer udledningen af diverse hjæl-
pestoffer, herunder antibegroningsmidler og medicin, hvis miljøkonsekvenser kun er sparsomt
belyst i dag. Set i det store perspektiv har udledningerne af næringssalte fra saltvandsbaseret
fiskeopdræt dog kun en marginal betydning for vandmiljøet, idet udledningerne kun står for
en meget lille del af den samlede N- og P tilførsel til de danske havområder fra direkte punkt-
kilder, vandløb og atmosfæren. Udledningen af N og P udgjorde i 1999 ca. 3 % af den samle-
de udledning fra punktkilder. N-udledningen fra erhvervet udgør ca. 0,1 % af den samlede
tilførsel af næringssalte til indre danske farvande. Det skal bemærkes, at størsteparten af er-
hvervets udledning finder sted om sommeren, hvor effekten af næringssalte på havmiljøet er
størst. Den beregnede udledning af organisk stof fra havbrug og saltvandsdambrug var i 1999
omkring 7% af den samlede udledning fra punktkilder, hvor udledningen fra renseanlæg, der
udleder til havet, udgjorde 14%. Næringsstofbelastningen påvirker sammen med belastningen
fra andre kilder større områder regionalt. Det organiske stof belaster hovedsageligt i nærom-
rådet lige under og tæt ved havbruget. Hertil kommer, at opdrættet kan give lokale problemer
i form af støj- og lugtgener og medføre fysiske påvirkninger af havbunden under og omkring
anlæggene.

Det hører med i billedet, at renseteknologi ikke for tiden findes for havbrugsudledningerne -
kun god foderingsteknink. Udledninger fra saltvandsdambrug kan mindskes med rensetekno-
logi, ligesom der arbejdes med udvikling af renseteknologi til havbrug. 

Sammenfatning.
De samlede påvirkninger fra fiskeriet er store og spredes til alle niveauer i det marine økosy-
stem. Erhvervsfiskeriets største påvirkning af naturen i havet er fangst af målarter, påvirkning
af havbunden med bundslæbende redskaber samt udsmid og bifangster. På trods af den inter-
nationale rådgivning og forvaltning er væsentlige bestande i Nordsøen, Kattegat og Østersøen
overfisket. I Nordsøen er alle de større bestande af rundfisk, fladfisk og sild tæt på eller uden
for biologisk sikre grænser. I en række tilfælde er den videnskabelige rådgivning således ikke
blevet fulgt og de tilladte fangstmængder for visse arter sat højere end de videnskabelige an-
befalinger. Det kan, hvis udviklingen fortsætter, føre til kollaps af en række fiskebestande.
Generelt er der i de internationale fiskerikommissioner, som er ansvarlig for forvaltning af fi-
skerierne, en erkendelse af at bestandene er overudnyttede, og at det for en stor del af bestan-
dene er nødvendigt at reducere indsatsen i fiskerierne. En generel reduktion i indsatsen vil ik-
ke kun gavne målarterne, men give en generel reduktion i fiskeriets påvirkning af det marine
økosystem. 
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4.3. Udsætning af marine- og ferskvandsarter

Baggrund.
Generelt har udsætninger af fisk været kendt i århundrede, men er i Danmark først nået et
større systematisk omfang i de seneste 50 år - især siden fiskeplejens indførsel i 1987.
Formålet har især været at kompensere for dårlige miljøforhold og dermed dårligere produkti-
onsforhold for fisk. Det er beregnet, at bestanden af vild ørred i Limfjorden er mindre end
1/10 af, hvad den burde være. Det skyldes hovedsageligt miljøforholdene i vandløbene, idet
ca. 34.000 km vandløb ud af i alt 36.000 km, det vil sige at 96%, er præget af dårlige fysiske
og miljøforhold.

I marine områder anses muligheden for at udsætninger kan ophjælpe bestande for begrænset,
men for visse arter af fladfisk er det dog en realistisk mulighed. Der foregår derfor undersø-
gelser med pighvarre og skrubber, som skal belyse potentialet for bestandsophjælpning. 

Introduktion af arter.
Tidligere blev der foretaget udsætning af ikke hjemmehørende fiskearter i den danske natur.
Eksempler herpå er f.eks. sandart og regnbueørred. I dag kan der stadig forekomme udslip af
arter fra ferskvands- og saltvandsdambrug, og de undslupne fisk kan have negativ økologisk
effekt på andre arter. Regnbueørred kan således være smittebærer eller kan opgrave gydeban-
ker for andre fisk. Regnbueørredernes ynglesucces, og dermed de negative påvirkninger, har
dog vist sig at være yderst begrænset. Udsætning af ørreder begrænser sig i dag til alene at
omfatte bæk- og havørreder. Der er eksempler på, at fiskearter - eksempelvis stalling - er ble-
vet overført fra en landsdel til en anden, hvor de ikke er naturligt forekommende. Ansøgnin-
ger om den type af udsætninger behandles meget restriktivt af myndighederne, og finder der-
for ikke længere sted i praksis. 

Imidlertid er andre ikke-hjemmehørende arter, såsom lille hundefisk, i de senere år blevet
indslæbt i danske søer og vandløb. Dette er antagelig foregået ved, at udenlandske sportsfi-
skere har medbragt de pågældende arter som agnfisk og efter endt fiskeri har hældt de over-
skydende agnfisk ud i søen.

I danske farvande er der ca. 30 veldokumenterede tilfælde af introducerede dyrearter, som har
etableret sig i faste bestande. Indslæbning af dyr og planter omtales nærmere i afsnit 3.8 ”In-
troducerede og invasive arter”.

Udsætningsfisk kan opdeles i to hovedtyper:

• Dambrugsstammer: I særlig grad for ørred, men også for laks, har det været praksis at ud-
sætte fisk fra dambrugsstammer. Der er eksempler på ørredstammer, som er op til 100 år
gamle. Ophold gennem flere generationer i dambrug vil føre til, at fiskene genetisk tilpas-
ses forholdene i dambruget i stedet for forholdene i naturen, og ofte bevidst fremavling af
bestemte egenskaber. Genetiske analyser af dambrugsstammer af ørred har vist, at der i
flere tilfælde er tale om formindsket genetisk variation i forhold til vilde ørredbestande.
Endvidere udgør de fire kvantitativt vigtigste dambrugsstammer ca. 80% af alle udsatte
dambrugsørreder, og er stort set af samme oprindelse og genetisk meget ens. 

• "Egen avl":  I de senere år har udsætning af fisk fra "egen avl" i større grad vundet indpas
i stedet for udsætning af dambrugsfisk. Indfangede vilde moderfisk stryges hvert år for
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æg, dernæst opdrættes afkommet i dambrug, hvorefter de sættes ud i det vandløb eller den
sø, moderfiskene kom fra. Miljømæssigt er det en langt mere skånsom måde i forhold til
udsætning af dambrugsfisk; man undgår genetisk ensretning af de vilde bestande og man
får ikke opblandet de vilde fisks genpuljer med gener fra dambrugsfisk. Denne type ud-
sætning er dog heller ikke nødvendigvis problemfri; hvis man bruger for få moderfisk, kan
det resultere i indavl og tab af variation, og man kan ikke helt undgå tilpasning til dam-
brugsforhold på bekostning af tilpasninger til naturlige forhold. 

Ændring af bestandenes sammensætning.
Ændring af bestandssammensætning kan være et problem i forbindelse med udsætninger, hvis
man overskrider den naturlige bærekapacitet. I de marine områder er det svært at vurdere, om
eksempelvis havørreder, som er resultatet af udsætninger, påfører andre arter fødekonkurren-
ce. Undersøgelser af fødebiologien hos danske havørreder har dog vist, at de ved de nuværen-
de bestandsstørrelser kun kan æde en brøkdel af den tilgængelige føde.

Overførsel af sygdomme. 
Flytning af fisk mellem områder, f.eks. via udsætninger eller udslip fra opdrætsanlæg, kan fø-
re til, at sygdomme overføres fra disse fisk til vilde fiskebestande eller til andre opdrætsan-
læg. Der findes dog veterinære regler til at imødegå dette problem. 

Forøget fiskeritryk.
En antagelse i forbindelse med udsætninger er, at de kan føre til et forøget fiskeritryk, både på
de udsatte fisk, men i mange tilfælde også på vilde bestande, som opholder sig i de samme
områder som de udsatte fisk. F.eks. kan udsætning af ørred føre til et forøget havørredfiskeri
på kysten, som samtidig decimerer vilde, ikke-udsætningspåvirkede bestande.

Genetisk variation.
Genetisk variation er det "råstof", som sikrer at arter og bestande fortsat kan tilpasse sig æn-
drede miljøforhold, som for eksempel ændringer i klimaet, og kan opretholde og evt. udvikle
ny modstandsdygtighed mod sygdomme. For mange fiskearters vedkommende, i særdeleshed
laksefisk, har man observeret store genetiske forskelle mellem de enkelte bestande, og det er
påvist at de enkelte bestande kan besidde tilpasninger til lokale forhold. Udsætninger kan på
forskellig vis risikere at ødelægge disse genetiske ressourcer. Hvis der bruges for få moder-
fisk til opdræt, kan dette resultere i at vigtig genetisk variation går tabt, og ligeledes kan der
opstå problemer med indavl. Dette kan være et problem med alle typer udsætninger.

Fremavl af bestemte egenskaber i vilde fiskebestande.
Vilde fiskebestande er netop vilde og ikke husdyr. Det må derfor være målet med udsætning
af fisk af "egen avl", altså af lokal herkomst, at opdrættet af udsætningsfisk afstedkommer så
få og små genetiske ændringer som muligt. Langt hovedparten af de foreninger, som beskæf-
tiger sig med "egen avl", efterlever dette princip, men desværre findes der udsætningsforenin-
ger, som bevidst søger at fremavle bestemte træk, som f.eks. hurtig vækst, og kun benytter sig
af moderfisk over en vis størrelse og kasserer alle mindre fisk. Dette kan afstedkomme uhen-
sigtsmæssige genetiske ændringer i de pågældende bestande. I praksis fører det oftest også til,
at der bruges alt for få moderfisk.

Vilde fiskebestandes genpulje erstattes af dambrugsfiskenes genpulje. 
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Udsætning af dambrugsfisk i vilde bestande kan føre til, at de vilde bestandes genpulje "for-
tyndes" og til sidst erstattes af dambrugsfiskenes genpulje. Hermed er de vilde bestandes ge-
netiske mangfoldighed gået tabt og i stedet erstattet af dambrugsfiskenes snævre og ikke na-
turligt tilpassede genpulje. Selv hvis dambrugsfiskene og deres "krydsninger" med vildfisk
klarer sig dårligere end de "rene" vildfisk, kan dambrugsfiskene alligevel ende med at have
erstattet vildfiskebestandene, hvis man udsætter dambrugsfiskene med en højere rate, end
naturlig selektion kan fjerne dem igen. Også hvis genetisk meget forskellige genpuljer blan-
des sammen, kan det føre til såkaldt "udkrydsningsdepression". Dette består i, at kombinatio-
ner af gener, som eksempelvis kan være involveret i lokale tilpasninger, "brydes op", hvorved
tilpasningerne går tabt og de pågældende fisk klarer sig dårligt. 

Status for de enkelte arter.
 I det følgende vil der kort blive gjort rede for udsætningssituationen for de enkelte fiskearter.
 
 Ørred. 
 Ørreden er den art, der udsættes mest i Danmark. Der udsættes 3-4 mio. bæk- og havørreder
om året, hvoraf lidt over halvdelen er baseret på "egen avl" og resten på dambrugsstammer.
En række populationsgenetiske undersøgelser har påvist, at der findes vilde og antagelig op-
rindelige ørredbestande i mange flere vandløb end oprindelig antaget. Således har antalsmæs-
sigt meget store udsætninger af dambrugsfisk i nogle vandløb kun haft en begrænset effekt på
de vilde genpuljer, mens andre er blevet "genetisk forurenede" af dambrugsørred. Det skal
stærkt understreges, at selv i tilfælde, hvor der ikke længere findes noget større genetisk levn
fra udsatte dambrugsfisk, har udsætningerne været skadelige. Vildfiskene har nemlig "spildt"
deres gener på at gyde med dambrugsfisk, hvilket har resulteret i afkom, der har klaret sig
dårligt. 
 
 Den største koncentration af oprindelige, vilde ørredbestande findes i Jylland, især Østjylland
og Limfjordsområdet, samt på Bornholm. På Fyn har man tidligere antaget, at de oprindelige
bestande var uddøde, men en nylig genetisk undersøgelse tyder imidlertid på, at der findes
levn af oprindelige bestande. På Sjælland er mange oprindelige bestande bukket under, men
der findes også her stadig oprindelige bestande. Udsætninger af ørred fra dambrugsstammer
finder især sted på Fyn og Sjælland, men også i Jylland. "Egen avl" vinder dog frem alle ste-
der. På Bornholm er forholdene for ørredbestandene så gode, at der slet ikke foregår udsæt-
ninger.
 
 Laks.
Laksen var tidligere udbredt i en række vestjyske åer samt Gudenåen i Østjylland. Sidst-
nævnte bestand uddøde imidlertid i 1920'erne, da Tangeværket blev bygget. Indtil for nylig
troede man, at der kun fandtes een overlevende laksebestand i Danmark. Analyser af DNA fra
gamle skælprøver fra de oprindelige bestande (fra 1910'erne), sammenholdt med analyser af
de nuværende laks i vandløbene, har imidlertid vist, at der findes rester af oprindelige lakse-
bestande måske i yderligere 3 åsystemer. Desværre havde man forinden startet den såkaldte
"laksehandlingsplan", hvor man ville genetablere laksebestande i vandløbene på basis af ud-
satte laks fra svenske, skotske og irske vandløb. Disse udsætninger er nu stoppet, og der tilla-
des kun udsætninger af vestjyske laks i de vestjyske vandløb. 

Udsætning af laks i Østersøen.
Den Atlantiske laks er opdelt i tre genetiske hovedgrupper, nemlig den Østatlantiske (Euro-
pa), Vestatlantiske (Nordamerika) og den Baltiske laks (Østersølaks). Disse hovedgrupper
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udveksler i praksis ikke genetisk materiale med hinanden. Indenfor hovedgrupperne findes et
større antal bestande, tilknyttet enkelte vandløb, der reproduktivt set også er isolerede fra hin-
anden i større eller mindre grad. 

Laks, der vokser op i Østersøen, stammer fra de vandløb, der munder ud til Østersøen. 
Når disse, på trods af den geografiske nærhed af andre laksebestande, stadig udgør en speciel
gruppe skyldes det sandsynligvis, at Østersøen en periode efter istidens ophør, var en lukket
ferskvandssø. Da der efter flere tusind år igen blev skabt passage til Atlanten bevarede Øster-
sølaksen sit lokale vandringsmønster. Den forbliver i Østersøen gennem hele sit voksne liv, i
modsætning til de øvrige Atlantiske laks, som søger til fødesøgningsområder i Nordatlanten. 

Sætter man fisk ud i et vandløb, vil de blive "præget" på vandløbet og vende tilbage og gyde i
det pågældende vandløb. Sætter man derimod fisk ud direkte på kysten bliver de ikke "præ-
get" på noget hjemvandløb. Mærkningsforsøg viser, dette kan medføre helt forstyrret van-
dringsadfærd; fiskene kan vandre meget langt og gå på gydevandring i meget fjerntliggende
vandløb. Unaturligt høje rater af udsætningsfisk, der foretager fejlvandringer (strejfer) mellem
isolerede bestande, har potentielle negative genetiske konsekvenser.
 
På grund af den stærkt forøgede og ukontrollable strejfning, er udsætninger på kysten ophørt i
flere lande. Der er foretaget kystudsætninger af Østersølaks ved Bornholm og Møn. I
vestsvenske elve er der konstateret et sammenfald mellem udsætninger i de danske områder
og fangsterne af laks fra Østersøen, som kendes på deres lyse kødfarve

Det nuværende datagrundlag peger i retning af, at opgangen af Østersølaks i vestsvenske elve
har et omfang, hvor det ikke kan afvises, at have en betydelig skadelig virkning på naturlige
laksebestande. Disse skader kan være irreversible, idet hybridisering og genetiske ændringer
kan medføre varige forringelser af den vilde laksebestand i det pågældende vandløb/elv. 

Der er iværksat undersøgelser til nærmere at belyse omfanget af strejfende laks ind i de
vestsvenske vandløb som følge af de danske udsætninger ved Bornholm. Såfremt man ønsker
at minimere risikoen for negative konsekvenser for de vilde bestande, som foreskrevet i den
Baltiske Fiskerikommissions laksehandlingsplan, bør kystudsætninger af laks i Østersøen op-
høre, indtil resultaterne af de igangsatte undersøgelser foreligger.

Den vilde laksebestand i Østersøen anses i øvrigt for at være truet og er sat på rødlisten. Kun
ca. 10 % af den nuværende bestand består af vilde laks, resten er udsatte fisk, som dog stam-
mer fra oprindelige Østersøbestande.

Ål.
Ålen er en art, som har været i rivende tilbagegang gennem en årrække. Årsagerne hertil er
ikke afklaret, men bl.a. klimaændringer, parasitter og overfiskeri har været foreslået. Der ud-
sættes ca. 4 millioner sætteål om året i Danmark. Imidlertid er det endnu ikke muligt at op-
drætte ål, så i stedet udsætter man fisk, som er importeret fra Middelhavsområdet. Ålen gyder
i Sargassohavet, men om der er tale om een stor genetisk homogen bestand indenfor hele ud-
bredelsesområdet, eller flere genetisk forskellige bestande, er endnu uafklaret og utroligt van-
skeligt at undersøge på grund af det generelle ukendskab til artens gydebiologi. 

Helt og snæbel.



- 60 -

Der udsættes ca. 0,5 - 1 million helt om året i Danmark, baseret på "egen avl". Dette foregår
fortrinsvis i brakvand. I ferskvand har det vist sig, at introduktion af helt kan have en uhen-
sigtsmæssig indvirkning på økosystemet, idet de i stort omfang spiser zooplankton. Populati-
onsgenetiske undersøgelser har vist, at helt og snæbel er nært beslægtede. 

Helt/snæbel er indvandret til Danmark efter sidste istid via Elben-flodsystemet, og de to for-
mer har efter alt at dømme udskilt sig fra hinanden i løbet af de 10-12.000 år siden da. Snæ-
belen var tidligere udbredt over hele Vadehavsområdet, men den eneste resterende oprindeli-
ge bestand findes nu i den danske Vidå. Den adskiller sig fra andre helt-fisk bl.a. ved at kunne
tåle oceanisk saltvand og ved at have en ejendommelig morfologi (en lang "næse"). Der er
tidligere foretaget udsætninger af snæbel ("egen avl") i Vidåen, da bestanden ellers var akut
truet af udryddelse, ligesom den er forsøgt genintroduceret i de øvrige Vadehavsvandløb. 

Gedde.
Gedden udsættes især i forbindelse med biomanipulationer i søer, men også som "fiskeriud-
sætninger". Udsætningsmængderne svinger en del, mellem 100.000 og 1 mio. om året, hvoraf
ca. 100.000 udsættes marint. Udsætningsmaterialet består af afkom af vildfisk fra forholdsvis
få søer, som så spredes ud over en række søer i hele landet. Man forsøger nu at gøre udsæt-
ningerne mere lokale, f.eks. ved kun at bruge gedder fra sjællandske søer til udsætning på
Sjælland. Der er p.t. undersøgelser i gang med henblik på at opnå en bedre forståelse af ged-
dens genetiske bestandsstruktur. 

Flodkrebs.
Der udsættes ca. 10-12.000 sættekrebs om året i Danmark, det sker fortrinsvis i isolerede
smådamme og søer. Udsætningsmaterialet stammer fra tilfældige bestande. Der vides intet om
flodkrebsens genetiske bestandsstruktur i Danmark.

Samlede udsætning i ferskvand og marine områder. 
Udsætningerne i ferskvand samt delvist i de marine områder har i perioden 1996-99 fordelt
sig, som det fremgår af følgende skema: 

Udsætning 1996 1997 1998 1999
Ørred – yngel 1.388.900 stk. 1.474.000 stk. 1.425.300 stk. 1.422.900 stk.
Ørred - ½-års 434.900 stk. 507.600 stk. 499.100 stk. 520.300 stk.
Ørred – 1-års 353.400 stk. 337.400 stk. 327.200 stk. 485.600 stk.
Ørred – ”store” ¹ 415.800 stk. 429.100 stk. 279.300 stk. 295.900 stk.
Ørred – i søer 32.300 stk. 30.800 stk. 40.100 stk. 48.300 stk.
Laks – yngel - - 68.000 stk. -
Laks - ½-års - - 274.000 stk. 184.800 stk.
Laks – 1-års 479.200 stk. 471.400 stk. 210.700 stk. 205.900 stk.
Ål – sætteål ² 4.585.000 stk. 2.600.600 stk. 3.040.700 stk. 4.122.000 stk.
Gedde – yngel (søer) ³ 498.400 stk. 842.800 stk. 796.100 stk. 793.000 stk.
Sandart – yngel (søer) 1.700 stk. 700 stk. 25.000 stk. 25.000 stk.
Karpe – sættefisk (søer) - - 450 stk. 450 stk.
¹”store” ørreder, er ørreder under mindstemålet (< 25 cm) 

² Ca. 75 % udsættes marint 
³ Ca. 100.000 stk. udsættes marint
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Pighvar og skrubbe.
De strengt marine udsætninger er i disse år koncentreret om pighvar, som udsættes flere ste-
der i de indre danske farvande, samt skrubbe, som udsættes i Limfjorden. Udsætningsmæng-
derne varierer en del, med 10.000 1-årige eller flere end 100.000 0-gruppe pighvar og op til
70.000 0-gruppe skrubber om året. For skrubbens vedkommende er der decideret tale om
"egen avl", mens pighvarudsætningerne har været baseret på fisk fra kommercielle opdræt.
Der har indtil nu primært været tale om forsøgsudsætninger, og det må anses for usandsynligt
at de skulle have afstedkommet genetiske skadevirkninger på vilde bestande. Der vides kun
meget lidt om skrubbens genetiske bestandsstruktur, mens pighvarren for tiden er genstand
for genetiske undersøgelser.

4.4. Miljøfarlige stoffer.

Mange af de kemiske stoffer og produkter, som vi til dagligt anvender eller har anvendt tidli-
gere i produktionen eller i husholdningerne, er giftige og kan skade miljøet. De tilføres vand-
miljøet fra et bredt antal af punktkilder og diffuse kilder. De miljøfarlige stoffer kan forventes
at påvirke biodiversiteten på alle niveauer af det marine økosystem, fra bakteriesamfund til
pattedyr. Det er konstateret, at flere af de miljøfarlige stoffer findes i det danske havmiljø i
koncentrationer, der er bekymrende. En række af de miljøfarlige stoffer er derfor forbudt,
f.eks. pesticiderne DDT og Lindan, eller stærkt reguleret. 

Tilførsel af miljøfarlige stoffer til de danske farvande.
Miljøfarlige stoffer og metaller tilføres havet gennem diffus spredning via vandløbene, di-
rekte udledninger, via havstrømmene og fra atmosfæren. Miljøfarlige stoffer forekommer
opløst i havvandet, men mange stoffer knytter sig også til partikler og opløst organisk materi-
ale, og kan herved optages af og påvirke alle havets organismer - fra bakterier til fisk og pat-
tedyr. 

Svært nedbrydelige miljøfarlige organiske stoffer og metaller, der forekommer bundet til par-
tikler, vil akkumuleres i havbunden. Da der løbende foregår en udveksling af stoffer mellem
havbunden og de frie vandmasser og stofferne optages i organismerne, kan problemer med
miljøfarlige stoffer i havmiljøet forekomme i lang tid efter at udslippene er ophørt, samtidig
med at sedimentsamfundene i høj grad bliver påvirket. Her udgør f.eks. TBT (tributyltin) et
aktuelt problem i de danske farvande. 

Atmosfærisk tilførsel.
Der findes kun få målinger af den atmosfæriske tilførsel af miljøfarlige stoffer til de danske
farvande. Et groft estimat af depositionen af miljøfarlige stoffer kan fås igennem modeller ba-
seret på emissionsdata. Usikkerheden på data varierer imidlertid med en faktor 2-5, afhængigt
af det pågældende stof.
 
Ferske vande og punktkilder.
Der findes i dag et begrænset datagrundlag i Danmark vedrørende tilførsel af miljøfarlige
stoffer fra ferske vande og punktkilder. Fra 1998 blev der under det internationale overvåg-
ningsprogram iværksat måleprogrammer for tungmetaller og miljøfremmede stoffer på ud-
valgte renseanlæg, industrier og regnvandsbetingede udløb, således at der tilvejebringes re-
gelmæssige data for disse punktkilder. I Sverige og Norge er regelmæssige data for miljøfar
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lige stoffer tilgængelig. Et eksempel på betydningen af forskellige kilder til de åbne farvande,
baseret på disse data samt modelberegninger, kan ses i figur 1.

Figur 1. Total tilførsel til Skagerrak af udvalgte miljøfarlige stoffer fra forskellige kilder.
Data fra tilførsel fra ferkske vande og fra direkte kilder fra Norge and Sverige er fra 1994.
Data fra Danmark og fra atmosfærisk deposition (modeldata) er fra 1990. Kilde DMU.

