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Rent vand, blåt flag ved strandene og fisk i 

havet har stor betydning for os alle. Men de 

danske have og vores godt 7.000 km kyst-

områder er ikke kun til lystfiskeri og solbad-

ning. Havet omkring Danmark er også en 

vigtig ressource for udviklingen i erhverv og 

samfund, og vi bygger vindmølleparker, øger 

skibstrafikken og lokker flere og flere turister 

til. Blandt meget andet.

Mens vi gerne vil sikre gode udviklingsmu-

ligheder for de maritime erhverv, skal vi tage 

hensyn til klima og miljø. Det blå hav er ikke 

en uudtømmelig ressource, og pladsen er 

trang i de danske farvande. Hvem der frem-

over må udnytte de begrænsede arealer er et 

påtrængende spørgsmål.

I Havets ressourcer præsenterer otte forskere 

den nyeste viden om havets betydning og  

potentiale for økonomi, jobskabelse og vel-

færd. De stiller skarpt på en række vækstom-

råder, tegner muligheder, begrænsninger og 

konflikter op og viser, hvorfor det er så vig-

tigt at holde fast i havet som en værdifuld og 

bæredygtig ressource.

Aarhus Universitetsforlag

Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie 

om natur og miljø i Danmark og Grønland. 

Serien formidler vigtig viden om naturen og 

samfundet til den natur- og miljøinteressere-

de læser. Den ønsker at synliggøre naturens 

kvaliteter, samfundets interesse heri og 

hvorfor det overhovedet er vigtigt at forske 

i miljøforhold. Bøgerne i serien beskriver 

bredt appellerende fænomener i naturen og 

fortæller om forskernes arbejde med at un-

dersøge og løse miljøproblemer.

Miljøbiblioteket udgives i et samarbejde 

mellem DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi og Aarhus Universitetsforlag.
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Havet er et vækstområde for både økonomi og job-
skabelse i Europa. Regner man alle økonomiske akti-
viteter, som afhænger af havet, med, er der ifølge EU’s 
“Blue Growth – opportunities for marine and mari-
time sustainable growth” 5,4 millioner jobs og en årlig 
værditilvækst på omkring 3.700 milliarder kr. I årene 
fremover forventes der yderligere stigninger i jobska-
belse og økonomi. 

En del af denne vækst forventes at ske i de danske 
havområder, fordelt ud over både Nordsøen, Østersø-
en og dele af de indre danske farvande. Der er derfor 
betydelige erhvervs-, samfunds- og økonomiske inte-
resser i en videnopbygning for at sikre den bedst mu-
lige planlægning og forvaltning af arealerne på havet. 
I modsætning til mange andre lande er pladsen trang 
i de danske havområder. De smalle stræder, de mange 
fjorde og øer og eksisterende udlægninger af havarealer 
til forskellige formål begrænser de frie havarealer. 

Det betyder, at mange store konstruktioner, som 
fx vindmølleparker, ikke umiddelbart kan placeres 
kystnært, men må flyttes ud på de åbne havområder, 
hvor der er bedre plads og færre konflikter med andre 
hensyn. Til gengæld åbner de mange beskyttede hav-
områder op for talrige muligheder for den danske be-
folknings udbredte anvendelse af havet og kysterne til 
rekreative formål. 

Et centralt spørgsmål er, hvem der fremover skal 
have tilladelse til at anvende havarealerne? Hidtil er så-
danne spørgsmål forvaltningsmæssigt blevet håndte-
ret sag for sag uden særlig skelen til mulige konflikter 
og synergieffekter. I 2014 vedtog EU-Kommissionen 
og Europa-Parlamentet et nyt direktiv med det formål 
at optimere arealplanlægningen på havet og dermed 

understøtte den økonomiske udvikling og samtidigt 
sikre en bæredygtig udvikling for erhverv og miljø. I 
Danmark er det lovgivningsmæssige grundlag for im-
plementeringen af direktivet nu vedtaget. Et udkast 
har været i høring i april 2016, og loven blev godkendt 
i juli 2016. Herefter vil Søfartsstyrelsen i samarbejde 
med en række andre ministerier med ansvar for mari-
time områder udarbejde en egentlig forvaltningsplan 
for havarealerne.

Det faglige grundlag for at udarbejde en forvalt-
ningsplan for de danske havområder kræver mange 
data, analyser og prognoser. Det kræver også, at der i 
processen inddrages mange fagområder, erhverv, bru-
gergrupper og forvaltere. Aarhus Universitet og DTU-
AQUA deltager sammen med andre institutioner i 
flere store tværfaglige forskningsprojekter for at samle 
og dele viden og dermed skabe et solidt fagligt grund-
lag for forvaltning af havets arealer. 

Det er en stor glæde for mig, at vores samarbejds-
partnere velvilligt har ønsket at bidrage med deres 
ekspertviden inden for deres felt til denne bog om de 
danske farvandes ressourcer. Jeg vil gerne benytte lej-
ligheden til at takke dem alle for deres bidrag. Vi vil 
gerne med denne bog dele noget af den viden, der fin-
des i danske og internationale forskningsmiljøer, og 
dermed bidrage til at øge forståelsen af samspillet mel-
lem en bæredygtig erhvervs- og samfundsudvikling og 
et bæredygtigt havmiljø. 

Roskilde, 1. oktober 2016
Bo Riemann

Forord
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