Skibstrafik og olie-/gasproduktion.
En speciel kilde til forurening af de danske farvande er skibstrafikkens forurening med anti-
begroningsmiddel og PAH’er (polyaromatiske hydrocarboner). Antibegroningsmiddel, som
f.eks. kobber og TBT, Irgarol og Sea-nine frigøres fra skibets skrog ved sejlads. I 1997 blev
det totale udslip af TBT til f.eks. Kattegat og Store Bælt fra skibe estimeret til 0,6-4,9 ton
TBT/år. Forurening med PAH fra skibe skyldes primært forbrænding og olieudslip i forbin-
delse med rensning af tanke ombord på skibene. Siden august 1999 har dette været forbudt i
alle danske og tilstødende farvande. 

Der foreligger ikke nøjagtige tal for de samlede PAH-emissioner til havmiljøet. Det skønnes,
at rensningsanlæg bidrager med under 100 kg/år, mens regnvandsbetingede udløb bidrager
med under 1 ton/år. PAH-emissionen til luft fra forbrændingsprocesser skønnes at ligge i stør-
relsesordenen 11 ton/år, mens offshore industriens udledninger af PAH til havet skønnes at
udgøre ca. 2 ton/år.

Miljøfarlige stoffer i danske farvande.
Målinger af miljøfarlige stoffer i havmiljøet indgår først fra 1998 i det nationale overvåg-
ningsprogram, NOVA 2003. Der findes derfor kun få systematiske data fra tidligere år vedrø-
rende disse stoffers forekomst i de danske farvande. Koncentrationen af tungmetaller (Zn
(zink), Cu (kobber), Ni (nikkel), Hg (kviksølv), Cd (kadmium) og Pb (bly)), polyklorerede
aromatiske hydrokarboner (PCB, HCH, og DDT), polyaromatiske kulbrinter (PAH) samt
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antibegroningmidlet tributyltin (TBT) og dets nedbrydningsprodukter dibutyltin (DBT) og
monobutyltin (MBT) er blevet målt i muslinger og fisk hvert år siden 1998 i 14 fjorde og
kystnære områder og i sedimenter én gang hvert tredje år med start først i år 2000. Hertil
kommer enkelte målinger i vandfasen af nogle letopløselige miljøfarlige stoffer.

Effekter af de fundne koncentrationer kan vurderes ved at sætte disse i forhold til en grænse-
værdi baseret på toksikologiske data og på baggrund af referencekoncentrationer. Der er end-
nu ikke udarbejdet danske nationale grænseværdier. 

I OSPAR er der imidlertid udarbejdet vejledende økotoksikologiske vurderingskriterier (E-
cological Evaluation Criteria – EACs). EACs kan bruges ved en vurdering af miljøtilstanden
ud fra en koncentrationsmåling og er opgivet som et interval. Den øvre grænse er fastlagt, så
det er sandsynligt, at der vil forekomme effekter i miljøet, hvis koncentrationen overstiger
denne værdi. Ligger koncentrationen i intervallet, kan det ikke udelukkes, at der kan fore-
komme effekter, mens der sandsynligvis ikke vil opstå skader, hvis koncentrationen er lavere
end den nedre grænse. 

Vurderet ud fra OSPAR’s kriterier kan det konstateres, at PCB-koncentrationen i blåmuslin-
ger i 1999 på samtlige stationer i NOVA-programmet overskrider den nedre vurderingsgræn-
se. I flere områder overskrides også den nedre vurderingsgrænse for PAH-forbindelsen an-
thracen i blåmuslinger, og i den ydre del af Roskilde Fjord overskrides også den øvre vurde-
ringsgrænse. 

Udvikling over tid.
Data fra Sverige viser, at koncentrationer i miljøet af DDT, PCB og andre halogenerede for-
bindelser har været faldende siden halvfjerdserne, men at den i halvfemserne har været mere
eller mindre konstant. Danske data viser f.eks. faldende værdier for PCB i torskelever fra fisk
i såvel Østersøen som Nordsøen i perioden 1973 til 1992. 

En tidsserie fra danske farvande for tungmetaller i fisk siden 1979 viser, at der er en stor vari-
ation mellem årene, men også at tendensen er stigende, se figur 2. En lignende tendens findes
for Cd (Cadmium) i småsild fra den svenske østkyst.

For Nordsøen viser tidsserier over 15 år ingen steder en opadgående tendens for koncentratio-
nerne af Cd i havet organismer. En række målestationer viser en nedadgående tendens, f.eks.
koncentrationen i muslinger i Holland og Norge, mens der på mange stationer ikke er nogen
klar tendens. Samme udvikling ses for flere andre tungmetaller f.eks. bly.
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Figur 2. Den årlige variation i koncentrationen af Cd i fisk fra Øresund (skrubber, station
S31) og Hvide Sande (rødspætter, station R1035) målt i lever. Kilde DMU.

Århus amt har for nyligt målt udvikling i tungmetaldeposition fra 1700-talet til nu i sediment-
kerner fra Århus Bugt og Mariager fjord. Heraf fremgår det, at tungmetaltilførelsen i nyere tid
er 3-8 ganger højere end baggrundsniveauet, men at der fra 1990-tallet er sket en reduktion i
tilførslen af de fleste metaller med undtagelse af kobber. 

Effekter af miljøfarlig stoffer på biodiversiteten.
Eksakt viden om mange af de forskellige kemiske stoffer og stofgrupper, som påvirker hav-
miljøet, er begrænset, idet overvågningen af stofferne og undersøgelser af deres effekter hidtil
har været begrænset, bl.a. på grund af mangel på anerkendte overvågningsmetoder, ikke
mindst vedrørende de kombinerede effekter af flere stoffer (synergieffekterne).

Miljøfarlige stoffer kan imidlertid påvirke det biologiske samfund på alle niveauer, fra bakte-
riesamfund til pattedyr f.eks. gennem påvirkning af arternes reproduktion og vækst.

Der er en tæt kobling mellem det biologiske samfunds sammensætning (biodiversitet) og dets
funktion. Enkelte biologiske samfund er så følsomme, at hvis et fåtal arter forsvinder foran-
dres også samfundets funktion. I andre samfund kan et flertal af arterne forsvinde uden at den
overordnede funktion påvirkes. En lavere diversitet bevirker således at samfundet bliver mere
følsomt over for nye påvirkninger, hvorimod en høj diversitet vil virke som en buffer mod
ydre påvirkninger. En høj biodiversitet kan betragtes som en DNA-bank, der forbedrer et
samfunds mulighed for at klare forandringer ved stresspåvirkninger såvel i mere kortsigtede
som i længere evolutionære perspektiver. 

Det biologiske samfund i havmiljøet er tæt koblet i et kompliceret fødenet, hvori alt fra bakte-
rier til pattedyr indgår. Primære effekter på en del af fødenettet kan derfor lede til sekundære
effekter i andre dele af systemet. På grund af disse komplekse sammenhænge er det vanske-
ligt at forudsige den endelige effekt af en given påvirkning. 

Alger og mikroorganismer, herunder bakterier, indgår som grundlæggende elementer i det
marine fødenet. Alger er, som primærproducenter, energibasen i det pelagiske fødenet og har
indflydelse på omsætningen af næringssalt, kuldioxid og ilt. Mikroorganismer er de endelige
konsumenter af hovedparten af det organiske materiale, som produceres i havet, og indgår i
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processer hvorved bl.a. kvælstof fjernes fra havet. Toksiske effekter på disse samfund har
derfor en stor betydning for de bio-geo-kemiske kredsløb i det marine miljø. 

I Danmark er TBT og dets nedbrydningsprodukter et eksempel på stoffer der har spredt sig ud
over hele det marine fødenet. Grundet den tætte skibstrafik findes disse tinforbindelser overalt
i de danske havområder og de akkumuleres op igennem de marine fødekæder. Således er der
fundet meget høje koncentrationer i fisk fra havneområder og i toppen af fødekæderne er kon-
centrationerne i marsvin de højeste målte i verden. 

Udover TBT og dets nedbrydningsprodukter anvendes i dag en række nye stoffer i skibsma-
linger. Effekterne af flere af disse nye stoffer på marine organismer, f.eks. stofferne Sea-nine
og Zinkpyrithion, er kun undersøgt ud fra standardiserede økotoksikologiske tests med en-
keltarter, og effekterne i naturen er ikke belyst. 

I forbindelse med overvågning ved olieudvinding ved off-shore platforme, hvor artsdiversitet
og biomasse undersøges sammen med koncentrationsmålinger, har det været muligt at fast-
lægge en årsagssammenhæng mellem eksponering og effekt. Man har observeret en sammen-
hæng mellem optagelse af PAH og leverskader hos bundlevende fisk og koncentrationer af
PAH i vandfasen så lave som 0.4 ppb. kan føre til misdannelser hos fiskelarver. Koncentrati-
oner af total PAH i sedimentet på 1.2 µg/g har vist sig at kunne påvirke interaktionerne mel-
lem forskellige arter, og korrelationer mellem total PAH i sedimentet og artsdiversitet er også
konstateret. Visse PAH’er har i koncentrationsområdet 1-20 µg/L vist sig at begrænse alge-
vækst i signifikant grad1. 

Østrogenlignende stoffer og andre hormonforstyrrende stoffer udgør et specielt problem i re-
lation til biodiversitet, da disse sandsynligvis påvirker væsentlige funktioner i reproduktion.
Det er veldokumenteret at antibegroningsmidlet TBT specifikt kan forårsage kønsændringer
hos havsnegle. Fire forskellige sneglearter er undersøgt herfor i de danske farvande som led i
NOVA 2003, og det er vist at effekterne af TBT på snegle er udbredte overalt i de danske far-
vande. Hvordan denne påvirkning på individniveau påvirker en population vides ikke. Det vi-
des dog, at der forekommer lokale effekter f.eks. ved forurenede havneområder, hvor føl-
somme arter som purpusneglen (Nucella lapillus) kan være udryddet. 

I England er det påvist, at forekomsten af østrogene stoffer kan have effekter på bestanden af
skrubber i estuarier og kystnære områder. Hvilke stoffer som er ansvarlige for denne effekt
vides ikke. Igangværende undersøgelser tyder på at tilsvarende østrogenlignende effekter også
forekommer i det danske havmiljø. Undersøgelser fra Sverige viser, at hormonforstyrrende
stoffer og anti-bakterielle stoffer, som tilsættes forskellige rengøringsmidler, forekommer i
vilde fisk op til 2 km fra spildevandsudslip.

Bestanden af gråsæl og havørn har siden 1960´erne og op til 1990´erne været kraftigt reduce-
ret i Østersøen på grund af påvirkninger af miljøfarlige stoffer som PCB og DDT. Som følge
af den mindskede koncentration af disse stoffer har man kunnet se en forbedring af tilstanden.
Der ses imidlertid fortsat effekter på bestanden på trods af de betydeligt lavere koncentratio-
ner nu sammenlignet med tidligere. En undersøgelse over en tiårsperiode fra de indre svenske
farvande af påvirkningen på et specifikt enzym hos fisk viser tilsvarende et øget stress, på
                                                
1 Litteraturreferencer til dette afsnit findes i DMU’s notat ”Forekomst og effekter af miljøfremmede stoffer og
metaller i de indre danske farvande”. Notatet indgår i arbejdsgruppens materialesamling af 8. marts 2001.
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trods af at koncentrationen af de mest kendte miljøgifte er faldende. Foruden de her nævnte
stoffer, er der stor sandsynlighed for at der kan forekomme effekter også fra andre metaller
end kobber, fra polyaromatiske kulbrinter (PAH’er), dioxiner osv. De svenske undersøgelser
tyder også på, at der forekommer andre toksiske stoffer i det marine miljø end dem som ind-
går i de nuværende overvågningsprogrammer. Forøgede effekter heraf kan i fremtiden få al-
vorlige konsekvenser i form af forringelse af biodiversiten og dermed langsigtede negative
forandringer af det marine miljø. 

4.5. Klimaændringer

Baggrund.
De seneste analyser fra FN’s klimapanel understreger, at klimaproblemet anses som det stør-
ste globale miljøproblem og måske den største globale udfordring i dette århundrede. CO2-
koncentrationen i atmosfæren er i dag ca. 30% højere, end den var før industrialiseringen. En
fordobling af dette niveau kan forventes inden for få årtier. Den globale middeltemperatur er i
samme periode steget 0,6 oC, ledsaget af ændringer i sne- og isdække, kraftige nedbørshæn-
delser og andre klimaforhold, der tilsammen viser at klimaændringer med stor sandsynlighed
allerede er en realitetet. 

Dette afsnit omhandler mulige effekter på flora og fauna i danske farvande, hvis klimaæn-
dringerne bliver som man forudsiger udfra bl.a. de globale og regionale klimamodeller. I
IPCC1 2001 rapporten forudsiges, at den globale lufttemperatur vil være 1,5 –6 C højere i
2100 end i 1990 og at vandstanden vil være omkring 15-95 cm højere. Som alle forudsigelser
er også denne forudsigelse behæftet med usikkerhed - i dette tilfælde er den relativt stor. 

Modellen viser at de klimabetingede ændringer i løbet af de næste 70-100 år vil påvirke de
økologiske forhold i havområderne. Alle disse påvirkninger vil ikke nødvendigvis blive op-
fattet som negative ændringer. Klimaændringer betyder dog, at levevilkårene ændres i forhold
til det, økosystemerne har tilpasset sig, og dermed at nogle af de nuværende organismer vil
klare sig dårligere under og efter klimaændringer. Modellen viser at klimaændringerne om ca.
100 år vil medføre øget eutrofiering af havmiljøet med mindre nedtrængning af lys og øget
sandsynlighed for iltsvind, faldende saltholdighed og højere temperaturer. Generelt vil det ha-
ve store effekter på alle havets levende organismer i form af en forventet faldende biodiver-
sitet.

Dette afsnit bygger på en projektrapport udarbejdet af DHI med bidrag fra en række instituti-
oner for arbejdsgruppen og Skov- og Naturstyrelsen, jf. henvisning side 4. 

Klimaændringer.
Lufttemperaturen er beregnet til at stige ca. 4oC i perioden frem til år 2075, med en ret jævn
fordeling over området og henover året. Vintertemperaturen over Sydskandinavien og Dan-
mark er dog kun forudsat at stige med 1 - 2oC. Dette vil medføre en generel opvarmning af
havområdernes overfladelag (øverste 10 - 20 m) med tilsvarende værdier.

Nedbøren forventes generelt at øges for alle fire årstider, med en lille tendens til noget tørrere
somre sydøst for Danmark. Da Østersøen har et stort afvandingsområde, vil Østersøen modta

                                                
1 IPCC = International Panel for Climate Change 
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ge 30-50 % mere ferskvand end i dag. Dette vil betyde en væsentligt kraftigere vandtransport
ud igennem de indre danske farvande. En grov estimering viser at saliniteten både i overfla-
den og i bundlagene fra Østersøen gennem Bælterne og ud i Kattegat vil ændre sig. Ændrin-
gerne er beregnet til mellem 0,5 – 2,5 ‰. Den procentvis største ændring vil ske i den cen-
trale del af Østersøen, hvorimod det største absolutte fald forventes i overfladevandet i Katte-
gat.

En grov estimering viser at springlaget forventes at blive presset nedad i alle farvande, men
dog relativt beskedent med omkring 0,5 - 1 meter. Det må desuden forventes, at der vil være
et kraftigere springlag som vil mindske opblanding af bundvand med overfladevand, og der-
med øge risikoen for hyppigere og længerevarende problemer med iltsvind - især i Kattegat.

I 1992 blev det beregnet, at en global middelvandstandsstigning på 0,50 m vil medføre en
vandstandsstigning på 0,33 – 0,46 m i de danske farvande under forudsætning af, at de nuvæ-
rende vertikale landbevægelser fortsætter med samme rate som gennem de seneste 100 år. 

Simuleringer af stormaktiviteten i Nordatlanten indikerer, at områderne med kraftig stormak-
tivitet rykker lidt mod øst i forbindelse med en forøget drivhuseffekt. Det betyder, at hyppig-
heden og styrken af storme i løbet af de kommende 75 år forventes at stige i Danmark og
nordøst herfor. 

Det relative milde klima der findes i Nordeuropa og Skandianavien skyldes de store mængder
varme som Golfstrømmen transporterer og afgiver til dette område. Denne havstrøm udgør en
del af en global cirkulation, som drives ved at det varme, salte vand i Nordatlanten afkøles, og
derved bliver så tungt at det synker ned til stor dybde. En global opvarmning vil øge afsmelt-
ningen af is i Det Arktiske Ocean og på Grønland. Dette vil, eventuelt kombineret med øget
nedbør, kunne stoppe de nedsynkningsprocesser, der er drivkraften bag bl.a. Golfstrømmen.
Hvis Golfstrømmen ændrer retning eller styrke, betyder det en meget kraftig regional nedkø-
ling af Skandinavien.

Effekter på plante- og dyrelivet. 
Den omtalte klimaændring kan have en lang række direkte og indirekte effekter på dyre- og
plantelivet i de danske farvande. 

En øgning af temperaturen vil generelt øge hastighederne, hvormed de biologiske processer
foregår, herunder tilvækst, omsætning og nedbrydning. Derudover vil de generelt højere tem-
peraturer også påvirke udbredelsen af de enkelte arter, konkurrenceforholdene mellem arter-
ne, strukturer og funktioner af økosystemer m.m.

Planktonalger.
De første – og derfor meget usikre - forsøg på en lokal modelberegning forudsiger, at den
øgede afstrømning af næringssalte til vandmiljøet medfører, at vinterværdierne for uorganisk
kvælstof i år 2075 i forhold til i dag vil være 1-5 % højere i åbne farvande og op til 20 % hø-
jere i fjorde og kystnære farvande. Ligeledes viser modelberegninger med den såkaldte Far-
vandsmodel, at vandmiljøet bliver væsentligt påvirket af temperaturstigning. I første omgang
fordi alle biologiske processer i vandfasen forventes at accelerere, hvilket resulterer i en gene-
rel stigning i produktionen af algeplankton i hele modelområdet på op til 10 % i de åbne far-
vande. Derudover viser beregningerne en væsentlig øget produktion i de mere lavvandede
områder. 
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Makroalger og ålegræs.
De fremtidige klimaændringer kan forventes at påvirke både de artsrige makroalgesamfund
og ålegræsbestandene, med effekter som vil forstærke de allerede kendte effekter af eutrofie-
ringen. Lavere saltholdighed, større næringsstofkoncentrationer og mindre tilgængeligt lys
betyder, at der vil blive færre forskellige arter og funktionelle former af makroalger i samfun-
dene. 

Artsantallet falder med faldende salinitet. De gennemførte modelscenarier peger på en fremti-
dig reduceret salinitet på op til 2,5 promille i de indre danske farvandes overfladevand. En så-
dan ændring vil i sig selv medføre en tilbagegang for antallet af arter i de forskellige danske
farvandsafsnit. 

Samlet set vil de skitserede klimaforandringer forventeligt have en negativ effekt på under-
vandsvegetationen i de danske kystnære farvande. De potentielt positive effekter i form af
større artsrigdom vil langt blive opvejet af de negative effekter som følge af øget afstrømning,
næringsbelastning og skygning.

Iltsvind.
Bundvandets iltindhold har stor indflydelse på livsbetingelser for bunddyr og bundlevende
fisk. Klimaændringerne i form af en øget afstrømning af næringssalte til vandmiljøet og en
generelt højere temperatur vil alt andet lige være med til at øge sandsynlighed og udbredelsen
af iltsvind med de deraf følgende effekter på bunddyr og bundlevende fisk. 

Med øget ferskvandsafstrømning og temperatur, vil lagdelingen af både fjorde og åbne far-
vande forstærkes, og med et uændret vindklima vil risikoen for iltsvind øges. Modelberegnin-
ger har dog vist, at vindhastigheden øges, hvilket måske kan kompensere for den forstærkede
lagdeling. 

Fisk.
Hvis de omtalte klimaændringer slår igennem med højere temperaturer og fald i saltholdig-
hed, vil det have stor betydning for fiskepopulationer i danske farvande. For øjeblikket er det
dog kun muligt at lave begrænsede forudsigelser om, hvordan klimaforandringer vil påvirke
fiskeartssammensætning og forekomstmønstre i de danske farvande. Til trods for den begræn-
sede viden er der tre generelle forandringer som kan forventes:

For det første vil overlevelse, vækst og reproduktion af fiskearter, som i øjeblikket findes i
danske farvande, ændres i takt med, at temperaturen stiger, og saliniteten falder. Disse foran-
dringer vil være gavnlige for nogle arter og skadelige for andre arter. Den relative mængde-
mæssige fordeling af arter, som i øjeblikket lever i danske farvande, vil derfor forandre sig.

For det andet vil fiskepopulationernes artssammensætning forandres, efterhånden som æn-
dringerne i temperatur og salinitet bliver markante. Det kan forventes, at ”nye” arter kommer
ind i danske farvande samtidig med, at eksisterende arter vil blive sjældnere eller uddø lokalt.
Det er i øjeblikket ikke klart, hvilke arter der vil immigrere til eller forsvinde fra området, og
hvorvidt fiskepopulationen overordnet set vil undergå markante ændringer med hensyn til di-
versitet og biomasse. Det er heller ikke enkelt at forudsige, hvorledes klimaforandringerne vil
påvirke den genetiske mangfoldighed indenfor den enkelte art.
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For det tredje kan det forventes, at forholdet mellem pelagiske og demersale (bundlevende)
arter inden for fiskepopulationerne vil forandres. Højere temperaturer og lavere salinitet vil
resultere i længere planktonproduktionssæsoner og kan derfor favorisere arter, som græsser
direkte på alge- og dyreplanktonet. 

De arter, som højst sandsynligt vil opleve de største forandringer i forekomst og mængde, er
de arter, som i øjeblikket er tæt ved deres geografiske udbredelsesgrænser, og som derfor alle-
rede nu oplever stress ved variationer i temperatur, salinitet og iltkoncentration. I den forbin-
delse kan fiskefaunaen i Østersøen være specielt følsom. De arter, som i øjeblikket er domine-
rende i Østersøen (torsk, brisling og sild), er på kanten af deres temperatur og/eller salinitet-
stolerancegrænser. Øget lagdeling, som et resultat af lavere salinitet og højere temperatur, kan
føre til hyppigere tilfælde af iltsvind i Nordsøen og Østersøen. 

Forholdene i Østersøen er specielt kritiske for torskebestanden. Varmere, ferskere betingelser
og forandringer i den regionale vandcirkulation forårsaget af klimaforandringer kan være af-
gørende for torskens reproduktionssucces i dette område. 

Fugle.
De lavvandede farvande omkring Danmark har en meget stor betydning som rastepladser for
trækkende og overvintrende bestande af vandfugle. Bl.a. EF-fuglbeskyttelsesområderne er
udpeget for at beskytte disse bestande. 

En temperaturstigning kan umiddelbart forventes at have den effekt, at en lang række arters
overlevelse i vinterhalvåret forbedres. DMU og andre har igennem de sidste 20 år dokumente-
ret, at en lang række fuglearter har en betydelig forøget mortalitet i forbindelse med hårde
vintre, det gælder f.eks. ansvarsarterne skarv, knopsvane, kortnæbbet gås og lysbuget knorte-
gås. Da langt størstedelen af vandfuglene raster i landet forår/efterår og/eller overvintrer, er
det især et scenarium, med en stigning på 1 - 2oC i midvinterperioden december-februar, der
er interessant.

En forøget overlevelse af flere af bestandene er i princippet positivt, hvis bestandene skal væ-
re større end nu. Men for en række arter kan man forestille sig en forøget konflikt, f.eks. mel-
lem fiskeriet og skarverne (skader på fisk og redskaber) og mellem landbruget og 
arter som kortnæbbet gås og knopsvane (græsningsskader på især vinterafgrøder). Derudover
kan en forøget vinteroverlevelse potentielt få negative følger for fuglenes yngleområder. 

I et scenarium med øget nedbør, er det umiddelbart især følgevirkningerne af nedbøren i form
af øget eutrofiering, som vil have negative effekter. En lang række fjordområder er i forvejen
belastet af eutrofiering, hvor effekter på bundvegetationen og dermed fødegrundlaget for en
række vandfuglearter er kendt. Det er især ansvarsarterne knop-, sang- og pibesvane, de to be-
stande af knortegæs samt pibeand og spidsand, som kan tænkes at blive påvirket. Særligt vel-
kendte er eksemplerne fra Ringkøbing Fjord i slutningen af 1970’erne samt Nissum Fjord i
midten af 1980’erne. Andre områder, som det Sydfynske Øhav samt Nibe/Gjøl Bredninger, er
også blevet ramt af tilsvarende eutrofieringsbetingede ”nulstillinger” af fødegrundlaget for
planteædende vandfugle i 1990’erne.

I forhold til de forventede effekter viser ”Farvandsmodellen” at den forøgede eutrofiering
forventeligt vil have en ganske negativ effekt på bundvegetationen i en lang række områder,
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der er udpeget som Ramsar- og/eller EF-fuglebeskyttelsesområder og jagt og forstyrrelsesfrie
kerneområder.

Sammenfattende vurdering.
Forudsigelserne i form af konkrete klimaændringer er usikre. Men de påvirkninger som her er
gennemgået bl.a. på baggrund af ”Farvandsmodellen” må anses for at være konservativt be-
regnet. På den baggrund kan der konstateres en række ændringer hovedsageligt p.g.a. mere
ferske forhold og øget lagdeling af vandet (iltsvind). Udledningen af næringssalte vil øges og
bidrage med kendte eutrofieringseffekter. 

Ved at sikre levedygtige bestande af de naturligt hjemmehørende arter af dyr og planter, har
man det bedste udgangspunkt når økosystemerne og den biologiske mangfoldighed skal til-
passe sig forandringer, herunder forandringer som følge af klimaændringer, såvel på mere
kort sigt, som i et længere evolutionært perspektiv. Derfor handler det om at reducere effekten
af de menneskelige påvirkninger af havets økosystemer mest muligt.

I forbindelse med klimaændringerne og øksystemets tilpasninger til disse bør effekterne vur-
deres nærmere, og overvågningen bør indrettes på at kunne opfange de fremtidige ændringer
af havnaturen.

4.6 Anlæg, transport, råstofindvinding m.v.

Skibstrafik.
De danske farvande er blandt verdens mest trafikerede. Det skyldes, at de danske bælter og
sunde udgør forbindelsen mellem Nordsøen og Østersøen. Derudover er der en betydelig
skibstrafik mellem de danske landsdele og til havnefaciliteterne samt fiskeri og lystsejlads.

Søfart påvirker i større eller mindre grad de marine naturtyper fysisk gennem støj, forstyrrel-
se, omrøring af vandmassen og kemisk gennem påvirkning fra bundmaling, olieudslip samt
biologisk ved tilførsel af fremmede organismer.

Den fysiske påvirkning fra sejlads er voksende på grund af voksende skibsstørrelse, øget tra-
fik og fartøjer med større hastighed.

Sejlads ad faste ruter med relativ lav fart udgør generelt ikke noget stort problem. Men for-
styrrelser, støj, omrøring og bølger fra skibe kan være et problem i visse sårbare områder. I
områder med mange fugle er det især sejlads med afvigelser fra normalbilledet og sejleres
landgang på øer og holme, der virker forstyrrende i ruge- og fældningsperioder samt under
fuglenes rast og fødesøgning.

Sejlads med hurtigfærger udgør i de tilfælde, hvor de berører områder, som er væsentlige ra-
ste- og fourageringsområder for bestande af vandfugle, en trussel mod disse arter i dele af
året. Det gælder perioder, hvor de fælder og ikke har mulighed for at flyve bort fra sejlruten
og i vinterperioden, hvor fourageringsperioden er så kort, at alle lyse timer er af vital betyd-
ning for artens overlevelse. Der er i de danske farvande tilladelse til ca. 10 hurtigruter, hvoraf
nogle kun besejles om sommeren. 
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Hurtigfærgernes bølger kan registreres på stor dybde, men det er endnu uafklaret, hvorvidt
bølgepåvirkningen på langt sigt påvirker de plante- og dyresamfund, der er knyttet til bunden,
negativt. Ligesom effekten af hurtigfærgers undervandsstøj, der kan registreres over store af-
stande, er uafklaret.

Forurening med affald langs de store skibsruter er et stigende problem, ikke mindst fordi en
væsentlig del består af plastic og syntetiske stoffer, der er langsomt nedbrydelige. I visse om-
råder består 90% af affaldet af plastic. Affaldet føres med havstrømmene og koncentreres lo-
kalt, så det kan skade især vandfugle, fordi de vikles ind i f.eks. net og tovværk eller sluger
forskelligt affald. Hertil kommer udtømninger af olieaffald i havet, som er forbudt overalt i
danske farvande, og derfor kræver kontrol og tilstedeværelse af modtagefaciliteter i havnene.

Luftfart.
Den trafikale udnyttelse af det danske luftrum er stigende. Det årlige antal flyvninger er fra
1994 til 2000 steget med 50% fra 400.000 til 600.000. Det medfører en øget emission fra
flytrafikken. Globalt tegner lufttrafikken sig for 16% af emissionen af CO2 fra transport.
Selvom emissionen fra de enkelte fly falder, forventes de samlede emissioner af CO2 tredob-
let i løbet af de næste 30 år. 

Overflyvning medfører også forstyrrelser af fuglene. Det er specielt den rekreative og øvrige
lavtgående lufttrafik, der ikke har faste ruter og tider, der kan have negative effekter på de
marine arter. Overflyvningen forstyrrer især i yngleperioden, hvor fuglene kan blive skræmt
væk fra egnede ynglepladser, og i vinterperioden, hvor de er særligt følsomme over for for-
styrrelser, fordi det på den ene eller anden måde begrænser deres fødesøgning. Derimod fore-
går ruteflyvning i så stor højde, at de marine arter ikke påvirkes. 

Generelt kan såvel fugle som pattedyr forholdsvist hurtigt vænne sig til regelmæssig over-
flyvning. Mens arter, der i perioder af deres liv opholder sig i øde egne, generelt har svært ved
en sådan tilvænning. 

Olie- og gasproduktion.
Efterforskning efter kulbrinter sker hovedsagelig ved skydning af seismik fra skibe og ved bo-
ring af brønde fra borerigge. Seismikken medfører midlertidig støj- og trykgener, som formo-
des at kunne påvirke fisk og hvaler og måske også fugle. Anvendelse af borerigge til efter-
forskning medfører en midlertidig forstyrrelse af havbunden ved boring, ankerhåndtering mv. 

Produktionen foregår fra produktionsplatforme, hvortil der er knyttet forskellige faciliteter,
interne rørledninger og 3 ilandføringsrørledninger. Der er i øjeblikket godt 40 platforme i den
danske sektor i Nordsøen. 

Der sker en påvirkning af vand, dyr og planter i havet omkring platformene både i efterforsk-
nings- og produktionsfasen, især fra udledning af stoffer til havet. Det er især produkti-
onsvand med rester af olie (alifatiske og aromatiske kulbrinter) og produktionskemikalier
samt kemikalier, der bruges i forbindelse med boringer og vedligeholdelse af brønde. Der
udledes ca. 50.000 ton forskellige stoffer om året. Størstedelen er harmløse, men en mindre
del, bl.a. olien, er miljøskadelig. I forbindelse med olieproduktionen udledes der oliearomater,
herunder PAH-forbindelser, i havmiljøet. PAH’erne dækker over en lang række tjærestoffer,
der findes i olie, men som også fremkommer som luftforurening ved ufuldstændig forbræn-
ding af organiske brændsler. 
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I den danske del af Nordsøen er den væsentligste kilde til aromat-forureningen oliespild fra
skibe og olieudledning fra offshore aktiviteter. Det udgør ca. 75%. Hovedparten af de reste-
rende ca. 25% stammer fra luften fra afbrænding. 

De aromater, der stammer fra platformenes produktionsvand, er kendetegnet ved høj akut gif-
tighed overfor specielt vandlevende organismer. Men aromaterne udgør i øvrigt en gruppe af
stoffer med forskellig giftighed overfor organismer, der lever i vand og kan forårsage uønske-
de langtidsvirkninger i havmiljøet. Det skønnes, at det årlige bidag fra olieproduktionen på de
danske felter udgør ca. 2 ton af de ca. 100 ton PAH’er, der udledes fra samtlige Nordsølandes
off-shore-produktion. Olieproblemet fra produktionsplatformene må forventes at vokse, efter-
hånden som de danske oliefelter bliver ældre.

Tidligere var anvendelsen af oliebaseret boremudder (OBM) en væsentlig kilde til olieforure-
ning af havet. Danmark ophørte med udledning af OBM allerede i 1991 og siden januar 1997
er der ikke udledt OBM til Nordsøen fra nogen sektorer. Kulbrinteproduktionen udgør herud-
over til stadighed en potentiel risiko for olieudslip ved lækager fra tanke og rørledninger eller
ved ”blow-out”.

Udledningen af olie (målt som alifater) fra danske platforme var i 1999 på 180 ton og olie-
spildet var på 20 ton. Mængden af oliespild kan variere kraftigt fra år til år. 

Olieforurening medfører en række effekter. De mest kendte er effekter på vandfugle som kan
blive forgiftet eller, hvor fjerene mister deres isolerende evne, hvorefter fuglene dør af sult og
kulde. Men dyr og planter i den frie vandmasse og på bunden kan også blive indsmurt eller
forgiftet af olie. Skaderne påføres især dyr, der filtrerer vandet f.eks. plankton, muslinger og
havbørsteorme. Af planter skades især de langsomt voksende som f.eks. flerårige algearter.
De naturtyper, der er særlig sårbare for olieforurening, er stenrev, ålegræs- og strandengs- og
vadeområder og frontområder, altså biotoper og områder, hvor produktionen af biomasse er
stor, og hvor der er mange arter. 

I OSPAR’s Offshore-komite er OSPAR landene og hermed også olielandene omkring Nord-
søen netop blevet enige om at skærpe reguleringen og begrænse udledningen til havet af mil-
jøfarlige stoffer fra offshore-aktiviteterne for at sikre et renere havmiljø.

I 2003 skal konkrete grænseværdier for aromater, herunder PAH’er, fastlægges. Grænsevær-
dierne for alifater i olien nedsættes fra 40 til 30 milligram pr. liter, og hvert land skal nedsætte
udledningen af olie (aromater + alifater) i produktionsvandet med 15% inden en dato, der
fastsættes på OSPARs kommissionsmøde i 2001.

Indvinding på havbunden af ral og sand.
Råstofproduktionen fra havet udgør ca. 20% af den samlede danske råstofproduktion. Indvin-
ding af råstoffer på havet foregår fra ca. 150 udlagte afgrænsede indvindingsområder i Nord-
søen, de indre danske farvande og Østersøen. Områderne ligger meget spredt. Der er store va-
riationer i områdernes størrelse og i indvindingens omfang og udvikling. 

Det samlede areal af de udlagte områder er ca. 1.000 km². Men under 1 % af arealet berøres af
aktuel indvinding, enten fordi indvindingen kun sker i mindre dele af store områder, eller for
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di områderne kun udnyttes periodisk til lokal forsyning. En del områder har regional betyd-
ning og har været kraftigt udnyttet i en længere årrække. 

Den samlede årlige produktion af råstoffer fra havbunden har i de seneste 20 år i gennemsnit
været ca. 5 mio. m³ , med store periodiske svingninger. Udsvingene skyldes primært det vari-
erende behov for sand til opfyldninger til nye landanlæg bl.a. i forbindelse med etablering af
de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. 

Den mest markante stigning er sket for fyldsand til anlæg og for sand til kystfodring på Vest-
kysten, hvor indvindingen er steget jævnt fra ca. 40.000 m³  i 1980 til over 3 mio. m³ i 1997. I
1999 var den samlede indvinding af sand og ral ca. 12 mio. m³ . Det ekstraordinært store om-
fang skyldes fyldsand til udbygning af Århus Havn.  

Råstofindvinding på havet kræver tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Indvindingen skal
foregå i afgrænsede og miljøvurderede områder. Råstofloven fra 1997 medførte en markant
ændring, idet råstofindvindingen tidligere foregik frit, bortset fra kystnære områder, hvor der
var forbud, og andre særlige områder.

Der blev i forbindelse med ændringen i råstofloven etableret en overgangsordning for indvin-
ding af sand og ral, således at den daglige råstofindvinding kunne fortsætte i 117 overgangs-
områder, som er oversigtligt miljøvurderet af Skov- og Naturstyrelsen. Områderne er placeret
der, hvor der hidtil har foregået indvinding. Overgangsordningen løber indtil udgangen af
2006.

I 1994 blev indvindingen i de internationale naturbeskyttelsesområder reguleret. Herefter kan
der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til efterforskning og indvinding i EF-
fuglebeskyttelsesområder, habitatområder, Ramsarområder og områder med en vanddybde
under 6 m. Eksisterende ral- og sandsugning i disse områder afvikles over en kortere årrække
frem til udgangen af 2004. 

Tilladelse til indvinding af ral og sand i nye områder forudsætter en samlet vurdering af de rå-
stofmæssige og miljømæssige forhold. Hvis der er tale om store råstofindvindinger på over 1
mio. m³  om året eller 5 mio. m³  i alt, skal der gennemføres en omfattende VVM1-vurdering,
som skal i offentlig høring inden tilladelsen gives. 

Indvinding foregår normalt på dybder fra 6 m ud til 20-25 m. Påvirkningen ved råstofindvin-
ding afhænger af områdets karakter og indvindingsmetoden. Indvindingen fjerner plante- og
dyrelivet, der hvor der suges, og der sker en umiddelbar ændring af bundens topografi og
eventuelt af dens sedimentsammensætning. I forbindelse med indvindingen opslemmes fin-
kornede partikler i vandmassen. Disse nedsætter lysgennemtrængeligheden og vil senere
aflejres på havbunden i og uden for indvindingsområdet. Ved indvindingen frigives tillige
iltforbrugende stoffer og næringssalte. Omfanget er normalt ringe og der er erfaringsmæssigt
ikke væsentlige miljømæssige effekter.

Ved stiksugning sker der en lokal sænkning af havbunden i begrænsede områder. Hvis der
dannes dybe huller uden mulighed for vandgennemstrømning, kan det føre til en permanent
ændring i sedimentsammensætningen, flora og fauna samt risiko for iltsvind. På større vand-
dybder med ringe strøm sker der normalt ingen eller kun meget langsom opfyldning af de
                                                
1 Vurdering af Virkninger på Miljøet jf. EF’s VVM-direktiv.
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frembragte sugehuller. I forbindelse med slæbesugning er de påvirkede arealer større, men der
sker normalt kun ringe forøgelse af vanddybden. Sedimentsammensætningen vil oftest kun
blive svagt ændret, og områderne vil derfor relativt hurtigt blive rekoloniserede. Gydepladser
for visse fiskerarter, f.eks. sild og tobis, kan blive ødelagt på grund af den ændrede sediment-
sammensætning.

De miljømæssige konsekvenser for plante- og dyrelivet på havbunden rundt om indvindings-
området afhænger af påvirkningens størrelse i forhold til de naturlige livsbetingelser på ste-
det. Således kan indvinding af en given råstofmængde, der i et område kan foregå uden nega-
tive miljømæssige konsekvenser, indebære væsentlige følger i andre mere følsome områder. 

Langtidseffekterne af råstofindvinding vil være afhængig af dybden på indvindingsstedet, de
øvrige hydrografiske forhold, indvindingsintensiteten og indvindingsmetoden.

Indvinding af sten.
De danske stenrevs biologi kendes kun i begrænset omfang, og hårdbundshabitaterne er dår-
ligt kendte ligesom deres biologiske betydning for havets samlede økosystem. Traditionelt
vurderes revenes biologiske betydning højt, fordi de indeholder meget artsrige plante- og dy-
resamfund, og fordi de har betydning for livet i de tilstødende frie vandmasser omkring reve-
ne og har betydning for visse havfugles fødesøgning. 

Indvinding af sten er restriktivt reguleret. Indvindingen kan kun foregå fra 18 udlagte indvin-
dingsområder til stenfiskeri, med et samlet areal på 101 km². For hvert område er der fastsat
en maksimal samlet kvote på 15.500 m³. 

Kvoten for stenfiskeriet nedskrives løbende. Indvindingsintensiteten har i gennemsnit været
ca. 6.000 m³  søsten om året. Med den nye stramning i bekendtgørelsen, der trådte i kraft i juli
1999, er der fastsat en restriktiv ordning. Således må søsten kun anvendes til særlige opgaver,
hvor der i forvejen er anvendt sten fra havet. Hver enkelt arbejdsopgave skal have tilladelse
fra Skov- og Naturstyrelsen. 

Stenfiskeri påvirker direkte livsgrundlaget for hårdbundsplanter og dyr ved at fjerne det sub-
stat, de hæfter sig til. Der foreligger ikke data fra de store byggeperioder i 1960’erne, men et
meget forsigtigt skøn anslår, at stenfiskeri i de danske farvande har fjernet 15 km² hård bund.
Indvindingen tilbage i 1960’erne foregik altovervejende på vanddybder under 10 m, og spe-
cielt huledannende rev (stenrev, hvor stenene ligger stablet) var eftertragtede. En naturtype,
der i dag er meget sjælden.

Landvinding, anlæg og anlægsaktiviteter.
De kystnære lavvandede havområder er gennem tiden reduceret, dels ved inddæmninger til
landbrugsformål, dels ved opfyldninger til forskellige anlæg. Inddæmninger har de sidste ca.
200 år inddraget ca. 33.000 ha (et areal svarende til Falster). Det vil sige, at ca. 15% af de
lavvandede områder med vandybder på mindre end 2 m er blevet inddraget. Landvindings-
projekterne har medført, at 140 små øer og 14% af den oprindeligt 8.000 km lange kystlinie er
forsvundet. Derved er naturlige marine biotoper i produktive fjorde og vige med et righoldigt
dyre og planteliv, ofte med en høj omsætning, blevet reduceret. 

Havne, broer, dæmninger og kystbeskyttelsesanlæg.
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Disse anlæg beslaglægger primært store arealer, som udgår af det marine miljø. Naturindhol-
det i de berørte områder ændres eller gået tabt. Men også i havområder, der bruges i forbin-
delse med anlægget og dets vedligeholdelse, påvirkes områdets dyre- og planteliv. Det kan
skyldes ændringer i dybdeforhold, hydrografi, bundsediment, som igen ændrer områdernes
naturindhold på grund af forurening, forstyrrelser i havbunden, vandmasserne og luften. 

Ved inddæmninger mister fiskeribestandene vigtige rekrutteringsområder, idet de lavvandede
områder udgør opvækstområder for ørred, ål, rødspætte, skrubbe og pigvar.

Den frie kystdynamik er begrænset på en stor del af kysten på grund af forskellige former for
kystbeskyttelse. Kystdirektoratet har opgjort, at af de ca. 5.883 km indre danske kyster er der
diger på mere end 934 km og skræntfodsbeskyttelse og stenrækker på ca. 700 km. Det svarer
til at 28% af kyststrækningen er beskyttet. Derudover er der 13.000 høfder, bølgebrydere m.v.
og 6.000 ydermoler og andre bygværker. Disse modificeringer af kystområderne medfører
ofte ændringer af værdifulde habitater og forstyrrelser af økologiske funktioner. Et eksempel
på sådanne ændringer er bygning af faste anlæg på en ellers blød bund, som introducerer et
nyt substrat, hvorved der opstår en ny naturtype, som er fremmed for området. 

Kystfodring, uddybning, oprensning og klapning.
Opretholdelse af sejlruter og indsejlinger til havne samt skibes større dybgang nødvendiggør
uddybning, oprensning og klapning. Der flyttes årligt betydelige uddybnings- og oprens-
ningsmaterialer. Til den del af kystbeskyttelseen langs den jyske vestkyst, der foregår ved
hjælp af kystfodring, indvindes ca. 3 mio. m³ materiale. Indvindingen foregår i en række ind-
vindingsområder på havbunden udfor Vestkysten. 

Ovennævnte aktiviteter medfører fjernelse og tildækning af havbunden , hvorved det pågæl-
dende område mister dyre- og plantelivet midlertidigt eller permanent. Derudover kan dyre-
og plantelivet i de områder, der modtager klapmateriale, blive negativt påvirket f.eks. ved at
iltforholdene ændres eller ved bioakkumulation af miljøfarlige stoffer fra skibe eller havneak-
tiviteter.  

Ledningsanlæg. 
Der er tale om et bredt spektrum af ledninger og rør: tele- og elkabler, vand- og fjernvarme-
ledninger, olie- og gasledninger og spildevandsledninger. Der findes ikke i dag et totalt over-
blik over eksisterende ledningsanlæg og de områder, som er pålagt restriktioner i tilknytning
til linieføreingen. Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af ledninger til vand eller spil-
devand i havområderne har et begrænset omfang og er derfor ikke et generelt problem for
havmiljøet. 

Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af kabel og rørledninger, medfører uanset tek-
nikken forstyrrelser i form af støj, midlertidige eller varige ændringer af havbunden og na-
turtyperne (incl. flora og fauna) som følge af gravearbejdet, sedimentspredning i vandet,
midlertidige afspærringer af hav- og strandområder m.v.. Påvirkningerne kan have varierende
forstyrrelseseffekt overfor ynglende, fældende, rastende eller trækkende fugle, gydende eller
vandrende fisk samt vækstperioder for f.eks. ålegræs.

Der er formentlig ikke varige biologiske eller andre påvirkninger af driften af telekabler og
fjernvarmeledninger på havbunden eller nedgravet i havbunden. Varige biologiske eller andre
påvirkninger af elkabler på havbunden eller nedgravet i denne er formentlig små, men fra fi
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skerside er der peget på mulige virkninger fra elektromagnetiske felter, men det har ikke kun-
net dokumenteres.

For olie- og gasledninger i åbne render vil der normalt ske en sedimentation i renden. Ved
raldækkede ledninger vil raldækket formentlig fungere som et langstrakt stenrev, hvorved der
kan etableres nye levesteder for fisk og andre havdyr. 

Kabler og rørledninger optager relativ meget plads på havbunden, idet alle kabler og rørled-
ninger indebærer en 200 m beskyttelseszone på hver side, hvor der er forbud mod trawlfiske-
ri, opankring og råstofindvinding. En konsekvens af beskyttelseszonerne kan være, at aktivi-
teter og fiskeri koncentreres i andre områder.

Olie- og gasledninger udgør en potentiel forureningskilde ved uheld, ligesom udtjente ikke-
fjernede ledninger og kabler kan udgøre et miljøproblem. 

Vindmøller.
Regeringens energihandlingsplan Energi 21 forudsætter, at der skal opstilles 4000 MW vind-
kraft på havet inden 2030. Der er udpeget fem fremtidige havmølleområder på baggrund af en
opgørelse af andre benyttelses- og beskyttelsesinteresser. Der er ligeledes identificeret 8 bin-
dingsområder, hvor der er fysiske forhold, aktiviteter eller lovgivningsmæssige bindinger,
som principielt blokerer for vindmøller. Der er identificeret 12 afvejningsområder hvor der
forudsættes en nøje afvejning af energiinteressen overfor andre interesser. De 5 planlagte de-
monstrationsvindmølleparker på havet (se vedlagte kort) vil med den foreslåede udformning
med tilsammen 450 møller dække et arealområde, der er beregnet til omkring 152,5 km².

Udflytning af vindmøller fra land til havet kan påvirke havets mangfoldighed ved forstyrrel-
ser i anlægs- og driftsfasen på fugle og pattedyr samt medføre kollisionsrisiko, ændringer i
sedimentation, vegetation, bundfauna og påvirke fiskebestande. Endvidere vil beskyttelseszo-
ner omkring interne kabler i vindmøller og omkring kabler til land medføre, at aktiviteter og
fiskeri må koncentreres i andre områder. Etablering af vindmøller på havet forudsætter udar-
bejdelse af VVM-vurdering, der skal i offentlig høring. 

Friluftsliv og turisme.
Friluftslivet og turismen på, og i tilknytning til havet udgøres af et bredt spektrum af aktivi-
teter. De traditionelle friluftsaktiviteter som badning, kystfiskeri og ikke motoriseret sejlads
påvirker almindeligvis kun i ringe grad naturen og det marine miljø. Kun hvis disse aktiviteter
bliver meget koncentrerede geografisk og på en kort sæson eller får et stort omfang er der ri-
siko for væsentlige påvirkninger. Sejlads og vindsurfing kan medføre ødelæggelse på planter
og fastsiddende dyr i følsomme områder. Motoriserede aktiviteter som vandscootere, speed-
både, motorbåde og sportsfly har generelt større forstyrrelseseffekt på grund af støj og stor
aktionsradius. Irregulariteten i disse aktiviteter bevirker, at forstyrrelseseffekten forøges væ-
sentligt, så også ikke motoriserede aktiviteter, som sejlads, dykning, vindsurfing o.lign. kan
medføre påvirkninger i områder med store koncentrationer af fugle.

 Sammenfatning. 
De naturlige marine biotoper, specielt i de kystnære dele af havområdet, er blevet reduceret
som følge af inddragelse af lavvandede havområder til land, ændring af havbunden i forbin-
delse med anlægsaktiviteter og modificering af kystområderne. Det betyder formindskelse af
de naturlige levesteder og øget påvirkning af følsomme arter. Der er imidlertid sket en æn
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dring af politikken på kystbeskyttelsesområdet, som indebærer at hensynet til naturens frie
dynamik får større vægt. 

Produktionen af olie og gas i Nordsøen medfører udledninger, der kan have negative påvirk-
ninger på havmiljøet. Ligeledes kan klapning have miljømæssigt negative påvirkninger, lige-
som ulovlige udledninger af olie og kemikalier fra skibe. 

Indvinding af havbundsmaterialer i de danske farvande kan have miljømæssige konsekvenser
på plante- og dyrelivet rundt om indvindingsområdet. Omfanget afhænger af påvirkningens
størrelse i forhold til de naturlige livsbetingelser på stedet. Da indvindingen er reguleret og
generelt ikke må finde sted i de mest sårbare områder, men kun i områder der er udlagt til
formålet, betragtes påvirkningerne som relativt beskedne. 

De mange ukoordinerede enkelttilladelser på havet er et stigende problem. Selvom påvirknin-
gen fra den enkelte aktivitet eller det enkelte anlæg ikke i sig selv udgør nogen væsentlig på-
virkning af havets natur, kan påvirkningerne tilsammen komme til at true plante- og dyrelivet
i lokale områder. Der findes ikke et samlet overblik over ledningsanlæg, deres placering på
havområdet og de restriktioner, der er knyttet til linieføringerne.
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KAPITEL 5: EKSISTERENDE MÅL OG INDSATS FOR HAVETS NATUR. 

5.1. Naturforvaltning. 

Biodiversitetskonventionen.
Alle kontraherende parter i Biodiversitetskonventionen skal i overensstemmelse med deres
særlige naturgivne vilkår og muligheder udvikle nationale strategier for bevaring og bære-
dygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed. På partskonferencen i 1995 - hvor et af
hovedtemaerne var bevaring og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten i kyst- og havområ-
der - blev Jakarta Mandatet (beslutning II/10) vedtaget. Af mandatet fremgår, at de mest aktu-
elle og potentielle trusler mod bevarelsen af biodiversiteten i kyst- og havområder bl.a. er fy-
sisk ødelæggelse, kemisk forurening, eutrofiering, ændring af klimaet, introduktion af frem-
mede arter, overudnyttelse af havets levende ressourcer og indirekte effekter på andre arter og
på levesteder. 

På partskonferencen i 1998 blev der fastlagt et arbejdsprogram, som identificerer de afgøren-
de operationelle mål og prioriteringer samt en række hovedprincipper for gennemførelsen af
programmet. Specifikt peges der således i programmet på:
• at der bør udarbejdes integrerede forvaltningsplaner for lokale, nationale og regionale om-

råder,
• at økosystemtilgangen og forsigtighedsprincippet skal fremmes i forbindelse med udnyt-

telsen af de marine ressourcer samt at parterne bør tilsendes oplysninger om de tilgænge-
lige informationer om genetiske ressourcer,

• at der skal gennemføres undersøgelses- og overvågningsprogrammer om effekten på bio-
diversiteten af udpegning af beskyttede områder samt udarbejdes kriterier for udpegning
af marine beskyttelsesområder,

• at der skal udarbejdes metoder og teknikker, som kan minimere påvirkninger fra havbrug
på biodiversiteten,

• at kendskabet til hvorledes fremmede organismer spredes og hvilken effekt disse har på
den oprindelige biodiversitet skal øges, at manglerne ved de eksisterende lovgivningsin-
strumenter skal klarlægges, og at der skal udvikles en global strategi til forhindring af
spredning af fremmede organismer, og

• at der skal oprettes en database specielt med henblik på oplysninger om en integreret for-
valtning af kyst- og havområder. 

 Biodiversitetskonventionen bedømmes samlet i notat af 1. marts 2001, hvortil der refereres.

CITES / Wasingtonkonventionen. 
Konventionen vedrører international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Selv
om der er visse danske dyr og planter på listerne, er konventionens betydning for den danske
biodiversitet begrænset, idet de pågældende arter - uanset CITES - er fredede, fordi de typisk
hører til rødlistearterne og eller er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet – eller EF-
habitatdirektivets strenge beskyttelsesregler og dermed undergivet handelsforbud.

Bonn-konventionen. 
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Konventionen og aftaler under denne omfatter de på konventionens appendix I ca. 80 arter af
vilde fugle og dyr, af hvilke kun en halvsnes arter af fugle forekommer i Danmark, flere af
dem tilmed kun sporadisk. Konventionen indeholder desuden forpligtelse til at indgå særlige
aftaler om de ca. 170 arter, der er optegnet i konventionens appendix II. Der er indtil nu ved-
taget 5 aftaler under Bonn- konventionen, hvoraf 4 af disse omfatter danske arter, henholdsvis
aftaler om sæler, småhvaler, flagermus og vandfugle.

Altalen om sæler vedrører beskyttelse af sælerne og deres levesteder i Vadehavet. 

Aftalen om småhvaler skal fremme og opretholde en gunstig bevaringsstatus for småhvaler i
Østersøen og Nordsøen bl.a. gennem levestedsbeskyttelse og forvaltning i form af: 
- Forebyggelse af udledninger af stoffer, som er en potentiel trussel mod dyrenes sundhed.
- Udvikling af fiskeredskaber m.v. med henblik på at undgå bifangst.
- Regulering af aktiviteter, der væsentligt påvirker føderessourcerne.
- Forebyggelse af væsentlige forstyrrelser.

Aftalen om vandfugle har til formål, at beskytte de afrikanske-eurasiske migrerende vand-
fugle ved at tilvejebringe rammer for en koordineret beskyttelsespolitik for migrerende
vandfuglearter. Det gælder især de arter der er udryddelsestruede eller har en ugunstig beva-
ringsstatus. Mange af de 170 arter som aftalen omfatter, forekommer i Danmark. Aftalen er
særdeles omfattende og detailleret bl.a. fordi den i form af et bilag indeholder en handlings-
plan, som udgør en integreret del af aftalen og i vidt omfang er formuleret i form af forpligtel-
ser (herunder forvaltningsplaner), hvoraf knapt halvdelen (af flere end 30) vedrører arts-
og/eller levestedsbeskyttelse o.lign.

Bern-konvetionen. 
Bern-konventionen er - efter biodiversitetskonventionen- den mest omfattende internationale
aftale om naturbeskyttelse, som Danmark er part i, idet aftalen i princippet vedrører alle euro-
pæiske vilde dyr og planter samt alle levesteder. De fleste af konventionens forpligtelser
vedrørende artsbeskyttelse er konkrete, medens forpligtelserne vedrørende levestedsbeskyttel-
sen er generelle eller ”bløde”.

Bl.a. forpligtelserne i Bern-konventionen har motiveret EF-kommissionen til direktivforslag
om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter, som suppleret af EF- fuglebeskyttelsesdi-
rektivet og EF-habitatdirektivet, omsætter Bern-konventionens forpligtelser vedrørende bl.a.
arts- og levestedsbeskyttelse til EF-lovgivning. 

EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet.
Målet med direktivet er at fremme beskyttelsen af bestande af alle vilde fuglearter, som na-
turligt opholder sig i Europa ved at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkelige forskel-
ligartede levesteder. Dette indebærer en generel forpligtigelse til regulering af menneskelige
aktiviteter, som kan indvirke på fuglebestandenes størrelser, herunder især forringelse og for-
urening af alle vilde fugles levesteder samt fangst af, drab og handel med fugle. 
 
Direktivet indeholder regler for både artsbeskyttelse og levestedsbeskyttelse. Der skal således
udlægges særlige beskyttelsesområder for en række på Liste 1 nærmere angivne ynglefugle-
arter, som er truede, sjældne, følsomme eller på anden måde kræver speciel opmærksomhed,
så disse arter kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområde, samt for regelmæssigt
tilbagevendende trækfuglearter. 
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Levestedsbeskyttelsen har til formål at opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligarte-
de og vidtstrakte levesteder for alle arter af fugle ved:
- oprettelse af beskyttede områder,
- økologisk forvaltning af levesteder både i og uden for beskyttede områder,
- genskabelse af ødelagte biotoper,
- oprettelse af nye biotoper.

Artsbeskyttelsen skal bl.a. sikre, at der gennemføres en streng beskyttelsesordning med forbud
mod indfangning og drab, forsætlig forstyrrelse samt forsætlig ødelæggelse eller indsamling
af æg af de strengt beskyttede fuglearter.

Formålet med udpegningen af egnede fuglebeskyttelsesområder er endvidere at forurening
eller forringelse af fuglenes levesteder undgås samt forstyrrelser af fuglene i det omfang en
sådan forurening, forringelse eller forstyrrelse har væsentlig betydning for de pågældende
fuglearter.

EF-Habitatdirektivet.
Hovedformålet med direktivet er at fremme opretholdelsen af den biologiske mangfoldighed
ved generelt at fremme bevaring og beskyttelse af vilde planter og dyr (bortset fra fugle) samt
bevaring, beskyttelse og forbedring af naturtyper. Medlemslandene skal således sikre genop-
retning eller opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for naturtyper, der er i fare for at for-
svinde i deres naturlige udbredelsesområde eller har begrænset naturlig udbredelsesområde
samt for arter, der er truet, sårbare, sjældne, endemiske eller kræver særlig opmærksomhed.
Direktivet indeholder lister over hvilke naturtyper og arter der særlig skal tages hensyn til,
dog begrænset til naturtyper af fællesskabsbetydning. 

En naturtypes bevaringsstatus er ”gunstig”, når:
- det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er sta-

bile eller i udbredelse, og
- den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på

langt sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt
når

- bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gun-
stig. 

En arts bevaringsstatus er ”gunstig” når:
- data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil

kunne opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og
- artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed

for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og 
- der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at be-

vare dens bestande. 

Direktivet indeholder ligesom fuglebeskyttelsesdirektivet regler for både levestedsbeskyttelse
og artsbeskyttelse.

Levestedsbeskyttelsen omfatter bl.a. 3 former for områdebeskyttelse:
- udpegning af bevaringsområder for arter på direktivets bilag I og naturtyper på bilag II,
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- fremme forvaltning af spredningskorridorer,
- beskyttelse af yngle- og rasteområder for arter på bilag IV(a) strengt beskyttede dyr og in-

direkte voksesteder for arter på bilag IV(b), strengt beskyttede planter. 

Artsbeskyttelsen skal bl.a. sikre, at der gennemføres en streng beskyttelsesordning med forbud
mod indfangning og drab, forsætlig forstyrrelse samt forsætlig ødelæggelse eller indsamling
af æg af de strengt beskyttede dyrearter. Tilsvarende regler findes for bl.a. plukning, indsam-
ling og ødelæggelse af strengt beskyttede plantearter. Artsbeskyttelsen indeholder endvidere
regler om, at der skal føres tilsyn med uforsætlig indfangning og drab af arter af dyr, samt at
det skal påses at fremmede arters introduktion reguleres, således at der ikke sker skader på
naturtyper samt den vilde fauna og flora.

Visse af de arter og naturtyper der er angivet i direktivet er ”prioriterede” hvilket indebærer,
at der er et særligt ansvar med henblik på at undgå forringelser af naturtypen og levestederne
for arterne samt forstyrrelser af arterne, som kun kan fraviges såfremt det er bydende nødven-
digt af hensyn til væsentlige samfundsinteresser i forbindelse med menneskers sundhed eller
offentlig sikkerhed. Der kan ifølge Habitatdirektivet kun ske fravigelse af bekendtgørelsens
bestemmelser, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteres-
ser, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning. 

Ramsarkonventionen.
Konventionens formål er at modvirke tab af vådområder nu og i fremtiden, idet vådområder
anses at have grundlæggende betydning for vandsystemernes balance og som levested for en
karakteristisk flora og fauna, navnlig vandfugle. Dette indebærer, at medlemslandene udpeger
vådområder, som på et hvilket som helst tidspunkt af året er af international betydning som
levested for vandfugle, samt er af international betydning i økologisk, botanisk, zoologisk,
ferskvandsbiologisk eller hydrologisk forstand. I de udpegede områder skal man fremme be-
skyttelsen og sikre bevarelsen af områderne ved at oprette reservater og drage omsorg for
hensigtsmæssigt tilsyn. Desuden skal man gennem naturforvaltning tilstræbe at øge bestande-
ne af vandfugle i egnede vådområder.

Naturbeskyttelsesloven.
Naturbeskyttelselovens formål er at medvirke til at værne landets natur og miljø, så sam-
fundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og
for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven skal således bl.a. beskytte naturen samt forbedre,
genoprette eller tilvejebringe områder af betydning for dyr og planter.

Et væsentligt led i beskyttelsen af de marine områder har været udpegning af EF-fuglebeskyt-
telses-, EF-Habitat- og Ramsarområder, som samlet kaldes internationale naturbeskyttelses-
områder jf. bek. 782/1998. Sideløbende hermed er alle marine pattedyr og en lang række
vandfugle totalfredede i Danmark. Til implementering af EF-fuglebeskyttelsesdirektiv har
Danmark udpeget 111 EF-fuglebeskyttelsesområder, som omfatter 27 Ramsar-områder og
hvor det samlede areal udgør 9.600 km². 

Danmark har i 1998 foreslået EU-kommisssionen, at der i Danmark udpeges 194 habitatom-
råder med et samlet areal på ca. 10.000 km², hvoraf 72% på havet. Det samlede reservatareal
på det marine område er er nu på ca. 300.000 ha. fordelt på 100 reservater. 
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Med hjemmel i Naturbeskyttelseslovens § 51 er der hidtil gennemført 11 fredninger på søter-
ritoriet bl.a. i Vadehavet. I visse tilfælde er de kombineret med adgangen til at udpege vildtre-
servater i henhold til jagtloven. 

De internationale naturbeskyttelsesområder skal optages i region- og kommuneplanerne.
Bekendtgørelsen 782 indeholder en planlægningsbestemmelse (§3), der fastslår at der
ikke kan planlægges for anlæg, opfyldninger på søterritoriet eller foranstaltninger i øv-
rigt, når dette kan indebære forringelser af områderne eller medføre forstyrrelser af be-
tydning for de pågældende arter. Der gælder særlige regler om områdernes beskyttelse
både i havmiljøloven og i råstofloven.

Naturbeskyttelsesloven indeholder tillige et forbud mod uden tilladelse at udsætte dyr, der ik-
ke findes vildtlevende i Danmark. Forbuddet gælder for såvel søterritoriet som fiskeriterrito-
riet. Miljøministeren (Skov- og Naturstyrelsen) kan dog meddele tilladelse til udsætning.

Jagt- og vildtforvaltningsloven.
Formålet med Jagt og Vildtforvaltningsloven er at sikre arts- og individrige vildtbestande og
skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning af disse. Det skal ske bl.a. ved at beskytte vild-
tet, særligt i yngletiden, ved at sikre kvantiteten og kvaliteten af vildtets levesteder gennem
oprettelse af vildtreservater og ved på anden måde at etablere, retablere og beskytte vildtets
levesteder. Det skal endvidere ske ved at regulere jagten således, at den sker efter økologiske
og etiske principper og under varetagelse af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne
og truede arter. 

Ved lovens administration skal hensynet til befolkningens rekreative behov afvejes over for
hensynet til beskyttelse af vildtet. 

Lovens regler om vildt gælder for pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er naturligt
forekommende i den danske natur. Reglerne gælder også for pattedyr og fugle, som er udsat
eller er undsluppet menneskelig varetægt, og som har etableret vildtlevende, reproducerende
bestande i naturen, medmindre de traditionelt betragtes som husdyr. 

Jagt og Vildtforvaltningsloven udgør således et vigtigt element i den samlede forvaltning af
vilde dyrearter og deres levesteder på land og på havet.

Havmiljøloven.
Havmiljøloven har samme overordnede mål som naturbeskyttelsesloven, nemlig at værne
natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for men-
neskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven skal desuden forebygge og
begrænse forurening af miljøet, herunder særligt havmiljøet (fra forskellige kilder), der kan
bringe menneskets sundhed i fare, skade de levende ressourcer og livet i havet, være til gener
for retmæssig udnyttelse af havet eller forringe rekreative værdier.

Biodiversitetsstrategi 1995.
Miljø- og Energiministeriet udarbejdede i 1995, i henhold til Biodiversitetskonventionens ar-
tikel 6, redegørelsen ”Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi”, som beskri-
ver regeringens politik for beskyttelse af den biologiske mangfoldighed. Strategiens målsæt-
ninger vedr. havet kan sammenfattes i følgende punkter:
• Videnopbygning vedr. naturtyper, indikatorer, påvirkningsfaktorer og kvalitetskriterier.
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• Fiskeriforvaltningen skal integrere hensynet til den biologiske mangfoldighed (økosy-
stemtankegang, samspillet mellem arter, kontrol med udsætninger, bifangster, forskning).

• Udvikling af sammenhængende kriterier for udpegning af beskyttede områder.
• Afdækning af behov for naturgenopretning, herunder behovet for etablering af kunstige

stenrev. Øget naturgenopretning af inddæmmede arealer.
• Øget beskyttelse af miljøfølsomme områder i relation til international skibstrafik gennem

internationale aftaler.
• Begrænsning af forureningen med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet og ved fore-

byggelse ved kilden i alle sektorer i Danmark og i udlandet. 

Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999.
Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999 supplerer disse målsætninger med bl.a. følgende:
• Helhedsbetragtning: Indsatsen skal omfatte hele økosystemer inkluderede hav-, land- og

ferskvandsområder samt erhvervsmæssige og rekreative interesser.
• Miljøkonsekvensvurdering: Grundlaget for gennemførelse af VVM forud for større an-

lægsarbejder på havet skal forbedres. 
• Naturbeskyttelse: Forvaltning af sæler i Østersøen (beskyttelse og begrænsning af skader

på fiskereskaber og fangst), implementering af biodiversitetskonventionen i OSPAR (kri-
terier for beskyttelse af arter, habitater og økosystemer samt retningslinier, som sikrer, at
menneskelige aktiviteter ikke belaster det marine økosystem), implementering af den tri-
laterale Vadehavsplan og naturgenopretning bl.a. i de tidligere afvandede fjorde.

• En samlet naturpolitik for havet skal udarbejdes.

Vadehavsplanen.
Vadehavsplanen er et eksempel på en rammeplan, der udfra en helhedsorienteret tilgang, så-
vel geografisk som sektoriel, fastsætter mål for forskellige habitattyper, der hører til et natur-
ligt dynamisk Vadehav. Planen sigter på en balanceret beskyttelse og genopretning af natur-
værdierne i Vadehavets økosystem og mulighed for fortsat bæredygtige menneskelige aktivi-
teter i området.

Nationale og internationale bestemmelser og traktater indgår som et centralt element i for-
valtningsplanen.Vadehavsplanens mål er at opretholde eller forbedre kvaliteten i udvalgte ha-
bitattyper. Målene for kvalitet af vand og aflejringer er fælles for samtlige habitater og sup-
pleres med specielle mål for fugle, havpattedyr, landskab og kulturelle aspekter. Målene un-
derstreger behovet for en forøgelse af antallet af naturlige og uforstyrrede levesteder i Vade-
havet som forudsætning for genoprettelsen af økosystemet.

Plan for fiskeri i Limfjorden.
Planen for fiskeri i Limfjorden er en fiskeriforvaltningsplan, som er udsendt i januar 2001, og
som sætter fiskerireguleringen ind i en bredere sammenhæng. Planen muliggør en tilpasning
og udvikling af fiskeriet og fiskerimulighederne i og omkring fjorden til gavn for både fjor-
dens miljø, de rekreative interesser og fiskerierhvervet. I begyndelsen af 1990’erne indledte
de tre Limfjordsamter og statslige myndigheder et samarbejde omkring tilrettelæggelsen af
fremtidens fiskeri, forårsaget af nedgang i en række fiskebestande, en stor stigning i muslin-
gefiskeriet og forringet vandmiljø i Limfjorden. Den fremtidige forvaltning af fiskeriet er dis-
kuteret i dialog med forskellige interessenter omkring fjorden, og der er blevet indsamlet vi-
den om fjordfiskeriet og dets miljøeffekter. 
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Planen åbner mulighed for justeringer af de nuværende regler for fiskeriet, bl.a. for muslinge-
fiskeriet, hvori der kan ske en reduktion af det areal, hvor det er tilladt at fiske blåmuslinger,
og der tilstræbes en gradvis reduktion af antallet af licenser til at drive muslingefiskeri. Der er
indledt projekter, hvor mulighederne for at udvikle mere skånsomme fangstredskaber under-
søges og hvor alternative metoder til dyrkning af blåmuslinger og østers afprøves. Planen in-
debærer endvidere, at der fortsat skal forskes i årsagerne til nedgangen i fiskeriet, bl.a. ved at
se på sælers, skarvers og de bundlevende filtratorers (muslinger, søpunge, o.a.) rolle. Fiskeri-
statistikken skal forbedres, bl.a. med inddragelse af fritidsfiskeriet.

Sammenfattende vurdering.
En samlet bedømmelse af Danmarks indsats i Biodiversitetskonventionen er tidligere foreta-
get af OECD, som ved vurderingen af dansk natur- og miljøpolitik i 1999 fandt, at biodiver-
sitetestrategien fra 1995 og den store indsats, der gennem årene er gennemført til beskyttelse
af natur og miljø, ikke udgør en tilstrækkelig beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i
Danmark. Konklusionen var derfor, at der burde udarbejdes en samlet handlingsplan for bio-
logisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. 

Målsætningerne i Jakartamandatet om bl.a. at bæredygtighed, økosystemtankegang og for-
sigtighedsprincippet skal ligge til grund for naturbeskyttelsesarbejdet, er til en vis grad op-
fyldt. Det samme gælder gennemførelsen af undersøgelses- og overvågningsprogrammer om
biodiversiteten i beskyttede områder. Der mangler imidlertid meget på både disse områder
som på de andre mål i mandatet, før man kan sige at målene er nået. Særligt målsætningerne
om integrerede forvaltningsplaner og en samlet planlægning på havområdet, f.eks. i kystzo-
nen, øget konkretisering af bæredygtighedsbegrebet, udbygning af overvågningsprogrammer-
ne med biologiske parametre, udvikling af kendskabet til og forebyggelse af udbredelsen af
fremmede organismer i havet og opbygning af databaser og viden til brug for integreret for-
valtning af hav- og kystnære områder, herunder etablering af øget offentlig tilgængelighed til
disse data, er langt fra nået.

Der er endnu et stykke vej, før målet om at lægge helhedsbetragtninger og økosystemtanke-
gang til grund for naturbeskyttelsesarbejdet, men udviklingen går i den rigtige retning. Reg-
lerne om miljøkonsekvensvurdering blev forbedret i 1999, men der mangler stadig udvikling
af operative metoder til konsekvensvurdering. 

Der er gennemført enkelte naturgenopretningsprojekter på det marine område fortrinsvis i de
lavvandede fjordsystemer, f.eks. Hjarbæk Fjord, Olde Nor og Legind Vejle. 

Der er udpeget en lang række internationale naturbeskyttelsesområder i de indre danske far-
vande på baggrund af kriterierne i Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsar-
konventionen. I forbindelse med administrationen af EF-habitatområderne er der igangsat et
arbejde med udvikling af bevaringsmålsætning for de marine habitater, der indgår i udpeg-
ningsgrundlaget. Der er endnu ikke udarbejdet kvalitetskriterier for de marine naturtyper. 
Endvidere vil habitatudpegningerne også på havet blive revideret i løbet af de nærmeste år i
lyset af Kommissionens kritik af de foreløbige udpegninger. Det kan bl.a. medføre, at flere
stenrev udpeges til habitatområder. Der er endvidere ikke udpeget beskyttelsesområder i
Nordsøen og i farvandet mellem Falster og Bornholm.
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Der er udarbejdet en status over den efter habitatdirektivet beskyttede naturtype ”Lagune”
som angiver, at bevaringsstatus af den biologiske mangfoldighed i denne naturtype er ugun-
stig. Arbejdet med vurdering af bevaringstilstanden for øvrige marine naturtyper er i gang.

Et middel til at nedbringe risikoen for reduktion af den genetiske mangfoldighed som følge af
svingninger i bestandsstørrelse, ændringer i miljøet eller ændret arealanvendelse, er at sikre
flora og fauna mange levesteder i de væsentligste naturtyper.

Udpegning af EF-fuglebeskyttelses-, Ramsar- og EF-Habitatområder udgør de væsentligste
kerneområder for den biologiske mangfoldighed. Udpegningen indebærer beskyttelse af na-
turtyper og arter, som skal sikres en gunstig bevaringstatus.

EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder kunne i fremtiden udgøre grundstammen i ud-
pegning af større sammenhængende naturområder på havet. Det ville imidlertid kræve, at Ha-
bitatområderne ikke kun defineres ud fra geomorfologi, men behandles udfra naturtyper. 

Konkrete fredninger kan være et redskab til at beskytte naturtyper og habitater mod anlæg og
aktiviteter. Men det er hverken et hensigtsmæssigt eller tilstrækkeligt redskab til at sikre den
biologiske mangfoldighed. Jo mere konkurrence der bliver om naturressourcerne på havet,
des mindre hensigtsmæssigt bliver ”fredningsløsningen”, selvom den i særlige tilfælde kan
være det eneste middel. 

Vadehavsplanen er en rammeplan, der udfyldes af politikker på de forskellige områder og
konkrete handlinger. Som led i planen foretages overvågning og vurdering, der giver mulig-
hed for løbende revision. Planens målsætninger er for tiden ved at blive indarbejdet i region-
plantillæg for Vadehavsområdet. 

Endelig er der grund til at pege på, at implementeringen af Vandrammedirektivet i årene
fremover vil påvirke naturforvaltningen i de ferske vande, i de kystnære farvande og til dels i
de åbne farvande. Vandrammedirektivet behandles nærmere i afsnit 5.4.

5.2. Havkonventionerne. 

Regeringens overordnede målsætninger for beskyttelsen af havet bygger på bl.a. Helsingfors-
konventionen (for Østersøen), OSPAR-konventionen (for det Nordøstlige Atlanterhav incl.
Kattegat og Nordsøen) og deklarationen fra 4. Nordsøkonference i 1995. 

Havkonventionernes generelle målsætning er at forebygge og eliminere forurening af havet
og at sikre at havets økosystemer findes i en bæredygtig, sund og ubeskadiget tilstand og at
menneskets sundhed er beskyttet. Der er inden for havkonventionerne fastlagt en række am-
bitiøse og langsigtede målsætninger, hensigtserklæringer og grundlæggende principper for
beskyttelsen af natur og miljø. 

Målsætningerne om beskyttelsen af økosystemer og biodiversiteten er mindre konkrete, end
målsætningerne om reduktion af påvirkningern med f.eks. næringssalte og miljøfarlige stof-
fer, men der arbejdes i havkonventionerne med en integreret økologisk grundopfattelse. Der
arbejdes således på at fastlægge kvalitetsmål for arter og naturtyper, og på at gennemføre de
nødvendige foranstaltninger for at opnå fastlagte mål. 
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Havkonventionerne arbejder således bl.a. med følgende målsætninger: 
• at dyre- og plantelivet skal være ubetydeligt eller kun svagt påvirket af menneskeskabt

forurening og menneskelige aktiviteter,
• at indholdet af næringsstoffer skal være på et naturligt niveau, herunder at vandets sigt-

barhed er naturlig, at der ikke forekommer unaturlige masseopblomstringer af giftige
planktonalger eller forureningsbetingede makroalger, og at iltsvind alene forekommer i
naturlige iltsvindsområder,

      (Citeret efter Vandmiljø 1999, Miljøstyrelsen, Redegørelse nr. 1 – 1999) samt
• at stræbe efter reduktioner på 50% af atmosfæriske og vandbårne tilførsler af forfor og

kvælstof til havområderne,
• at stræbe efter at reducere udledninger, udslip til luften og diffuse bidrag af miljøfarlige

stoffer til Nordsøen, for at bringe disse til ophør inden for én generation (25 år) med det
endelige mål at opnå koncentrationer i miljøet i nærheden af baggrundsværdierne for na-
turligt forekommende stoffer (f.eks. tungmetaller) og koncentrationer tæt på nul for men-
neskeskabte syntetiske stoffer (Esbjergdeklarationen 1995, pkt. 17 "generationsmålet").

OSPAR har på fem områder vedtaget strategier med målsætninger og indsatsprogram for
kommissionens arbejde (Sintra Statement 1998): 
• Strategi vedrørende beskyttelse og bevaring af havets økosystemer og biologiske diversi-

tet
• Strategi vedrørende miljøfarlige stoffer.
• Strategi til bekæmpelse af eutrofiering.
• Strategi vedrørende radioaktive stoffer.
• Strategi vedrørende offshore olie- og gasindustri.
HELCOM har vedtaget tilsvarende målsætninger og strategier.

For miljøfarlige stoffer vedtog OSPAR og HELCOM i 1998 Nordsøkonferencens generati-
onsmål om vedvarende at reducere udledninger, luftemissioner og tab af toksiske, persistente
og bioakkumulerbare stoffer til det marine miljø med alle bestræbelser om at bringe disse til
ophør i 2020. Under strategien vedrørende miljøfarlige stoffer har OSPAR iværksat arbejde
med at udvælge og prioritere stoffer samt at identificere hvilke indsats, der er nødvendig. For
tiden samarbejder EU og OSPAR om at etablere en metode til at vurdere stofferne i relation
til, hvilken risiko de har for forurening af havmiljøet. Dette vil kunne få en betydning for re-
guleringen af kemikalier inden for EU. Endvidere skal de internationale havkonventioners
anbefalinger tages i betragtning i EU's kommende indsats mod farlige stoffer under Vand-
rammedirektivet. Særligt for de svært eller ikke nedbrydelige organiske stoffer (POP’er) blev
der på nordisk initiativ med vedtagelsen af UNEP’s globale handlingsplan for havet i Wash-
ington i 1995 taget initiativ til en global regulering af POP’er.

I OSPAR’s strategi for bekæmpelse af eutrofiering er målsætningen, at der inden 2010 skal
opnås et sundt havmiljø, hvor menneskeskabt eutrofiering ikke forekommer. Desuden fast-
holdes det tidligere vedtagne mål om 50% reduktion af tilførsler af kvælstof og fosfor fra
byspildevand, industrier og landbrug, og om nødvendigt bør der senest i 2003 træffes beslut-
ning om at iværksættes yderligere foranstaltninger (OSPAR, 1998 Sintra Statement).
HELCOM har vedtaget et tilsvarende 50% reduktionsmål.

For at styrke indsatsen for at opnå OSPAR konventionens mål om at beskytte havmiljøet i det
nordøstlige Atlanterhav vedtog Kommissionen i 1998 et Annex V, som skaber grundlag for,
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at de kontraherende parter vedtager programmer og træffer foranstaltninger til at beskytte og
bevare havets økosystemer og biologiske mangfoldighed og om muligt genopretter belastede
havområder. I forbindelse hermed skal parterne:
• træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte og bevare det maritime områdets

økosystemer og biologiske mangfoldighed og hvor det er muligt genoprette de havområ-
der, der har været udsat for skadelig virkning,

• samarbejde om at vedtage programmer og foranstaltninger med det formål, at forvalte de
menneskelige aktiviteter, der har en negativ effekt på de arter og habitater, som har behov
for beskyttelse eller bevaring, herunder:

• at indsamle og gennemgå oplysninger om menneskelige aktiviteter, iht. fastlagte kriterier
og om virkningen heraf på økosystemerne og den biologiske mangfoldighed,

• at udvikle midler, der er i overensstemmelse med international ret, til at indføre beskyttel-
ses-, bevarings- og genopretningsforanstaltninger i særlige områder eller lokaliteter eller
for særlige arter eller levesteder,

• med visse forbehold i forhold til fiskeri og søtransport, at tage hensyn til de aspekter af de
nationale strategier og retningslinier for bæredygtig udnyttelse af bestanddelene af det ma-
ritime områdets biologiske mangfoldighed, der påvirker de forskellige regioner 

Med vedtagelsen af Annex V vedtog OSPAR også strategien for beskyttelse og bevarelse af
havets økosystemer og biologisk diversitet, hvorefter der bl.a. skal udarbejdes kriterier for
udpegning af arter og habitater, som har behov for beskyttelse, udarbejdes en liste over arter,
der er i tilbagegang eller truede, samt en liste over truede habitater, og foretages en vurdering
af en række listede menneskelige aktiviteter. 

International Maritime Organisation (IMO) har udarbejdet retningsliner for udfasninger af
miljøfarlige stoffer fra skibstrafik, og man arbejder på retningslinier, som skal forhindre
spredning af ikke hjemmehørende arter f.eks. via ballastvand. Arbejdet i IMO beskrives nær-
mere i afsnit 5.7 og 5.9.

5.3. Eutrofiering.

Mål for vandmiljøet.
Regeringen har som et overordnet mål at sikre, at vandet i Danmark er rent. Det fremgår af
den Natur og Miljøpolitiske redegørelse (Miljø- og Energiministeriet 1999), at regeringen vil
arbejde for:
• at de danske vandløb, søer og havområder er rene og af tilfredsstillende miljømæssig og

hygiejnisk kvalitet,
• at udnyttelsen at vandområderne og de tilknyttede ressourcer sker på et bæredygtigt

grundlag mv.

Regeringens målsætninger indbærer, at kun ubetydelige eller svage ændringer i vandmiljøets
tildstand på grund af menneskelig aktivitet kan accepteres.

Regeringens arbejde med sikring af et renere vandmiljø er i stort omfang baseret på tematiske
eller sektorspecifikke handlingsplaner og strategier. Sektor- og temahandlingsplanerne er
centrale i udviklingen af politikker og strategier for beskyttelsen af vandmiljøet. Det er her de
miljømæssige mål konkretiseres, og her der indgås politiske aftaler om den fremtidige miljø-
indsats. De opstillede miljømæssige mål og effektiviteten af de besluttede tiltag vurderes lø
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bende, bl.a. i de årlige vandmiljøredegørelser og i de Natur- og miljøpolitiske redegørelser der
udkommer hvert 4. år. Vurderingerne baseres på amternes tilsyn, resultaterne af NOVA 2003,
samt andre tilsyns- og overvågningsaktiviteter.

Indsats og mål for marine områder.
De overordnede mål for vandmiljøet betyder med hensyn til de danske farvande :
• at dyre og plantelivet skal være ubetydeligt eller kun svagt påvirket af menneskeskabt for-

urening og mennskelige aktiviteter,
• at indholdet af næringsstoffer skal være på et naturligt niveau, herunder at vandets sigt-

barhed er naturlig,
• at der ikke forekommer unaturlige masseopblomstringer af giftige planktonalger eller for-

urenigsbetingede makroalger,
• at iltsvind alene forekommer i naturlige iltsvindsområder, mv.

Amterne har udarbejdet konkrete miljømålsætninger for kystfarvandene, som indebærer at
alle fjorde, bugter, sunde og andre kystfarvande er målsat med udgangspunkt i en ”generel
målsætning” om ingen eller kun svag påvirkning af dyre- eller plantelivet og gode hygiejniske
forhold (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1983). I forhold til den generelle målsætning kan
der fastlægges ”skærpet målsætning” for visse områder med særligt beskyttelsesbehov eller
”lempet målsætning” for områder, hvor dette er nødvendigt af hensyn til menneskelige akti-
viteter. Målsætningerne, som overvejende er formuleret i prosatekst, er indarbejdet i amternes
regionplanlægning og ligger dermed til grund for den daglige lovforvaltning samt natur- og
miljøovervågningen. Dette målsætningssystem skal erstattes af et nyt system til klassificering
af vandområdernes økologiske tilstand og fastsættelse af kvalitetskriterier, jf. Vandrammedi-
rektivet (se omstående kort over de kystnære farvande med målsatte områder).

Vandmiljøplan I og II har som overordnet mål af reducere udledningerne af kvælstof med
50% og fosfor med 80% inden udgangen af 2003 i forhold til niveauet i 1987. Udover disse
initiativer udgør den danske deltagelse i bl.a. EU-arbejdet samt arbejdet i de internationale
konventioner på havområdet også et væsentligt element. Det gælder arbejdet i HELCOM og
OSPAR samt Esbjerg deklarationen fra den 4. Nordsøkonference i 1995, der er af væsentlig
betydning for arbejdet med beskyttelse af havmiljøet og nedbringelse af udledninger mv. til
de marine områder.

Fuld gennemførelse af Vandmiljøplan I og II samt de øvrige initiativer til nedbringelse af
landbrugets kvælstofudledning er central for EU-kommissionens godkendelse af det danske
handlingsprogram til gennemførelse af nitratdirektivet. En række mindre kilder er ikke om-
fattet af Vandmiljøplanernes reduktionsmål.

Fjorde og kystnære områder.
De fleste kystområder har en generel målsætning. Det betyder, at der kun accepteres en svag
menneskelig påvirkninger af miljøet, og at vandområdet skal have en god hygiejnisk kvalitet. 

Det kan udfra de seneste års overvågningsresultater konstateres at indsatsen mod den land-
brugsbaserede næringsstoftilførsel endnu ikke har resulteret i nævneværdige forbedringer med
hensyn til målopfyldelsen i de marine områder. Således viser Vandmiljø-2000 redegørelsen
(MST & SNS Redegørelse Nr. 7, Status og perspektiver for et renere vandmiljø), at eutrofie-
rings betingede kriterier i mindst 34 kystnære områder ud af 40 vurderes som hovedårsag til,
at målene ikke er opfyldt. Højst 6 områder har opfyldt målene.
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Åbne farvande.
I de indre danske farvande er hovedårsagen til, at de fastsatte målsætninger ikke er opfyldt
gernerelt set, at de landbaserede tilførsler af næringsstoffer samt udslippene til atmosfæren
endnu ikke er reduceret som forudsat og dermed ikke har ført til forbedrede forhold med hen-
syn til målopfyldelse. I den sydlige del af Nordsøen skyldes det hovedsageligt den store tilfør-
sel af næringsstoffer fra store floder syd for Danmark. 

Således viser Vandmiljø-2000 redegørelsen, at målene for de åbne områder ikke er opfyldt på
baggrund af eutrofieringsbetingede kriterier i mindst 8 ud af 9 områder. Ingen områder opfyl-
der i øvrigt målene.

Landbruget.
Da landbruget er en af de største kilder til forurening af havet, har folketinget vedtaget mål for
at reducere landbrugets forurening med kvælstof. Siden midten af 1980’erne er der fremsat en
række handlingsplaner og strategier for landbrugets udvikling og påvirkning af vandmiljøet:
• NPO-handlingsplanen i 1985.
• Handlingsplan mod forurening af det danske vandmiljø med næringssalte ”Vandmiljøpla-

nen” i 1987.
• Handlingsplan for bæredygtig udvikling af landbruget 1991.
• Dele af regeringens ti-punktsprogram til beskyttelse af grundvand og drikkevand i 1994.
• Opfølgning af ”handlingsplan for bæredygtigt landbrug” i 1996.
• Vandmiljøplan II i 1998.

Behovet for stramninger af regler for landbruget med hensyn til udledning af kvælstof er ble-
vet skærpet gennem en årrække, f.eks. i forbindelse med EU´s nitratdirektiv som Danmark
skal leve op til i 2003. I forbindelse med en indsatsen for at leve op til Vandmiljøplan I, er der
taget flere og nye redskaber i brug i Vandmiljøplan II som supplement til Vandmiljøplan I,
idet kvælstofudvaskningen skal nedbringes med 37.000 ton kvælstof pr. år for at nå de oprin-
delige reduktionsmål for kvælstofudvaskningen på 100.000 ton kvælstof pr. år senest med ud-
gangen af 2003.

Der gøres en række forskellige indsatser under Vandmiljøplan II, som skal mindske udvask-
ningen af kvælstoffer, herunder genskabelse af vådområder, skovrejsning, miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger, økologisk jordbrug, forbedret foderudnyttelse, hamonikrav, ef-
terafgrøder, nedsatte gødningsnormer, øgede krav til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødnin-
gen, behovet for P-reduktion af hensyn til vandmiljøet. 

Med Vandmiljøplanerne I og II samt handlingsplan for bæredygtig udvikling i landbruget fra
1992 er der opnået en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.
Ifølge den seneste redegørelse fra december 2000 ”Vandmiljøplan II - Midtvejsevaluering”
fra 



- 90 -

Kort med amternes målsætninger af kystvandende indsættes her.
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Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning vil målsætningerne om en
50% reduktion af kvælstofudledningerne til vandmiljøet være næsten opnået for kvælstof i
2003. Målsætningen om en 80% reduktion af fosforudledningerne til vandmiljøet er allerede
opfyldt. Der er imidlertid stor usikkerhed om de angivne størrelser. 

Kommunale rensningsanlæg.
Udledninger fra kommunale rensningsanlæg bliver overordnet reguleret af miljøbeskyttel-
sesloven, byspildevandsdirektivet og afledte bekendtgørelser og vejledninger.

Vandmiljøplanens reduktionsmål for udledninger fra kommunale rensningsanlæg, der er ju-
steret flere gange, skulle oprindeligt nås inden 3 år, og senest den 1. februar 1990. En række
anlæg har dog fået forlænget tidsfristen af anlægstekniskeårsager. Reduktionsmålet for kvæl-
stof og for fosfor blev nået i 1996. Udledningen i 1999 er opgjort til 5.134 ton kvælstof og
581 ton fosfor, hvilket er samme niveau som i 1998. I forhold til udledningsniveauet ved
Vandmiljøplan I´s vedtagelse, er der tale om reduktioner af udledningerne med hhv. 74% og
90%.

Industrielle udledninger.
Særskilte industrielle udledninger bliver overordnet reguleret af bl.a. miljøbeskyttelsesloven,
IPPC- direktivet og afledte bekendtgørelser og vejledninger. Vandmiljøplanens reduktionsmål
for udledninger fra industrier skulle nås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der er
store forskelle i udledningerne fra enkeltvirksomheder, og målene er justeret flere gange.
Udledningen af næringsstoffer fra de forskellige industrier skulle oprindeligt være nedbragt i
løbet af 3 år, som forudsat i Vandmiljøplan I, og senest den 1. februar 1990. Reduktionsmåle-
ne for kvælstof og for fosfor blev nået med udgangen af 1995. Udledningerne i 1999 er op-
gjort til 950 ton kvælstof og 73 ton fosfor. Dermed er der sket reduktioner på hhv. 28% og
41% siden 1998. Udledningerne af kvælstof og fosfor er siden vedtagelsen af Vandmiljøplan I
reduceret med hhv. 85% og 95%.

Udslip til luften.
Regulering af NOx-udslippene har i Danmark været koncentreret om kraftværkerne (bedre fy-
ringsteknologi og røgrensning, begrænsninger af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider,
samt øget brug af naturgas og vedvarende energi), samt udmøntning af kravet om katalysato-
rer på biler.

Danmark har indgået internationale aftaler bl.a. inden for ECE-konventionen om grænseover-
skridende luftforurening og gennem EU´s direktiver om forsuring og ozondannelse. Der er i
disse direktiver opstillet nationale lofter for udslippene af bl.a. NH3 og NOx. For Danmark
indebærer forslaget lofter for ammoniak (NH3) og kvælstofilter (NOx) fra 2010 på hhv.
71.000 og 127.000 ton pr. år. De danske udslip af kvælstofilter og ammoniak var i 1999 hhv.
231.000 ton og 104.000 ton. Set under ét, er der tale om et fald i forhold til 1997 og 1998 som
følge af røggasrensning på kraftværker og industrier og katalysatorerne på bilerne. Tendens til
fald i NOx genfindes i Norderuropa, og genfindes i overvågningen af luftnedfaldet (depositi-
onen), hvor der i perioden 1989-1999 har været et lille fald i de danske og øvrige europæiske
udslip.
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Spredt bebyggelse.
Efter at udledninger fra industrier og spildevandsrensningsanlæg er forbedret i gennem de se-
neste 10 år har påvirkningen fra den spredte bebyggelse fået større betydning. De beregnede
udledninger fra spredt bebyggelse i 1999 er 971 ton kvælstof og 221 ton fosfor, hvilket er
samme niveau som 1998. Som følge af initiativer i henhold til miljøbeskyttelsesloven om æn-
dringer vedr. spildevandsrensning i det åbne land og amtsrådenes udmelding i regionplanerne
om udpegning af forureningsfølsomme vandløb forventes en positiv effekt.

Miljøstyrelsen har tidligere vurderet, at der på landsplan er ca. 67.000 ejendomme i det åbne
land, som har udledning og som må forventes at skulle forbedre afløbsforholdene. Det vil
fremover, bl.a. i årlige statusopgørelser for udviklingen i spildevandsrensningen i det åbne
land, blive vurderet, om afløbsforholdene og rensningen forbedres som forudsat. 

Sammenfatning. 
I overvågningsprogrammet NOVA 2003 følges udviklingen i vandmiljøet som følge af gen-
nemførelsen af Vandmiljøplan II. I den seneste overvågningsrapport fra december 2000, som
bygger på data fra overvågningen i 1999, (Marine områder – Status over tilstanden i 1999,
Faglig rapport fra DMU, nr. 333) konkluderes det bl.a.
• at miljøtilstanden i farvandene omkring Danmark udviser stor følsomhed overfor variatio-

ner i klimaet fra år til år,
• at det høje eutrofieringsniveau betyder, at der er potentiale for massive algeopblomstrin-

ger, når de rette klimatiske forhold er til stede, 
• at der har været positive udviklingstendenser siden Vandmiljøplanens vedtagelse bl.a. et

fald i fosforkoncentrationerne og en tendens til fald i mængden af alger i de frie vandmas-
ser, men 

• at det for de fleste parametre konstateres, at det ikke i perioden har været muligt at spore
nogen sikker udviklingstendens hverken positiv eller negativ, 

• at på nuværende tidspunkt er målsætningerne for havmiljøet ikke opfyldt, og 
• at det for at opnå yderligere forbedringer af havmiljøet er nødvendigt at nedbringe tilførs-

len af kvælstof, således som det er fastsat i Vandmiljøplanen. 

Om amternes målsætninger for de kystnære farvande konkluderes det sammenfattende i rap-
porten, at det kun var i få områder, hvor de regionalt opstillede målsætninger var opfyldt.
Undtagelserne var de kystnære områder af Skagerrak, det sydlige Kattegat og Karrebæksmin-
de Bugt. 

Det fremgår videre af rapporten, at målsætningen for de åbne farvande, hvorefter der ikke
forekommer unaturlige udsving i økosystemerne, og der ikke i stor målestok forekommer eu-
trofieringsrelaterede miljøproblemer, heller ikke var opfyldt i 1999. Desuden konstaterer rap-
porten, at de seneste års variationer i ålegræssets og makroalgernes dybdeudbredelse, i fyto-
planktonbiomassen og i iltindholdet viser, at havmiljøets tilstand er ustabil.

De landbrugsbaserede tilførsler af næringssalte er en af de væsentligste årsager til, at de eksi-
sterende mål for kystvande og åbne marine områder ikke er opfyldt. Der er dog siden 1989
generelt sket en række forbedringer gennem reduktioner i udledningerne af organisk stof og
næringsstoffer, der kan ses som forbedringer i miljøtilstanden. 

Den naturbetingede halvering af næringsstofferne som fandt sted i 1996 og 1997 viste en
momentan forbedring af tilstanden i såvel de kystnære- som åbne havområder. Ved at bringe
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udledningerne fra land ned på dette niveau, der svarer til en halvering i forhold til gennem-
snittet for perioden 1989-1995, ses tydelige momentane forbedringer for havområdernes
plante- og dyreliv.

I forhold til havkonventionernes målsætninger om en 50% reduktion i tilførslerne af kvælstof
og fosfor til havmiljøet er reduktionsmålet kun opnået for fosfor, mens det er vurderet af
Danmarks Miljøundersøgelser, at kvælstoftilførslen til havmiljøet kun vil være reduceret med
ca. 35% i 2003. 

5.4. Vandrammedirektivet.

Formål.
Vandrammedirektivet (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af
en ramme for fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger) trådte i kraft den 22. december
2000. Direktivet lægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande f.eks.
å-mundinger, kystvande og grundvand. Direktivet skal forebygge yderligere forringelse samt
beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand og sikre vandforholdene i de terrestriske
økosystemer og vådområder, der er direkte afhængige vandøkosystemerne. Direktivet skal
dermed bl.a. bidrage til at opfylde målene i relevante internationale aftaler, herunder aftaler af
betydning for forureningen af havmiljøet.

I henhold til direktivet skal medlemslandene gøre det fornødne for at opfylde bl.a. følgende
målsætninger inden 15 år efter direktivets ikrafttrædelse:
- Forebygge forringelse af overfladevandets og grundvandets tilstand.
- Restaurere overfladevand og grundvand med henblik på at opnå en god økologisk tilstand.
- Forbedre stærkt modificerede og kunstige vandområder med henblik på at opnå et godt

økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.
- Opfylde alle krav og mål for beskyttede områder.
Fristerne for opfyldelse af miljømålene kan kun fraviges i særlige tilfælde.

Medlemslandene kan for specifikke vandområder fastsætte mindre strenge mål, hvis vand-
forekomsten er påvirket af menneskelig aktivitet i en sådan grad, at forbedring af tilstanden er
uopnåelig af naturlige årsager eller uforholdsmæssig dyr i forhold til at tilgodese de sam-
fundsøkonomiske behov, der dækkes af sådanne aktiviteter. I direktivets miljømål indgår også
opfyldelsen af krav til vandområder, der i henhold til fællesskabsakter er udpeget som områ-
der, der af hensyn til beskyttelsen eller bevaring af levesteder og dyre- og plantearter, der er
direkte afhængige af vand, kræver særlig beskyttelse. Dette inkluderer bl.a. områder udpeget
under Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Størstedelen af de danske udpegede
områder ligger indenfor Vandrammedirektivets afgrænsning af kystvande. 

Geografisk afgrænsning.
Direktivet omfatter de ferske vandmiljøer, grundvand og de kystnære farvande ud til 1 sømil 
udenfor basislinien. Grænserne fremgår af omstående kort. 

Kort over Vandrammedirektivets æfgrænsninger indsættes her.
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Til brug i det videre arbejde med implementering af direktivet, vil der blive udarbejdet en ty-
peinddeling af kystvandene. Som udgangspunkt herfor er økoregionerne Nordsøen og Øster-
søen afgrænset, og den videre danske typeinddeling i de to regioner vil blandt andet ske på
grundlag af årlige middelsaliniteter og dybde. 

Derefter vil der, blandt andet på baggrund af kvalitetselementerne i amternes marine målsæt-
ninger, blive opstillet en bruttoliste over biologiske, hydromorfologiske og fysisk-kemiske pa-
rametre incl. miljøfremmede stoffer til brug for at fastlægge, hvorledes en ”god økologisk til-
stand” kan vurderes opfyldt. De enkelte parametre vil blive vurderet bl.a. i relation til de in-
ternationale aftaler i OSPAR og HELCOM.

Vandområdeplaner.
Vandområderne skal ifølge direktivet forvaltes på vandløbssystemniveau inden for såkaldte
vandområdedistrikter, som er administrative enheder bestående af ét eller flere ferske vand-
løbsoplande med tilhørende grundvand og kystvande. Vandområdedistrikterne, herunder ud-
pegning af ansvarlige myndigheder, skal være etableret senest 3 år efter direktivets ikrafttræ-
delse, og etableres uafhængigt af regionale og nationale grænser.

For hvert vandområdedistrikt skal der udarbejdes en overordnet vandområdeplan på grundlag
af en analyse af vandområdernes karakter, en vurdering af menneskelige aktiviteters indfly-
delse på vandets tilstand og en økonomisk analyse af vandanvendelsen. Analyser og vurde-
ringer skal være afsluttet senest 4 år efter direktivets ikrafttrædelse. Der skal endvidere inden
for denne frist oprettes et register over områder, der kræver særlig beskyttelse i henhold til
EU-lovgivningen. 

Vandområdeplanerne skal offentliggøres senest 9 år efter direktivets ikrafttrædelse og skal
ájourføres senest 15 år efter direktivets ikrafttrædelse, og derefter hvert 6. år. Som led i udar-
bejdelse af planerne skal de fremlægges til offentlig høring og fremsendes til Kommissionen
og Det Europæiske Miljøagentur. 

Obligatoriske og supplerende foranstaltninger.
I vandområdeplanerne indgår der en række grundlæggende, obligatoriske foranstaltninger. De
omfatter bl.a: 
- Gennemførelse af eksisterende lovgivning af relevans for vandpolitikken.
- Gennemførelse af princippet om fuld omkostningsdækning for forsyningspligtydelser,

herunder fuld dækning af miljø- og ressourceomkostninger, navnlig under hensyn til for-
ureneren betaler princippet.

- Foranstaltninger, der skal fremme en effektiv og bæredygtig vandanvendelse, så opfyldel-
sen af målsætningerne ikke bringes i fare 

- Forbud mod direkte udledning af forurenende stoffer til grundvand.
- Krav om forhåndstilladelser til udledning af forurenende stoffer og andre aktiviteter, der

kan skade vandmiljøet.
- Foranstaltninger til at bringe forureningen af overfladevand med prioriterede stoffer til

ophør og til at nedbringe forureningen med andre stoffer, som hindrer opfyldelse af mil-
jømålene.

- Foranstaltninger for at sikre, at vandområdernes hydromorfologiske forhold opfylder kra-
vene til den krævede økologisk tilstand
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Er de grundlæggende obligatoriske foranstaltninger ikke tilstrækkelige, skal medlemslandene
iværksætte de nødvendige supplerende foranstaltninger.

Overvågning.
Vandområdedistrikterne skal udarbejde programmer for overvågning af vandmiljøet, som sik-
rer, at der kan udarbejdes en sammenhængende oversigt over vandets tilstand i vandområde-
distrikterne og i de tilstødende havområder samt i de beskyttede områder. Overvågningspro-
grammerne skal være i funktion senest 6 år efter direktivets ikrafttrædelse. 

Økologisk kvalitet.
Vandrammedirektivet opererer med økologisk tilstand i fem klasser: høj, god, moderat, ringe
og dårlig. Grundlæggende er direktivets miljømål at bevare høj tilstand, og for de resterende
vande, at opnå en god tilstand som beskrives ved krav til en række biologiske kvalitetsele-
menter og til nogle fysisk-kemiske samt hydromorfologiske kvalitetselementer. 

De biologiske kvalitetselementer baserer sig på krav til sammensætning og udbredelse af
plante- og dyreliv, der er typespecifikke for det pågældende område, og omfatter fytoplank-
ton, makrofytter og bundvegetation (bl.a. ålegræs) samt den bentiske invertebratfauna. Kva-
litetsparametrene omfatter for kystvande ikke fugle, fisk og marine pattedyr.

De hydromorfologiske kvalitetsparametre omfatter dybdevariation, bundforhold, tidevand,
strømme og bølgeeksponering, mens de fysisk/kemiske kvalitetsparametre omfatter sigtdyb-
de, termiske forhold, iltforhold, salinitet, forsuringstilstand, næringsstofforhold og forurening
med miljøfarlige stoffer. 

”God” økologisk tilstand er når værdierne ”for de biologiske kvalitetselementer for den på-
gældende type overfladevandområde udviser niveauer, der er svagt ændret som følge af men-
neskelig aktivitet, men kun afviger lidt fra, hvad der normalt gælder for denne type overflade-
vand under uberørte forhold”. De fysisk/kemiske parametre skal endvidere have værdier, der
sikrer at økosystemet fungerer, og at værdierne for de biologiske parametre kan overholdes.
For de forurenende stoffer må koncentrationerne ikke overstige krav, der er fastsat i en række
opregnede direktiver. For stoffer på direktivets lister over prioriterede stoffer, skal kommissi-
onen fremlægge forslag til kvalitetskrav for koncentrationerne i overfladevand, sediment eller
biota. 

”Høj” økologisk tilstand betyder tilsvarende, at ”Der er ingen eller kun meget ubetydelige
menneskekabte ændringer i værdierne for de fysisk-kemiske og hydromorfologiske kvalitet-
selementer for den pågældende type overfladevandområde i forhold til, hvad der normalt gæl-
der for denne type overfladevand under uberørte forhold. Værdierne for de biologiske kvali-
tetselementer for overfladsvandområdet svarer til, hvad der normalt gælder for den pågæl-
dende type under uberørte forhold, og der er ingen eller kun meget ubetydelige tegn på æn-
dringer. Der forekommer typespecifikke forhold og samfund”. 

”Moderat” økologisk tilstand betyder at værdierne for de biologiske kvalitetselementer for
den pågældende type overfladevand afviger i mindre grad fra, hvad der normalt gælder for
denne type overfladevand under uberørte forhold. Værdierne viser mindre tegn på ændringer
som følge af menneskelig aktivitet og er signifikant mere forstyrrede end under forhold med
god tilstand.
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Vandområder, der har en tilstand under moderat, klassificeres som ”Ringe” eller ”Dårlig”, det
vil sige at kvalitetselementerne viser større eller alvorlige ændringer og de biologiske sam-
fund afviger væsentligt eller forekommer ikke sammenlignet med det normalt gældende for de
pågældende områder under uberørte forhold. 

Såfremt der for de beskyttede områder – blandt andet som følge af Habitatdirektivet og Fug-
lebeskyttelsesdirektivet - er stillet supplerende og/eller strengere krav, skal disse opfyldes.
Vandrammedirektivets operative artikler integrerer således de nødvendige foranstaltninger til
beskyttelse af såvel natur som miljø, således at de indgår i vandområdeplanlægningen. 

Vandrammedirektivets miljømålsætninger kan til en vis grad sammenlignes med det eksiste-
rende danske målsætningssystem for kystvande, som indgår i amternes regionplanlægning.
Der er således stort set sammenfald mellem på den ene side Vandrammedirektivets grænse
mellem god og moderat økologisk tilstand og på den anden side den grænsen mellem generel
målsætning og lempet målsætning i det nuværende system. 

Prioriterede stoffer.
Vandrammedirektivet indeholder en samlet liste over de vigtigste kendte forurenende stoffer
(bilag VIII). Som led i arbejdet med implementeringen af direktivet skal Kommissionen
fremlægge forslag til en liste med prioriterede stoffer, med sigte på en progresssiv reduktion
af udledninger, emissioner og tab, og en liste med prioriterede farlige stoffer, med henblik på
standsning eller udfasning. Arbejdet med identifikation af prioriterede stoffer vil ske i samar-
bejde med bl.a. OSPAR, som arbejder med en tilsvarende liste.

Implementeringsarbejdet.
Vandrammedirektivet er udtryk for en højere grad af fokusering på de biologiske forhold og
målsætninger for biologien, end det hidtil har været praksis i den danske forvaltning af
vandområderne. Direktivets system har mange lighedspunkter med det eksisterende danske
målsætningssystem for de ferske vandområder og kystvandene.

Implementering af direktivet forudsætter, at det nødvendige retlige grundlag er tilvejebragt
senest 22. december 2003. Forslag til vandområdeplaner skal være offentliggjort senest den
22. december 2008 og miljømålene skal i øvrigt være opfyldt senest 22. december 2015. 

På en række områder fastlægger direktivet alene rammer for forvaltningen, hvilket giver
medlemslandene mulighed for at beslutte, hvordan direktivet bedst efterleves under hensyn til
den eksisterende lovgivning og nationale praksis. På andre områder fastlægger direktivet en-
tydigt landenes forpligtelser. Endelig er der en række områder, hvor det skal afklares, hvor
langt forpligtelserne rækker.

For at direktivets bestemmelser og retningslinier om planlægning, karakterisering af vandom-
råder, miljømål, indsatsprogrammer, overvågning mv., vil kunne fungere i praksis, skal det
faglige grundlag styrkes. Såvel Kommissionen som de nationale institutioner forventes at bi-
drage til dette udviklingsarbejde.

Implementeringen af direktivet vil tage en del år og en lang række problemer skal afklares
undervejs i processen. Alle vandområder skal analyseres og der skal laves en plan for hvilke
målsætninger, der skal gælde for de enkelte områder bl.a. under hensyn til de menneskeskabte
påvirkninger. For kystvandene er en væsentlig basisviden etableret i forbindelse med amter
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nes hidtidige planlægnings- og overvågningsopgaver. Det eksisterende målsætningssystem
skal imidlertid erstattes af Vandrammedirektivets nye system til klassificering af vandområ-
dernes økologiske tilstand og fastsættelse af kvalitetskriterier. Endvidere skal forholdet mel-
lem Vandrammedirektivets 6-årige revisionsrytme og 4-årige rytme i regionplanrevisionerne
afklares.

Direktivets økologiske målsætninger dækker ikke de åbne havområder udenfor basislinien
plus 1 sømil. Vandrammedirektivet kræver imidlertid en koordinering af alle kravene fra Ni-
tratdirektivet og direktiverne om byspildevand, inklusive disses geografiske områder. Dermed
omfatter vandrammedirektivets områder i praksis tillige territorialfarvandet og det åbne hav
for så vidt angår tilførslen af næringsstoffer og eutrofiering. Vandrammedirektivet dækker
endvidere territorialfarvandet for så vidt angår udledning af farlige stoffer fra landbaserede
kilder. 

5.5. Fiskeriforvaltningen.

EU's gældende fælles ressource- og bevaringspolitik på fiskeriområdet er fastlagt i en tiårig
grundforordning fra 1992 om fiskeri og akvakultur. Formålet er at sikre bevaring og en ratio-
nal og ansvarlig udnyttelse af fiskebestanden på et bæredygtigt grundlag, idet der tages hen-
syn til følgerne for det marine økosystem og til sektorernes socioøkonomiske betydning. Ho-
vedelementerne i EU’s ressource- og bevaringspolitik er:
• Fastlæggelse af grænser for fangstmængder for de enkelte fiskebestande og fordelingen af

disse på kvoter til medlemslandene.
• Fastlæggelse af tekniske bevaringsforanstaltninger for at beskytte ungfisk, dvs. mindste-

mål, maskestørrelse, bifangstprocenter og krav til valg af fiskeredskaber, fastsættelse af
perioder for fiskeri og periodevise og områdemæssige begrænsninger.

• Fastlæggelse af programmer for udvikling af fiskerflåden.

Overholdelsen af en række internationale forpligtelser til at integrere miljøhensyn i fiskeripo-
litikken skal som hovedregel sikres gennem EU-regler. I visse sammenhænge kan Danmark
gå videre end EU eller optræde helt på egen hånd.

Fiskeriloven af 12. maj 1999 har som formål, at sikre beskyttelse og ophjælpning af levende
ressourcer i salt- og ferskvand samt beskyttelse af andet dyre- og planteliv på et bæredygtigt
grundlag for erhvervsmæssigt fiskeri og dertil knyttede erhverv samt muligheden for rekrea-
tivt fiskeri. Af bemærkningerne til lovens formål fremgår, at det skal være muligt at udøve fi-
skeri under hensyntagen til en bæredygtig udvikling, der bl.a. sikres ved iagttagelse af forsig-
tighedsprincippet og bevarelsen af den biologiske mangfoldighed.

Bæredygtig udnyttelse.
Biodiversitetsstrategiens mål for fiskeriforvaltningen er, at: 
• integrere hensynet til bevaring af den biologiske mangfoldighed i fiskeriforvaltningen,
• udbygge den videnskabelige rådgivning med viden om konsekvenserne for det samlede

økosystem, 
• fastlægge forvaltningspraksis ud fra flerbestandsmodeller, 
• gennemføre streng kontrol med udsætninger for at forebygge genetisk ensretning og

spredning af fiskesygdomme, 
• nedbringe de uønskede bifangster af fugle, havpattedyr og truede arter væsentligt, og
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• opprioritere den videnskabelige forskning om fiskeriets effekter på de marine økosyste-
mer. 

På ministermødet i Bergen i 1997 besluttede ministrene for hhv. miljø og fiskeri, at arbejde
for integration af miljøbeskyttelse i fiskeriet på basis af følgende hovedprincipper (Statement
of Conclusion, IMM 13-14. march 1997):
at udnyttelse af Nordsøens økosystem sker på en måde, der er i overensstemmelse med

bæredygtig udvikling, for derved at sikre at behovene for den nuværende generation
mødes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare,

• at yderligere integration af fiskeri og miljøbeskyttelse, bevarings- og forvaltningsindgreb,
inddrager udvikling og anvendelse af økosystemtilgangen. 

I FAO’s adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri i 1995 et væsentlig element forsigtigheds-
princippet, forstået således, at manglende videnskabelig viden ikke skal anvendes som be-
grundelse for at udsætte eller undlade indgreb for at beskytte målarter, arter som er tilknyttet
målarter eller ikke målarter eller deres miljø, jf. art 6.5.

De nordiske miljø- og fiskeriministre har udarbejdet en strategi for øget miljøhensyn i fiskeri-
sektoren for årene 1999-2000. EU er i gang med at formulere en miljøstrategi for fiskerisekto-
ren i overensstemmelse med den generelle strategi for integration af miljøhensyn og bære-
dygtig udvikling i de økonomiske politikområder.

Forsigtighedsprincippet er indarbejdet i EU's TAC/kvotepolitik, således at de fleste kvoter sø-
ges fastat på et forsigtigt grundlag og langsigtede forvaltningsplaner er vedtaget for de vigtig-
ste bestande i Nordsøen og Østersøen. Økosystemhensyn ligger til grund for en række foran-
staltninger, som f.eks. en tidsbegrænset lukning af tobisfiskeriet ved Skotland. Danmark er
gået foran med foranstaltninger til reduktion af uønskede bifangster af marsvin, og EU for-
ventes at forberede fælles initiativer. Grønbogen om den fremtidige fiskeripolitik lægger op til
en betydelig styrkelse af de økologiske målsætninger i den fælles fiskeripolitik.

Reguleringer.
EU's regulering af fiskeriet gennemføres i praksis ved hjælp af en række tiltag omfattende to-
tale tilladte fangstmængder (TAC), tekniske bevaringsforanstaltninger bestående af mindste-
mål, mindste maskevidde, fredninger o.a., en vis regulering af fiskeriindsatsen og en kapaci-
tetspolitik for fiskeriflåden. 

De kvoter, som tildeles Danmark, forvaltes i henhold til en detaljeret reguleringsbekendtgø-
relse. Det tilstræbes, at Fiskeridirektoratet kan styre fiskeriet således, at kvoterne udnyttes
bedst muligt, men med minimal risiko for overskridelser. Fiskeriet tilrettelægges således, at
uønskede bifangster undgås bedst muligt. EU har udstedt et omfattende regelsæt om tekniske
bevaringsforanstaltninger, der bl.a. tilsigter at beskytte ungfisk og begrænse udsmid (discard)
samt øge selektiviteten i fiskerierne.

Danmark kan for visse fiskerier fastsætte mere vidtgående bestemmelser end EU’s mindste-
krav. Det gælder bl.a. fastsættelse af mindstemål for visse arter fisk og skaldyr. Der er endvi-
dere indført forbud mod anvendelse af slæbende redskaber i fjorde og sunde og tonnage- og
motorkraftbegrænsninger i indre farvande.
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På grundlag af en anbefaling fra småhvalsaftalen ASCOBANS har Danmark som eneste EU-
land i 2000 iværksat et beskyttelsesprogram mod bifangsten af marsvin i garnfiskeriet. I de
dele af fiskeriet og i den periode, hvor bifangsterne er hyppigst, er der indført pligt til at for-
syne garnene med lydgivere, såkaldte pingere, der skal holde marsvin væk.

I de senere år er der, ofte på fiskerierhvervets eget initiativ, gennemført projekter som har haft
til formål at udvikle fiskeriet i en mere skånsom, bæredygtig retning. Eksempelvis kan næv-
nes udviklingsprojekter med anvendelse af mere selektive redskaber (riste, selektionspaneler
m.v.), udvikling af mere sæl- og skarvsikre redskaber, udvikling af garn med mindre bifangst
af marsvin, udvikling af redskaber uden bly og udvikling af langlinefiskeri. 

Specielt for at beskytte vandrende fisk, som f.eks. laks og ørred, er der lagt begrænsninger på
brug af garnredskaber i og ud for åløb, langs kysten samt på trawlfiskeri i kystnære områder
og visse farvandsafsnit.

Skaldyrsfiskeriet i Vadehavet og Limfjorden reguleres nøje med henblik på at beskytte hav-
miljøet generelt, herunder også ænder og vadefugle.

EU har igennem flerårige udviklingsprogrammer og strukturordningen for fiskeriet vedtaget
et udviklingsprogram for fiskerikapacitet, hvis hovedformål er at opnå den rigtige størrelse på
Fællesskabets fiskerflåde i forhold til ressourcegrundlaget.

I Kommissionens grønbog om den fremtidige fiskeripolitik fremgår, at EU’s fiskerflåde fak-
tisk blev reduceret med 10% i tonnage og maskinkraft mellem 1992 og 1996, mens redukti-
onsmålene i programmet for perioden 1997-2001 (reduktion på 3% i kapacitet og 2% i akti-
vitet) allerede var opfyldt ved programmets start. Tallene for udviklingen af den danske fi-
skerflåde viser, at såvel tonnage som motorkraft samlet set er nedskåret med mere end gen-
nemsnittet for EU-landene. Det er ikke belyst, hvilket betydning dette har haft for fiskeriind-
satsen, men denne er næppe faldet tilsvarende.

Erhvervsstøtte.
I årene 1995-1999 er der samlet givet ca. 1,4 mia. kr. i støtte til fiskerierhvervet, hvoraf EU
har betalt ca. 900 mio. kr. I beløbet er ikke indregnet værdien af den fritagelse for afgift på
brændstof, som fiskerflåden sammen med øvrige skibsfart og flytrafik, traditionelt har. 

De udgiftstunge støtteområder har været forarbejdning, ophugning, modernisering af fisker-
flåden, afsætningsfremme og akvakultur. Der er gennem perioden sket et klart skift fra støtte
til ophugning og oplægning til støtte til modernisering og nybygning. 

Revision af EU’s fælles fiskeripolitik.
EU-Kommissionen har fremlagt en grønbog (KOM (2001) 135 af 20.3.2001) som diskussi-
onsoplæg til revisionen af den fælles fiskeripolitik, der skal træde i kraft 1.1.2003. 

I grønbogen konstateres, at fiskeripolitikken ikke har ført til en bæredygtig udnyttelse af fi-
skeressourcerne, og at den bør ændres for at opfylde dette mål. Der er endvidere peget på, at
mange fiskebestande for tiden er uden for biologisk sikre grænser, at bestandene er for hårdt
udnyttet eller de har for lille andel af gydemodne fisk, og at hvis den nuværende udvikling
fortsætter, vil mange bestande kollapse. Situationen er særligt alvorlig for flere torskefisk
(torsk, kulmule og hvilling). Kommissionen har desuden konstateret, at fiskerisektoren er
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økonomisk sårbar på grund af overinvestering, hurtigt voksende omkostninger og en svinden-
de ressourcebasis. Det konstateres videre, at den fælles fiskerflåde langt overstiger det, som er
nødvendigt for et bæredygtigt fiskeri.

Grønbogen gennemgår målsætningerne for revisionen af den fælles fiskeripolitik, som bygger
på udvikling af en række allerede kendte elementer i fiskeripolitikken. Væsentlig målsætnin-
ger vedrører en mere bæredygtig og økosystemorienteret fiskeripolitik: 
- Fiskeripolitikken baseres på forsigtighedsprincippet og udnyttelsen af fiskebestandene in-

den for biologisk sikre grænser. 
- Mere effektive tekniske foranstaltninger (ændrede og mere selektive redskaber, større ma-

sker, skånsomme fiskerimetoder i forhold til økosystemet).
- Minimering af udsmid.
- Indarbejdelse af flerårig og flerarts fiskeriforvaltning.
- Tilpasning (reduktion) af fiskerflåden til ressourcegrundlaget.
- Forbedret dataindsamling om fiskeriet i EU.
- Bedre gennemførelse af og kontrol med fiskeripolitikken.
- Bedre anvendelse af den videnskabelige rådgivning og information herom.
- Beskyttelse af gyde- og opvækstområder bl.a. ved lukning af områder.
- Udbygning af bifangstkvoter.

Biologisk rådgivning.
EU vedtager hvert år for det følgende kalenderår TAC/kvoter opdelt på arter og havområder,
fordelt for hver enkelt medlemsstat. TAC/kvote beslutningen baseres på rådgivningen fra det
internationale havundersøgelsesråd (ICES), hvis Advisory Committee on Fishery Manage-
ment (ACFM), indsamler information fra bestandsspecifikke arbejdsgrupper. Rådgivningen
fra ICES bygger på forsigtighedsprincippet, hvilket betyder at målet for rådgivningwn er at:
• Bestandene skal holdes inden for biologisk sikre grænser,
• Fiskerierne skal drives på et bæredygtigt grundlag.

Implementeringen af forsigtighedsprincippet i rådgivningen er baseret på to sæt
referencepunkter, der er knyttet til gydebiomassen og fiskeridødeligheden. Gydebiomassen er
størrelsen af den kønsmodne bestand, og denne må ikke komme ned under en størrelse, hvor
rekrutteringen, det vil sige den årlige tilgang af yngel, er negativt påvirket. Denne grænse
benævnes Blim. Fiskeridødeligheden, der er et mål for fiskeriets intensitet, må ikke vokse op
over et niveau Flim, som på mellemlangt sigt vil drive bestanden under den nedre grænse. For
at sikre, at disse grænsereferencepunkter ikke overskrides, er det dog nødvendigt at indlægge
en form for forsigtighedszone. Størrelsen af forsigtighedszonen afhænger af usikkerheden på
de oplysninger, man har om den pågældende bestand. Jo større usikkerhed, desto større skal
forsigtighedszonen være. Grænseværdien til sikkerhedszonen benævnes Bpa, hvor pa står for
precautionary approach eller forsigtighed. Bpa er defineret som den størrelse af
gydebiomassen under hvilken, det er nødvendigt at reagere for at sikre, at den ikke reduceres
yderligere ned under Blim. Tilsvarende for fiskeridødeligheden – her betegner Fpa det niveau,
som ikke må overskrides, hvis man vil undgå at bestanden falder under Flim. En fiskebestand
opfattes derfor som værende inden for biologisk sikre grænser, når gydebestanden er over
Bpa, eller/og når fiskeridødeligheden er under Fpa.

Saltvandsbaseret fiskeopdræt.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 640 af 17. september 1990 om saltvandsbaseret fiskeop-
dræt, som er et led i Vandmiljøplan I’s gennemførelse, regulerer den miljømæssige drift af
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både hav- og saltvandsdambrug. Ifølge bekendtgørelsen skal amtsrådet godkende etablering
af nye og ændring eller udvidelse af bestående brug. I forbindelse med godkendelsen skal der
fastsættes vilkår for den højest tilladelige årlige totaludledning af kvælstof og fosfor, foderty-
pe og sammensætning, størrelsen af det årlige foderforbrug (foderkvoten), foderkvotienten,
samt krav om indretning, egenkontrol og driftsjournal. Foderkvotienten defineres som
“Mængden af foder angivet i ton, der medgår til en nettoproduktion på 1 ton fisk”. Til forskel
fra havbrugene er saltvandsdambrugene ligesom ferskvandsdambrugene optaget på listen over
godkendelsespligtige virksomheder, jf. bilag 1, pkt. I 2 i Miljø- og Energiministeriets be-
kendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomheder.

Som en udløber af Vandmiljøplan I er der fastsat en ”målsætningsramme” for erhvervets
samlede udledninger af kvælstof og fosfor på henholdsvis 560 ton og 54 ton pr. år. Da de til-
ladte udledninger af fosfor i 1995/96 var tæt på rammens maksimum, udsendte Miljøstyrelsen
27. februar 1996 en såkaldt ”henstillingsskrivelse”, hvor amterne opfordredes til - midlertidigt
- ikke at godkende etablering af nye virksomheder eller udvidelser af bestående. Miljøstyrel-
sen har haft udkast til ”Havbrugsplan 2001” i høring, hvori der på en række punkter lægges
op til ændringer1. På den baggrund forudsættes det, at havbrug og saltvandsdambrug reguleres
efter regler, der sikrer, at disse anlæg ikke hindrer opfyldelsen af kvalitetmålsætningen for det
pågældende havområde, eller har negative effekter på naturbeskyttelsesområder. 

Aktuelle problemstillinger.
På baggrund af torskebestandens kritiske situation reducerede EU TAC for torsk i Nordsøen
med 45% i 2001. I 2000 blev TAC reduceret med 40%. EU-Kommissionen har som nødfor-
anstaltning indført et generelt fiskeforbud i visse områder i Nordsøen fra 14. februar til 30.
april 2001. Foranstaltningen har til formål at reducere fiskeriet efter gydemodne torsk i nogle
af de vigtigste gydeområder. Fra 2002 skal EU gennemføre en 5-årig genopretningsplan for
torskebestanden i Nordsøen. Danmark vil prioritere bedre selektivitet i fiskeredskaberne højt i
forbindelse med udarbejdelsen af genopretningsplanen.

I de kystnære danske farvande slår den generelle tendens til faldende fiskebestande ligeledes
igennem. Grundene hertil kan være mange. Ofte nævnes den generelt forringede vandkvalitet,
der sandsynligvis spiller en stor rolle for reduktionen af bestandene sammen med erhvervsfi-
skeri og lystfiskeri. 

Udsmid af fisk, som ikke må ilandføres fordi kvoterne er overskredet eller fiskene ikke over-
holder mindstemålene, er et stort problem i den fælles fiskeripolitik. Løsningerne på dette
problem skal formentlig findes i en kombination af tekniske foranstaltninger, kvoteregulerin-
ger, systematiske undersøgelser af udsmid samt pilotprojekter med forbud mod udsmid.

5.6. Udsætning af fisk.

Udsætninger af fisk mv. reguleres primært af fiskeriloven (Fødevareministeriet) og naturbe-
skyttelsesloven (Miljø- og Energiministeriet). Afhængig af hvor udsætningen finder sted, og
hvilke arter der udsættes, kræves der tilladelse efter regler i den ene eller begge love. Endvi-
dere regulerer veterinærlovgivningen (Veterinærdirektoratet) i visse tilfælde overførsel af fisk
                                                
1 Miljøstyrelsen har i juni 2001 fastlagt den endelige havbrugsplan, med deraf følgende ændringer i bekendtgø-
relsen 640 af 17. september 1990 om slatvandsbaseret fiskeopdræt. Ændringerne af bekendtgørelsen træder i
kraft 1. oktober 2001.
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mellem forskellige vandløbssystemer og internt i systemerne, for at undgå at sprede sygdom-
me.

Fiskeriloven bestemmer at udsætning og omplantning, bortset fra ganske få undtagelser, altid
skal være godkendt af Fødevareministeriet ved en udsætningsplan, særlig tilladelse eller ken-
delse. 

Naturbeskyttelsesloven bestemmer, at udsætninger i § 3 beskyttede vandområder skal god-
kendes, da udsætning betragtes som en ændring af tilstanden i det beskyttede område. Endvi-
dere bestemmer lovens § 31, at udsætning af arter, der ikke er naturligt hjemmehørende i
Danmark kræver tilladelse af Skov- og Naturstyrelsen, uanset om udsætningen finder sted i et
§ 3 beskyttet vandområde eller ej. Formålet hermed er at beskytte hjemmehørende arter, også
på genniveau.
 
Veterinærlovgivningen bestemmer, at udsætninger i visse tilfælde skal godkendes, for at und-
gå spredning af sygdomme. Da lovgivningen på dette område til stadighed ændres, bør Vete-
rinærdirektoratet altid høres, hvis der er den mindste tvivl om hvorvidt en udsætning kræver
tilladelse.

Udsætningernes karakter.
Formålet med de fleste fiskeudsætninger er at kompensere for nedgangene i bestandsstørrel-
ser. De mere præcise formål kan dog være ret forskellige, og man kan opdele udsætningerne i
følgende typer:

Bevaringsudsætninger: Hvis en bestand er akut truet, kan udsætninger være den eneste mu-
lighed for at redde bestanden. Disse udsætninger udgør en meget lille del af de samlede ud-
sætningsmængder i Danmark. Reelt er det kun udsætning af snæbel og laks i vestjyske vand-
løb, som hører hjemme i denne kategori. Udsætninger af denne type må følges op af en fred-
ning af de pågældende bestande. 

Genetableringsudsætninger: Hvis en fiskebestand er udryddet på grund af eksempelvis for-
urening, kan den genetableres ved udsætninger. Disse udsætninger udgør en mindre del af de
samlede udsætningsmængder.

Kompensationsudsætninger: Opstemninger ved eksempelvis dambrug eller vandkraftværker
ødelægger ofte ørredernes og andre fisks frie vandring og adgang til gydepladserne. Som
kompensation for den manglende produktion af ørred, er de pågældende dambrug eller vand-
kraftværker blevet pålagt at udsætte ørred. Lokalt kan disse udsætninger være af stor kvanti-
tativ betydning.

Fiskeriudsætninger: De fleste udsætninger af laksefisk i Danmark hører ind under denne ka-
tegori, og det samme gælder for de marine udsætninger. Specielt udsætninger af ørredsmolt i
åmundinger er primært beregnet på at gavne fiskeriet, mens udsætninger af yngel og et-årsfisk
både sker med henblik på at gavne fiskeriet og i håb om at fiskene skal indgå i gydebestan-
den. Disse sidstnævnte udsætninger kan ikke betragtes som "bevaringsudsætninger". Der er
givetvis kun tale om få laksefiskebestande i Danmark, som ikke ville kunne overleve uden
man foretog udsætninger, hvis man vel at mærke samtidig lod være med at fiske på de samme
bestande. Med andre ord, udsætninger kan være med til at sikre, at man kan befiske bestande-
ne, uden at bestandene bliver kritisk små eller ligefrem uddør. Tilrettelagt på en økologisk og
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genetisk forsvarlig måde, kan udsætninger således være med til at sikre, at man kan have en
bæredygtig udnyttelse af bestandene. 

Forskningsmæssige udsætninger: For at optimere udsætningerne forskes der i de udsatte fisks
overlevelse. Disse udsætninger udgør en meget lille del af de samlede udsætningsmængder,
men en markant andel af de marine udsætninger. 

Biomanipulationsudsætninger: Sammensætningen af fiskebestandene i adskillige søer er i
ubalance på grund af forøget næringsstoftilførsel, således at fiskearter, der æder zooplankton
forekommer i unaturlig stor mængde. Derved får den algeplankton, der skulle have været fø-
degrundlaget for zooplankton, unaturligt gode vilkår, og søerne bliver uklare. Selv hvis man
reducerer næringsstoftilførslen, kan en søs økosystem blive fastholdt i denne onde cirkel.
Imidlertid kan man "skubbe" økosystemet tilbage i balance ved at udsætte ungfisk af rovfisk,
der æder de fisk, som spiser zooplankton. Dermed bliver vandet igen klarere, rovfiskene i sø-
en klarer sig bedre og kan lettere holde bestandene nede på de fisk, som æder zooplankton;
med andre ord, søens økosystem kommer ind i en "god cirkel".

Udsætningsplaner.
Udsætninger af laks, ørred og ål er baseret på såkaldte udsætningsplaner. Udsætningsplanerne
findes for alle fiskevandsmålsatte vandløb i Danmark og er struktureret på følgende måde: Fi-
skebestandene i alle vandløb bliver ca. hvert 7. år undersøgt af Danmarks Fiskeriundersøgel-
ser. Antallet af ørred og laks sammenlignes med den optimale tæthed, den givne vandløbs-
strækning burde have. Den optimale tæthed kaldes også for vandløbets bærekapacitet, og den
afhænger især af god vandkvalitet og stor fysisk variation. Det antal fisk, som mangler i for-
hold til vandløbets bærekapacitet, er den mængde, der siden kan udsættes. I praksis går man
dog mere og mere over til at undlade udsætninger, hvis der er en nogenlunde tilfredsstillende
naturlig produktion. 

Fiskeplejemidlerne.
Under Fødevareministeriet er der nedsat et rådgivende udvalg for Rekreativt fiskeri, Fersk-
vandsfiskeri og Fiskepleje, bestående af repræsentanter fra Fødevareministeriet, Miljø- og
Energiministeriet, Fiskeriorganisationer og Naturfredningsorganisationer. Udvalget rådgiver i
forbindelse med fastsættelse af regler for det rekreative fiskeri og ferskvandsfiskeri samt om
forvaltning af fiskeplejemidlerne, der i henhold til § 61 i Fiskeriloven kan anvendes til udsæt-
ning, rådgivning, forskning, administration og restaurering af vandløb. I år 2000 var der ud-
gifter i alt på 37,2 mio. kr. fordelt med 45% til udsætninger, 10,1% til rådgivning, 25,8% til
forskning, 9,4% til administration, 5,6% (ca. 2 mio. kr.) til vandløbsrestaurering og 3,3% til
andre formål. Indtægterne kommer fra betalingerne fra lystfiske- og fritidsfisketegn.

Eksisterende genetiske og økologiske anbefalinger.
Med henblik på at sikre at udsætninger af fisk foregår på et økologisk og genetisk forsvarligt
grundlag udsendte Fødevareministeriet i 1998 pjecen ”Genetiske og økologiske anbefalinger
for fiskeudsætninger i Danmark”. Pjecen indeholder en række retningslinier for udsætninger,
der skal sikre, at de naturlige fiskebestande bevares bedst muligt, herunder følgende:
• Antallet af fisk der udsættes på en given lokalitet må ikke overstige den naturlige bæreka-

pacitet for lokaliteten. Bærekapaciteten bestemmes på grundlag af fysiske forhold og
vandkvalitet. 
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• Udsætninger må ikke påvirke andre arter negativt i forhold til vandløbets naturlige be-
stands- og artssammensætning. Undtaget er dog biomanipulation, hvor man gennem ud-
sætning af bl.a. gedder søger at reducerer bestanden af andre arter.

• Udsætninger i vandområder med oprindelige, naturlige bestande skal, om muligt baseres
på afkom af moderfisk fra det pågældende område.

• Retablering af uddøde bestande skal foretages gennem udsætning af afkom af moderfisk,
der er så nært beslægtet som muligt med den uddøde bestand. Retableringen af bestanden
bør først finde sted, når naturlig reproduktion kan forventes i det pågældende vandområ-
de.

• Udsætning af ”dambrugsstammer” må ikke finde sted i vandsystemer, hvor der findes op-
rindelige, naturlige bestande eller hvor der foregår retablering af uddøde bestande. ”Dam-
brugsstammer” kan dog udsættes med henblik på at udnytte produktionskapaciteten i
vandsystemer, hvor der ikke findes naturlige bestande eller påtænkes at retablere sådanne.

• Med henblik på at undgå tab af genetisk variation og indavl skal der ved opdræt anvendes
et tilstrækkeligt stort antal moderfisk. Sammensætningen af moderfisk skal være tilfældig
og ikke-selektiv.

5.7. Miljøfarlige stoffer.

I forskellige nationale og internationale fora foregår der løbende en debat om indsatsen på
kemikalieområdet. Denne indsats tager bredt sigte på at beskytte såvel mennesker og miljø og
i relation til påvirkning af havet er debatten og indsatsen først og fremmest forbundet med
opfyldelsen af generationsmålet (jf. delmål 1.4 og afsnit 5.2). 

Konkret for Danmark indeholder Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921 (1996)
forpligtelse til at fastsætte kvalitetskrav for farlige stoffer og bekendtgørelsen indeholder
vandkvalitetskrav for ca. 100 stoffer og stofblandinger. Bekendtgørelsen er baseret på et EF
direktiv fra 1976 om forurening forårsaget af udledning af visse farlige stoffer til vandmiljøet.
Reglerne fra dette direktiv er optaget i Vandrammedirektivet, og de sikrer hovedsagelig hen-
synet om at undgå lokalpåvirkning ved udledninger. 

I OSPAR og HELCOM er der vedtaget strategier for indsatsen. I OSPAR baseres denne på at
udvælge og prioritere de stoffer, som der først og fremmest skal sættes ind over for. OSPAR
har etableret en dynamisk udvælgelsesmetode, der bygger på en vurdering af, om det kan for-
ventes, at stoffer har en negativ effekt på havmiljøet ud fra stoffernes farlighed, og hvor store
mængder der tilføres havet samt på om stofferne forekommer i eller der er påvist effekt hav-
miljøet. På dette grundlag har OSPAR vedtaget en første liste med 27 prioriterede stoffer, som
tilbagevendende vil blive udvidet med nye stoffer. Til denne type stoffer hører f.eks. dioxiner,
polychlorerede biphenyler (PCB’er), polyaromatiske hydrokarboner (PAH’er), bromerede
flammehæmmere, organotin-forbindelser, pesticider og tungmetaller som f.eks. kviksølv og
kadmium. For de prioriterede stoffer udarbejder OSPAR baggrundsrapporter, som beskriver
påvirkningernes omfang og identificerer indsatsområder. Endvidere er EU og OSPAR i fæl-
lesskab ved at udarbejde et koncept for risikovurdering af kemikalier i havmiljøet.

Kun visse af de prioriterede OSPAR og HELCOM stoffer indgår i den marine del af overvåg-
ningsprogrammet NOVA 2003, hvor koncentrationen i sediment og biologisk materiale som
fisk og muslinger måles. Undersøgelser af effekter indgår imidlertid kun i mindre omfang i
NOVA 2003, primært på grund af manglende anerkendte overvågningsmetoder. 
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Vandrammedirektivet indeholder et bilag med de vigtigste kendte grupper af forurenende
stoffer (bilag VIII), og EU kommissionen har i relation til gennemførelsen af direktivet frem-
sat et forslag til en første liste med 32 prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer. Listen
forventes vedtaget inden udgangen af 2001. Selv om flere af disse stoffer er sammenfaldende
med OSPARs prioriterede stoffer er udvælgelsen først og fremmest baseret på beskyttelsen af
ferske vandområder. Listerne vil være udgangspunkt for gennemførelse af foranstaltninger til
reduktion af udledninger, emissioner eller tab samt standsning eller udfasning af disse stoffer. 

Strategi for en styrket indsats.
I maj 1997 afgav Miljø- og Energiministeren en redegørelse til Folketinget om kommende
initiativer på kemikalieområdet. Endvidere fastslog regeringen i regeringsgrundlaget fra marts
1998, at det er nødvendigt at forstærke indsatsen mod miljøfremmede kemikalier. Man pege-
de på, at såvel kontrollen som regelsættet skal skærpes.

Som opfølgning på dette udsendte regeringen i januar 1999 en strategi for en styrket indsats
på kemikalieområdet i Danmark, i EU og globalt. Kemikalieproblemerne behandles og regu-
leres på disse 3 niveauer, og det må fra dansk side derfor vurderes, på hvilket niveau det vil
være muligt og relevant at søge indflydelse på beslutningsprocessen.

Strategiens overordnede mål er at begrænse forbruget af farlige kemikalier mest muligt og at
sikre, at fremstilling, brug og bortskaffelse af kemiske stoffer ikke forårsager uacceptable på-
virkninger af miljø og mennesker. Derfor peger strategien på, at der bør opstilles mere speci-
fikke mål for indsatsen. Det skal sikres, at der tages særligt hensyn til børn og andre følsom-
me grupper som gravide, allergikere og kronisk syge samt til specielt sårbare økosystemer.
Indsatsen skal gradueres efter, hvor farlige de kemiske stoffer er. Den største indsats skal ske
over for stoffer, der er persistente (svært nedbrydelige) og stærkt bioakkumulerbare (ophobes
i miljøet), samt stoffer, der kan medføre uoprettelige skader (kræftfremkaldende, mutagene,
reproduktionsskadende, hormonforstyrrende effekter o.lign.) For andre stoffer vil indsatsen
afhænge af en konkret vurdering ud fra stoffets farlighed, anvendelse og spredning i miljøet.

Miljøstyrelsens debatoplæg ”Status og perspektiver for kemikalieområdet” fra 1996 omfatte-
de et udkast til liste over uønskede stoffer med ca. 100 stoffer eller stofgrupper, som et signal
til virksomheder og produktudviklere om stoffer, hvis anvendelse burde begrænses. Miljøsty-
relsen offentliggjorde i 1998 den egentlige liste med 26 stoffer eller stofgrupper, som er prio-
riteret for en særlig indsats. Da oplysninger om stofklassificering og registrerede anvendel-
sesmængder i Produktregistret løbende ændrer sig, har Miljøstyrelsen i 2000 offentliggjort en
ny og revideret liste, hvor nogle stoffer er fjernet og andre er tilføjet.

På baggrund af nye computerberegninger af 165.000 kemiske stoffers farlighed har Miljøsty-
relsen omkring årsskiftet 2000/2001 udsendt en dansk vejledende liste om klassificering af ca.
20.000 kemiske stoffer, der ikke har en officiel EU-klassificering, dvs. som ikke står på listen
over farlige stoffer. Miljøstyrelsens beregninger viser, at 8.730 af de 20.000 stoffer vejleden-
de skal klassificeres som farlige i vandmiljøet, hvilket illustrerer det potentielle omfang af ri-
sikoen.

Der skal gøres en særlig indsats for at få begrænset anvendelsen af de særligt prioriterede
stoffer på listen over uønskede stoffer. Anvendelsesreguleringen tænkes ud over forbud at
omfatte økonomiske styringsmidler, frivillige aftaler, miljømærker, miljøvejledninger mv. 



- 106 -

Kontrollen på kemikalieområdet skal styrkes gennem information til de ansvarlige virksom-
heder samt effektiv kontrol med overholdelsen af reglerne. Desuden peges der på behovet for
en styrkelse af kontrollen. Endelig skal der arbejdes med forbedringer af informationer til of-
fentligheden om kemikalieområdet.

Da den danske kemikalielovgivning i vidt omfang bygger på EU-direktiver, skal der på euro-
pæisk niveau arbejdes for regler, der klart fastslår, at det er producentens/importørens ansvar,
at et stof eller produkt ikke udgør en risiko ved normal brug. 

EU-Kommissionen har netop offentliggjort en hvidbog om den fremtidige strategi for indsats
på kemikalieområdet. I debatten om opfølgningen af hvidbogen vil Danmark særligt lægge
vægt på, at arbejdet med vurderingen af de 100.000 stoffer, som må anvendes på det europæi-
ske marked i dag, tilrettelægges på en ny og mindre tids- og ressourcekrævende måde. I denne
forbindelse vil man fra dansk side arbejde for forståelse for og anerkendelse af, at stoffer med
særligt farlige egenskaber slet ikke bør anvendes, f.eks. stoffer med uoprettelige sundhedsef-
fekter og stoffer, der er persistente og bioakkumulerbare. Endvidere vil Danmark arbejde for,
at computerberegnede vurderinger i videre omfang inddrages i arbejdet med klassificering og
mærkning af farlige stoffer. 

Der skal arbejdes aktivt for at styrke det globale kemikaliearbejde i internationale beslut-
ningsfora med deltagelse af lande fra alle egne af verden, fordi det er vigtigt, at alle lande bi-
drager til afvikling af de mest miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Dette handler bl.a. om af-
vikling af brugen af ozonlagsnedbrydende stoffer og de såkaldte POP’er (Persistent Organic
Pollutants), indførelse af procedurer, der forpligter eksporterende industrilande til at informe-
re importerende udviklingslande, om hvad det er for kemiske stoffer, der handles, og om 
støtte til de baltiske lande for at opfylde Helsingfors-konventionens reduktionsmål.

EU og OSPARs koncept for risikovurdering af kemikalier i havmiljøet vil omfatte dels en
særlig fremgangsmåde for de farligste persistente, bioakkumulerbare og toksiske stoffer
(PBT’er), dels et vurderingsredskab for andre stoffer. Herunder vil der blive foreslået en me-
tode til at vurdere stoffernes giftighed, som kan forventes at få indflydelse på OSPARSs
økotoksikologiske vurderingskriterier (EAC se kap 3.4). Arbejdet med at udvikle konceptet
for vurdering af kemikalier i havmiljøet forventes færdigt i løbet af 2001 i EU-regi med ef-
terfølgende behandling i OSPAR i løbet af 2002. 

Skibsbundmaling.
Siden 1991 har der været forbud mod salg af TBT-holdige bundmalinger til brug på skibe
kortere end 25 meter i Danmark (jf. bekendtgørelse nr. 1042 af 17. december 1997). Der er
for nyligt i IMO (Den International Maritime Organisation) under FN i april 2001 opnået
enighed om et udkast til en konvention, der forbyder påføring af TBT-holdige bundmalinger
fra 1. januar 2003 og som forbyder tilstedeværelsen af TBT-holdige bundmalinger på
skibskrog fra 1. januar 2008. Konventionen skal endeligt vedtages på en diplomatisk konfe-
rence i oktober 2001. 

Biociddirektivet indeholder en særlig overgangsordning for antibegroningsmaling. Medlems-
staterne vil indtil 2008 fortsat kunne tillade anvendelse af antibegroningsmaling (f.eks. TBT),
uanset om aktivstofferne ikke opfylder betingelserne for optagelse på direktivets positivliste. I
løbet af denne overgangsperiode skal medlemsstaterne tage hensyn til IMO-resolutioner og
henstillinger. 

Pesticider.
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Pesticider er underlagt en lovbestemt godkendelsesordning, som omfatter en bedømmelse af
persistens og bioakkumulering samt en risikovurdering i relation til skader i vandmiljøet for
så vidt angår det enkelte stof og dets anvendelse. De pesticider, der er prioriterede på O-
SPARs liste og på listen over prioriterede stoffer i Vandrammedirektivet er enten forbudt,
f.eks. DDT og Lindan, eller stærkt regulerede i Danmark. 

Pesticidhandlingsplan II fra foråret 2000, som bygger på Bichel-udvalgets anbefalinger, sigter
bl.a. mod en generel nedsættelse af pesticidanvendelsen og af den såkaldte behandlingshyp-
pighed. Målet er en behandlingshyppighed på under 2,0 inden udgangen af 2002, hvorefter
nye målsætninger vil blive fastlagt. Endvidere skal der etableres randzoner på agerjord i om-
drift langs målsatte vandløb og søer over 100 m², og særligt pesticidfølsomme områder skal
beskyttes. Arealet med økologisk landbrugsdrift skal øges med 170.000 ha. frem til 2003, jf.
Vandmiljøplan II. Endelig skal godkendelsesordningen løbende revideres på alle relevante
områder på baggrund af ny viden. 

Grundvandstruende pesticider skal principielt forbydes. Det vil sige, at dispensationer til for-
budte grundvandstruende midler skal begrænses mest muligt. 

Regeringen afgiver årligt til Folketingets miljø- og planlægningsudvalg og til Folketingets fø-
devareudvalg en status for udviklingen inden for pesticidhandlingsplanens område. 

5.8. Klimaændringer.

Internationale mål for udslip af drivhusgasser. 
På lang sigt skal atmosfærens indhold af drivhusgasserne stabiliseres på et niveau, som kan
forhindre farlig menneskeskabt indvirkning på klimasystemet. De klimaændringer, der synes
uundgåelige, skal ske så langsomt, at økosystemerne kan tilpasse sig, uden at fødevarepro-
duktion samt natur- og miljøforhold trues. 

Danmark har internationalt set et højt udslip af CO2 per indbygger, hvilket giver os en særlig
forpligtelse. Med aftalen om at reducere udslippet af seks drivhusgasser med 21% fra 1990 til
2008-12 vil Danmark derfor også yde et væsentligt bidrag til Kyoto-protokollen og dermed til
at imødegå de globale klimaændringer. På grund af problemets omfang er der et markant be-
hov for at mindske udledningerne yderligere efter 2012. Derfor er regeringens pejlemærke, at
CO2-udledningen skal halveres i 2030.

Siden 1990 har Danmarks nationale målsætning om at mindske CO2-udledningen med 20 % i
2005 i forhold til 1988 været grundlaget for den danske politik, herunder for handlingsplanen
”Energi 21” fra 1996. Også inden for andre sektorer, herunder transport, landbrug, skovbrug
og affald, har de vedtagne strategier og/eller handlingsplaner betydning for at begrænse ud-
ledningen af drivhusgasser.
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Med vedtagelsen af Kyoto-protokollen i 1997 blev det aftalt, at industrilandenes samlede ud-
ledning af drivhusgasser skal begrænses med mindst 5% i 2008-2012 i forhold til 1990. I for-
hold til et ”business as usual” scenario svarer det til en reduktion på 20-30%. Kyoto-
protokollen er det første vigtige skridt mod virkeliggørelsen af FN’s Klimakonvention fra
1992. Flere spørgsmål i forhold til virkemidlerne i Kyoto-protokollen skal dog afklares, før
aftalen kan forventes at træde i kraft. 

På baggrund af den seneste rapport fra FN’s klimapanel har EU’s miljøministre anbefalet, at
koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren stabiliseres på et niveau under 550 ppmv. Det
svarer til knap en fordobling af de koncentrationer, der var før industrialiseringen satte ind.
Og den globale temperaturstigning bør ikke overskride 2o C i forhold til det før-industrielle
niveau. Skal denne anbefaling efterkommes, må industrilandenes udledning af drivhusgasser
inden næste århundredeskifte komme ned på et niveau, der svarer til 10-15% af udledningen i
dag. Det betyder, at der er behov for betragtelige begrænsninger i udledningen af drivhusgas-
ser - mellem 2 og 2½ % årligt.

Det stiller krav om en drastisk reduktion af ressourceforbruget. Det skal dels ske ved betyde-
lige teknologiske fremskridt, men det er også nødvendigt at ændre forbrugs- og produktions-
mønstrene i industrilandene. Energiforbrug og energiforsyning er et vigtigt element i denne
politik, både for at begrænse de menneskeskabte klimaændringer, men også i forhold til ud-
ledninger af SO2 og NOX’er, der skaber forsuring af miljøet og tilfører omgivelserne kvælstof.
På energiområder er der gjort visse fremskridt inden for det seneste årti. Samtidig med, at der
er sket en markant økonomisk udvikling i 1990’erne, har det samlede energiforbrug således
været nogenlunde konstant.

Mål og indsats i 2001 –2006.
I 2005 er det målet at begrænse det danske CO2-udslip fra energiforbrug med 20% i forhold
til niveauet i 1988. I henhold til aftalerne i EU om fordelingen af EU’s udslipsreduktion under
Kyoto-protokollen skal Danmark i 2008-12 reducere den samlede udledning af drivhusgasser
med 21% i forhold til 1990-niveauet. Det er desuden regeringens pejlemærke at halvere CO2-
udslippet i 2030. Disse mål må nødvendigvis suppleres med nationale og internationale mål-
sætninger om langt større reduktioner, efter Kyoto-protollen udløber i 2012. 

For at leve op til Kyoto-protokollens mål er der taget en række nye initiativer og forstærket
eksisterende initiativer inden for samtlige sektorer. Det gælder bl.a. energiproduktion, trans-
port, landbrug, skovbrug, industri og husholdninger. Der foretages en løbende overvågning af
målopfyldelsen, og om de anvendte midler giver mest miljø for pengene.

På det internationale plan arbejder Danmark aktivt for, at Klimakonventionen og Kyoto-
protokollen bliver effektive redskaber i kampen mod klimaændringerne. Miljøbistanden skal
bidrage til at virkeliggøre Klimakonventionens forpligtelser om støtte til bl.a. udviklingslande
med teknologioverførsel og kapacitetsopbygning. Danmark deltager bl.a. i et forsøgsprogram
med ”Joint Implementation” i Østersøområdet.

Danmark foretager periodiske indberetninger til Klimakonventionen modtager periodevis
indberetninger fra landene om bl.a. forebyggelse af klimaændringer og de forventede effekter
heraf samt tilpasningsforanstaltninger og indsatsen med hensyn til forskning og overvågning. 
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I lyset af Klimapanelets seneste udredning er det endvidere besluttet at gennemføre en analyse
af mulige klimaeffekter i Danmark og beskrive mulige scenarier for udviklingen, således at
der etableres et grundlag for eventuelle beredskabsforanstaltninger.

Sammenfatning. 
Der er fortsat et stykke vej til at nå både den nationale CO2-målsætning i 2005 og Kyoto-
forpligtelsen i 2008-12. Den seneste samlede vurdering i regeringens klimastrategi viser
imidlertid, at begge mål kan nås, hvis den nuværende indsats - særligt inden for vedvarende
energi og energibesparelser – fortsættes, samtidig med, at der iværksættes nye initiativer på en
række områder. Samtidig er målsætningerne frem til 2008-12 kun et foreløbigt skridt på vejen
til at nå det langsigtede mål om at stabilisere koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren
på et bæredygtigt niveau. 

Det må dog samtidig konstateres, at det ikke vil være muligt helt at undgå klimaændringer,
selv om de internationale målsætninger for udslippet af drivhusgasser opfyldes. 

I relation til de danske havområder, der ligger i overgangsområdet mellem Østersøen og
Nordsøen, tyder de foreløbige undersøgelser på, at klimaændringerne vil få en række konse-
kvenser for økosystemet og den marine biodiversitet. De hidtidige vurderinger tyder på, at de
største effekter af klimaændringerne vil finde sted i det Baltiske område, hvor balancen mel-
lem de ferske og de salte vandmasser er meget følsom. Det er derfor relevant, at medtage em-
ner som biodiversitet og tilpasninger/effekter i havområderne ved tilrettelæggelse af den
kommende nationale indsats på området. 

5.9. Anlæg, transport, råstofindvinding mv.

Skibstrafik. 
International luft- og skibsfart er områder med udpræget konkurrence. Danmark arbejder pri-
mært for at fremme skrappe miljøkrav, som f.eks. brændstofafgifter i international luft- og
skibsfart gennem FN-organisationer som ICAO og IMO. 

Som led i det internationale arbejde med at fremme skibsfarten som miljøvenlig transportform
fastsætter IMO bl.a. regler om forurening fra skibe. Gennem MARPOL-konventionen er der
etableret ensartede, verdensomspændende regler om transport af og udtømning fra skibe af
olie, skadelige flydende stoffer, der transporteres i bulk, skadelige stoffer i emballeret form,
kloakspildevand samt fast affald. Ifølge konventionen kan der for visse typer af stoffer fast-
sættes strengere regler for udtømninger i de såkaldte særlige havområder. IMO arbejder des-
uden for, at der indføres udfasning af enkeltskrogede tankskibe i år 2015.

IMO vedtog i 1997 regler for luftforurening fra skibe bl.a. for emission af NOx og for svovl-
indholdet i fuelolie. Danmark har sammen med andre lande arbejdet for, at Østersøen blev
udpeget til et særligt følsomt område, hvor kravet til svovl i fuelolie er 1,5%, hvilket blev
vedtaget i 1997. I IMOs miljøkomité arbejdes der med regler om ballastvand og udfasning af
tinholdige anti-begroningsmidler. Der er indført regler for aflevering af skibsgenereret affald i
havnenes modtageordninger i såvel Nordsøen som i Østersøen. 

Hurtigfærger.
Ved en ændring af havmiljøloven i 1997 blev der indsat en bestemmelse, hvorefter mil-
jøministeren kan fastsætte nærmere regler om en godkendelsesordning for sejlads med
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hurtigfærger. Der kan i denne forbindelse fastsættes krav om en miljøkonsekvensvurde-
ring, såfremt den pågældende sejlads kan have væsentlig indvirkning på miljø, natur,
friluftsinteresser eller kulturminder. 

Passerer det planlagte ruteforløb gennem fuglebeskyttelsesområder, habitatområder,
Ramsarområder, fredede områder eller vildtreservatet skal ansøgning om godkendelse
altid indeholde en vurdering af indvirkning på natur, miljø, kulturminder og friluftsakti-
viteter. Ruter, der ikke passerer gennem de nævnte områder, kan – når der er en begrun-
det formodning om væsentlige indvirkninger på natur, miljø m.v. i de farvandsområder,
ruten vil passere – også kræves vurderet. Vurderingen sendes i høring til berørte myn-
digheder og organisationer. Hvis færgeruten forventes at kunne drives uden væsentlige
konsekvenser for de ydre omgivelser kan Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen i
forening meddele godkendelse. 

Der må ikke etableres nye hurtigfærgeruter eller indsættes nye hurtigfærger på en rute med
mindst én dansk anløbshavn, uden at der er givet miljøgodkendelse. En ny hurtigfærgerute
kan godkendes, hvis den kan drives uden væsentlige konsekvenser for natur og miljø. Mil-
jøgodkendelsen tager stilling til elementer som rute, fart over grunde, støj, sejladsfrekvens,
egenkontrol, opstilling af overvågningsprogrammer m.v.

Kystdirektoratet kan i forbindelse med Søfartsstyrelsens godkendelse af hurtigfærger af
hensyn til beskyttelsen af kyster samt sikkerheden for diger og anlæg på søterritoriet,
fastsætte nærmere vilkår for sejladsen med hensyn til fart, maksimal bølgepåvirkning,
ruteforløb mv. 

Lufttrafik.
Flyvepladser og lufthavne skal miljøgodkendes efter miljølovens bestemmelser om særlig
forurenende virksomheder. Forud for nye miljøgodkendelse skal der udarbejdes en VVM-
vurdering, herunder om støjforholdene. 

Effekten af emission af fly i stor højde er vanskelig at vurdere, men indtil videre vurderes ud-
slip af NOx og kondensstriber at give lige så store bidrag til drivhuseffekten som CO2.

Olie- og gasproduktion.
Indvinding af olie- og gas reguleres efter bestemmelserne i undergrundsloven af 1995 og hav-
anlægsloven fra 1981. Den miljømæssige regulering sker væsentligst i henhold til havmiljø-
loven af 1993. Regulering af de miljømæssige forhold bygger på anvendelsen af den bedst til-
gængelige teknologi (BAT) og den miljømæssige bedste praksis (BEP) efter nationale og in-
ternationale regler og aftaler. De sidste bliver især udarbejdet i OSPAR-regi.

I 2000 vedtog OSPAR en opdateret regulering af anvendelse og udledning af offshore kemi-
kalier. Hovedprincippet i reguleringen er at erstatte miljøfarlige stoffer med mindre skadelige
stoffer eller ændre processer og udstyr med henblik på at anvende færre eller mindre bela-
stende kemikalier. Endvidere skal selskaberne i Danmark redegøre for, hvilke kemikalier, der
bør udfases eller erstattes. 

Siden 1995 er godkendelse af projekter, som antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kun
givet på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser (VVM). Efter marts 1999
skal virksomhed i forbindelse med offshore indvinding som hovedregel gennemgå en VVM-
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vurdering jf. Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 884/2000. Der er udarbejdet
VVM-redegørelser for udbygning af de nye felter og for gasrørsledninger på dansk sokkel.

VVM-redegørelsen skal blandt andet dokumentere, at der anvendes BAT, herunder udstyr og
teknologi med høje virkningsgrader og rensekapacitet, samt at anlæggene er indrettet således,
at energiforbruget minimeres og gasafbrænding begrænses mest muligt samtidig med, at an-
vendelsen af farlige kemikalier nedbringes mest muligt. Der udarbejdes beredskabsplaner for
at kunne imødegå miljøproblemer ved større slip af olie f.eks. ved en ”blow out”.

Miljøministrene i OSPAR regi har udarbejdet regler for, hvordan udtjente platforme må bort-
skaffes. I Danmark vil de blive bragt i land og skrottet der.

Friluftsliv og turisme.
Et af de eksisterende og mest indlysende mål for de fleste danskere er at bibeholde og udbyg-
ge hav- og kystnaturen som et væsentligt aktiv for et rigt og varieret friluftsliv. Det er samti-
dig en vigtig baggrund for at prioritere den nødvendige indsats for beskyttelse af havets natur
og de tilknyttede strande. I takt med befolkningens øgede fritid bør dette prioriteres højt.

Hertil kommer den ikke uvæsentlige faktor turismen, der i høj grad bygger på, at der intet sted
i Danmark er langt til havet - i Danmark er der over 7500 km kystlinie. Samtidig er de danske
hav- og kystområder kendt for et levende havmiljø og en biologisk mangfoldighed, der kan
tilgodese mange forskellige friluftsinteresser. I Danmark er man kvalitetsmæssigt flere læng-
der foran f.eks. middelhavslandene. Et forspring der bør bevares og gerne udbygges.

Det er vigtigt, at naturen i havet fortsat understøtter de mange forskellige rekreative frilufts-
interesser, der knytter sig til havet. Ud over det almindelige badeliv tænkes f.eks. på lystfiske-
ri, jagt, sejlads eller blot iagttagelse af det spændende og varierede dyre- og planteliv ved og i
et rent hav. Befolkningens ønske om friluftsaktiviteter understøtter dermed kravet om en god
økologisk tilstand i vandområderne.

Indvinding på havbunden af ral og sand.
Råstofloven fastsætter regler for både indvinding til lands og vands. Lovens overordnede
formål er at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofforekomsterne som led i en bæ-
redygtig udvikling. Råstofloven lægger endvidere vægt på ressourcehusholdning, herun-
der genanvendelse m.v. 

Fra 1997 må der kun indvindes råstoffer på havbunden efter konkret tilladelse til indvinding i
et geografisk afgrænset område (indvindingsområde), hvor der forud er gennemført en miljø-
mæssig vurdering. En tilladelse kan gives til èn eller flere ansøgere for en periode på indtil 10
år, som kan forlænges efter ansøgning. Hertil kommer som hidtil, en godkendelse af det mate-
riel, der anvendes til indvinding.

Der er fastsat en overgangsordning, der primært gælder for indvindingstilladelser for ral og
sand. Overgangsordningen indbærer, at eksisterende gyldige indvindingstilladelser gælder
indtil udgangen af 2006. Indvindingsområder i internationale naturbeskyttelsesområder er un-
der afvikling frem til udgangen af 2004.

Det fremgår nu udtrykkeligt af råstofloven, at der som udgangspunkt ikke kan gives til-
ladelse til efterforskning og indvinding i EF-fuglebeskyttelsesområder, habitatområder,
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Ramsarområder samt områder med en vanddybde under 6 meter. Der kan dog tillades
indvinding af sand, grus og ral i ganske særlige tilfælde, og når dette ikke indebærer for-
ringelser eller forstyrrelser med væsentlige konsekvenser for de beskyttede arter. Endvi-
dere kan der i lavvandede områder gøres undtagelse fra forbuddet, hvis en værdifuld rå-
stofforekomst kan indvindes uden at komme in konflikt med væsentlige naturmæssige
værdier.

Indvindinger, der kan antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på
baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser. Der er fastsat regler herom i
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 126/1999 om råstofindvinding på hav-
bunden. Det betyder VVM-vurdering ved råstofindvinding i fuglebeskyttelses-, habitat-
og Ramsar-områder, indvinding på mere end 1 mio. m³ pr. år eller mere end 5 mio. m³ i
alt samt indvinding, der vurderes at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad. 

Indvinding af sten.
Stenfiskeri reguleres i bekendtgørelse nr. 519/1999. Indvindingen kan kun foregå i 18
udlagte områder på havbunden. For hvert område er der fastsat en maximal samlet ram-
me for indvindingen på 15.500 m³. Kvoterne nedskrives løbende. Søsten må herefter kun
anvendes til særlige opgaver, hvor der i forvejen er anvendt sten fra havet. Det drejer sig
om reparation og mindre udvidelser af eksisterende havne, moler, kystbeskyttelsesanlæg
o.lign. Hver enkelt arbejdsopgave skal have tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Anlæg og anlægsaktiviteter.
Etablering af faste anlæg eller andre foranstaltninger på søterritoriet er omfattet af statens
højhedsret over søterritoriet. Det betyder, at der ikke kan udføres foranstaltninger, uden at der
er givet tilladelse hertil. 

I henhold til § 4 i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 1051/1999 om henlæggelse af opgaver
til Kystdirektoratet, udøver Kystdirektoratet trafikministerens beføjelser med hensyn til admi-
nistration af statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår afgørelse om følgende for-
anstaltninger mv. i det omfang foranstaltningerne ikke er omfattet af særskilt lovgivning:
• Inddæmning og opfyldning.
• Etablering af faste anlæg og anbringelse af faste eller forankrede indretninger eller gen-

stande.
• Anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end lystsejlads.
• Uddybning eller gravning.
• Anbringelse af kabler og rørledninger.
• Opstilling af bade- og bådebroer.

Kystdirektoratet indhenter udtalelse fra andre myndigheder, der varetager natur- og miljøinte-
resser på søterritoriet (Skov- og Naturstyrelsen, amt og kommune), fra Farvandsvæsnet (og
fra Søfartsstyrelsen, hvis anlægget etableres tæt på sejlruter), Fiskeridirektoratet og eventuelt
fra kabelejerere i området. Endvidere høres Forsvarskommandoen, hvis et anlæg ønskes
etableret i et særligt forbudsområde. 

Trafikministeriet har, i bekendtgørelserne 128/1999 om miljømæssig vurdering af anlæg på
søterritoriet og 997/1999 om miljømæssig vurdering i forbindelse med udvidelse af bestående
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trafikfhavne, implementeret VVM-direktivet fra 1985 og ændringerne fra 1997, vedrørende
anlæg på søterritoriet, herunder alle havne. Der skal gennemføres VVM for projekter på di-
rektivets bilag I. Kystdirektoratet afgør efter at have indhentet udtalelser fra andre myndighe-
der, om der skal gennemføres VVM for projekter på direktivets bilag II. 

Vindmøller.
Havvindmøller reguleres i lov nr. 375 om elforsyning. Det fastslås i loven, at udnyttelsen
af energi fra vand og vind på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone alene til-
kommer den danske stat.

Miljø- og energiministeren meddeler tilladelse. Såfremt etablering af elproduktionsanlæg på
søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone må antages at påvirke miljøet i væsentlig
grad, kan der kun meddeles tilladelse på baggrund af en VVM-vurdering, og efter at offent-
ligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig her-
om. 

Havne broer, dæmninger og kystbeskyttelsesanlæg.
Trafiministeriet administrerer ansøgning om tilladelse til anlæg af nye havne, der anvendes til
erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landing af fisk, jf. lov 326/1999.
Kystdirektoratet administrerer ansøgninger om tilladelse til udvidelse af sådanne havne. Der
indhentes bl.a. udtalelser fra andre myndigheder, der varetager natur- og miljøinteresser (amt,
kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Farvandsvæsnet og Fiskeridirektoratet).

Anlæg af nye havne, der kan anløbes af fartøjer på over 1.350 ton, forudsætter at der gen-
nemføres vurdering af virkning på miljøet. Ved udvidelser skal der træffes afgørelse, om der
skal gennemføres VVM. Kræves der ikke VVM, kan udvidelse inden for havnens dækkende
værker foretages uden tilladelse. Hvis der skal gennemføres VVM for både land- og søterrito-
riet, forsøger Kystdirektoratet at etablere et samarbejde med det pågældende amt vedrørende
krav til VVM-redegørelsens indhold og den efterfølgende vurdering, således, at der for et
projekt kun gennemføres én VVM. Ligeledes kræver etablering af havneanlæg til mindre fi-
skerihavne og lystbådehavne, der indebærer etablering af faste anlæg eller opfyldning på sø-
territoriet, tilladelse fra Kystdirektoratet i henhold til statens højhedsret over søterritoriet.
 
Det overordnede formål med kystbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 243/1994, ændret
ved lov nr. 469/1997, er at give mulighed for at etablere anlæg eller træffe andre foranstalt-
ninger til beskyttelse mod oversvømmelse eller nedbrydende virkninger fra havet. Foran-
staltningerne kan omfatte faste anlæg som diger, høfder, bølgebrydere og kystværn men kan
også være fodring med sand på stranden eller kystnært på søterritoriet. Det er ligeledes Kyst-
direktoratet, der skal give tilladelse til at grave, bore, pumpe, suge eller udføre terrænregule-
ringer. 

Amtsrådet kan bestemme, at der på en kyststrækning skal udføres anlæg eller træffes andre
foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet,
fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). Kystdirektoratet skal
give tilladelse hertil og administrerer i øvrigt ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse.
Kystdirektoratet indhenter bl.a. udtalelser fra andre myndigheder, der varetager miljø- og na-
turinteresser, dvs. pågældende amt og kommune samt Skov- og Naturstyrelsen, Farvandsvæs-
net og Fiskeridirektoratet. For anlæg på landjorden træffes afgørelse om VVM af pågældende
amt, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428/1999, mens afgørelsen om VVM
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for anlæg på søterritoriet, jf. Trafikministeriets bekendtgørelse nr.128/1999, træffes af Kystdi-
rektoratet.

Oprensning og klapning.
Dumpning af stoffer eller materialer må ikke finde sted bortset fra dumpning - ”klapning” - af
optaget havbundsmateriale. Tilladelse til klapning kan meddelelse af amtsrådene, såfremt
havbundsmaterialet alene indeholder uvæsentlige mængder og koncentrationer af visse nær-
mere angivne forurenende stoffer. I EF-fuglebeskyttelses- og habitatområder, samt i områder
med en vanddybde under 6 m, kan der kun gives tilladelse til klapning på baggrund af et
samtykke fra Skov- og Naturstyrelsen.

En klapningstilladelse kan højest meddelelse for 5 år. De miljømæssige aspekter er af afgø-
rende betydning for valg af klapplads. Endvidere indgår sejlads- eller fiskerimæssige interes-
ser, råstofinteresser, biologiske og kulturhistoriske interessser med stor vægt i vurderingen af
klappladsernes hensigtsmæssighed. Klappladserne skal optages i amternes regionplan og ud-
lægges med lempet målsætning. Det fremgår af bekendtgørelse 975/1986, at der forud for en
tilladelse til klapning skal ske høring af fiskeridirektoratet, Farvandsvæsenet og Skov- og
Naturstyrelsen.
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Ordliste og begrebsforklaringer.

Biologisk sikre grænser = Udtrykket anvendes om fiskebestande. En fiskebestand opfattes
som værende inden for biologisk sikre grænser, når gydebestande og fiskeridødeligheden er
over et fastsat niveau (om gydebestand, fiskeridødelighed og referencepunkter, se afsnit 5.5).

Bruttotonnage, Bruttoton = Måleenhed (rummål) for skibe. Bør ikke forveksles med Brutto-
registerton og der kan ikke meningsfuldt omregnes mellem de to mål. Bør ikke heller for-
vekslet med de gængse vægtmål.   

Detritus = dødt plantemateriale. De, der æder det, kaldes detritusædere.

Eutrof = næringsrig. Eutrofiering = øget tilførsel med næringssalte. Ofte beskæftiger man sig
med de uønskede påvirkninger(effekter) forårsaget af en menneskeskabt forøget tilførsel af
næringssalte (OSPAR definition).

Fremmedede arter = En art betragtes som ikke-hjemmehørende, hvis dens naturlige, det vil
sige det historiske udbredelsesområde, er geografisk fjernt. Arter, der kommer til som følge af
simpel udbredelse af deres område betragtes ikke som ikke-hjemmehørende (OSPAR defini-
tion, jf. note side 6).

Generel- og skærpet målsætning = Amternes målsætninger om et ikke eller kun svagt påvir-
ket dyre- og planteliv mv. anvendes i de kystnære områder, (ofte i en modificeret form i for-
hold til Miljøstyrelsens vejledning). Målsætningen kan lempes i forhold i et afgrænset område
og en bestemt påvirkning f.eks. spildevandsudledning, klapplads, havbrug (jf. afsnit 5.3).

GIS = Geografisk Informations System. Eksempel på anvendelsen af et GIS-system til kort-
tegning findes i rapporten (afsnit 5.3 og 5.4) . 

GMO’er = Genetisk Modificerede Organismer, er ifølge lov om miljø og genteknologi (lov
nr. 356 af 6. juni 1991, som referer til direktiv 90/220/EØF) defineret som planter, dyr, mi-
kroorganismer, cellekulturer og virus, hvori der forekommer nye sammensætninger af det ge-
netiske materiale, som ikke er opstået på naturlig måde. Genetisk modificerede organismer
fremstillet ved traditionelle forædlingsmetoder er ikke omfatter af definitionen. Havrapporten
anvender lovens definition.

Gunstig bevaringsstatus = defineret i Habitatdirektivet og anvendes både i relation til natur-
typer og arter. Kvaliteten for en naturtype fastlægges i forhold til udbredelsesområde, opret-
holdelse på langt sigt og karakteristiske arter (jf. afsnit 5.1).

Gullistearter = Er en betegnelse for plante- eller dyrearter som er i tilbagegang i Danmark,
men dog ikke på rødlisten, samt en oversigt over arter som Danmark har ansvar overfor, defi-
neret som opmærsomhedskrævende arter eller nationale ansvarsarter. I Danmark regnes en
art for en national ansvarsart når det vurderes, at mindst 20% af jordens samlede bestand på ét
eller andet tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden.

HELCOM = Det samarbejdsorgan, Helsingforskommissionen, som forvalter Østersø- eller
Helsingforskonventionen om beskyttelsen af Østersøens marine miljø mod forurening af en-
hver slags. Samarbejdet dækker bl.a. de indre danske farvande helt til Skagen.
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Hjemmehørende arter = se fremmede arter.

ICES = Det Internationale Havundersøgelsesråd oprettet 1902. Hovedkontor i København.
International Council for the Exploration of the Sea. ICES rådgiver indenfor en række områ-
der, bl.a. for de internationale videnskabelige vurderinger af udnyttelsen af kommercielt ud-
nyttede fiskebestande. ICES har 19 medlemslande.

IMO = International Maritime Organisation. FN´s organisation vedr. sejladssikkerhed og for-
urening af havet og internationale havkonventioner.

Internationale naturbeskyttelsesområder = Omfatter områder udpeget efter EF-habitat-
direkteivet, EF-fugelbeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen, og omfattet af Miljø- og
Energiministeriets bekendtgørelse 782 af 1. november 1998 (jf. afsnit 5.1).

Introducerede arter = En art, der alene ved menneskelig aktivitet er kommet til danske far-
vande (jf. afsnit 3.8).

Invasive arter = En introduceret art, der kan etablere sig og evt. fortrænge andre arter i natu-
ren (jf. afsnit 3.8).

IPCC = FN´s klimapanel: Intergovernmental Panel on Climate Change.

Kvoter = Den del af TAC, som hvert enkelt land eller fiskerflåde har lov til at fange (se også
TAC).

NOVA-2003 = Det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003.

OSPAR = Består af de tidligere OSLO- og PARIS konventioner. Konvention til beskyttelse af
det marine miljø i det nordøstatlantiske område, herunder de danske dele af Nordsøen og
Kattegat (jf. afsnit 5.2).

Pelagisk(e) = (holder til i) de frie vandmasser. Pelagiske organismer f.eks. fisk, som lever i de
frie vandmasser.

PAH = En række tjærestoffer, hvoraf mange er giftige, bl.a. fra olie- og gasproduktion (Poly-
cyclic Aromatic Hydrocarbons) (jf. afsnit 4.4 og 5.7).

Rødlistearter = Arter af planter eller dyr, som indenfor et afgrænset geografisk område (f.eks.
et land) er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde, eller sjældne. I den dansk rødliste fra
1997 var i alt 343 arter forsvundet i Danmark (fortrinsvis terrestriske), 1.608 regnes som tru-
ede (akut truet eller sårbar) og 1.191 som sjældne.

TAC = samlet tilladt fangstmængde af hver enkelt kommercielt udnyttet fiskeart i et bestemt
farvandsområde, ”Total Allowable Catches” (jf. afsnit 4.2 og 5.5).

TBT = Tributyltin, én af flere giftige organiske tinforbindelser, et effektivt antibegronings-
middel (jf. afsnit 4.4 og 5.7).

Udsmid = Discard, udsmid af fisk efter fangst (jf. afsnit 4.2 og 5.5).
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VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet. 

Økologisk tilstand: Udtryk for kvaliteten af vandøkosystemernes funktion og struktur, og de-
fineret i Vandrammedirektivet som en tilstand, hvor værdierne for de (i direktivet fastlagte)
biologiske kvalitetselementer for den pågældende type overfladevandområde udviser niveau-
er, der er svagt ændret som følge af menneskelig aktivitet, men kun afviger lidt fra, hvad der
normalt gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold. ”Høj økologisk tilstand”
betyder tilsvarende, at der er ingen eller kun meget ubetydelige menneskeskabte ændringer i
værdierne for de fysisk-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer for den pågælden-
de type overfladevandområde i forhold til, hvad der normalt gælder for denne type overflade-
vand under uberørte forhold (jf. afsnit 5.4).
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Arbejdsopgaver: 
Arbejdsgruppen udarbejder oplæg til følgende dele af udvalgets samlede rapport:
- Bidrag til beskrivelsen af status og udvikling for den biologiske mangfoldighed i ha-

vet, sektorintegrationen og vurdering af målopfyldelse (synopsis kap. III).
- Naturpolitik for havet – analyse og vurdering (synopsis kap. V, 7).
- Bidrag til analyse af virkemidler, behovet for forskning og udvikling samt dialog med

offentligheden (synopsis kap.V, 9, 10 og 11).
- Forslag til fremtidig indsats til fremme af biologisk mangfoldighed og naturbeskyttel-

se for havet (synopsis kap.VI, 1).
- Bidrag til analyserne af de økonomiske konsekvenser af forslagene (synopsis kap.VI,

2 og 3).
Udredningsprojekterne om henholdsvis behovet for viden om naturbeskyttelse i danske
farvande og analysen af andre europæiske landes arbejde med biologisk mangfoldighed i
havet indgår i arbejdet.


