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Forord: 
I anledning af bl.a. det foreslåede EU-direktiv for etablering af et ’Framework for maritime spatial 
planning (MSP) and integrated coastal management (ICM)’ har institutterne for Geovidenskab og 
Naturforvaltning samt Fødevare- og Ressourceøkonomi / KU for Skov & Naturstyrelsen udarbejdet 
et debatoplæg med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer inden for kystzonen.  
 
Nærværende baggrundsnotat B om ’Ressourcer og aktiviteter i kystzonen og på havet’ danner 
sammen med en udredning om myndighedsstruktur og lovgivning i kystzonen1 baggrund for et 
oplæg med scenarier for integreret kystzoneforvaltning2 bl.a. som grundlag for en workshop om 
emnet, som blev afholdt af Naturstyrelsen 3. december 2013, med deltagelse af repræsentanter for 
de involverede myndigheder, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening og 
Friluftsrådet. 
 
Baggrunden for debatoplægget er et ønske fra Naturstyrelsen om opdatering af vurderingerne fra 
en undersøgelse vedr. integreret kystzoneforvaltning udarbejdet for Miljø- og Energiministeriet og 
opsamlet i rapporten ’Integreret kystzoneforvaltning i Danmark, Konklusioner og perspektiver, 
april 19993. 
  

                                                           

1
 Helle Tegner Anker, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU: Myndighedsstruktur og lovgivning i kystzonen – 

opdatering 2013. Baggrundsnotat A, december 2013. 

 
2
 Vibeke Nellemann og Helle Tegner Anker, Institutterne for Geovidenskab og Naturforvaltning samt Fødevare- og 

Ressourceøkonomi, KU: Aktuelle udfordringer – Scenarier for Integreret kystzoneforvaltning – et debatoplæg, 
december 2013. 
 
3
 Helle Tegner Anker og Vibeke Nellemann, Forskningscentret for Skov & Landskab og Sten Sverdrup-Jensen, Institut 

for Fiskeriforvaltning & Kystsamfundsudvikling: Integreret kystzoneforvaltning i Danmark – Konklusioner og 
perspektiver. Udarbejdet for Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, april 1999. 
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Introduktion: Udfordringer for ICM og MSP - ressourcer og aktiviteter i 
kystzonen og på havet 
 

Dette baggrundsnotat opsummerer de ressourcer og aktiviteter, der knytter sig til kysterne og 
havet i Danmark og en række af de centrale udfordringer, som bør overvejes i forbindelse med en 
kommende havplanlægning og integreret kystzoneforvaltning. Dette baggrundsnotat indgår i en 
udredning omkring tiltag i kystområderne og scenarier for integreret kystzoneforvaltning (jf. notat 
af Nellemann og Anker 2013).  

 
Udredningen og notaterne er bl.a. aktualiseret af det foreslåede EU-direktiv for etablering af et 

’Framework for maritime spatial planning (MSP) and integrated coastal management (ICM)’. Ifølge 
det fremlagte direktivforslag skal der i hvert land udarbejdes en integreret kyststrategi og fysiske 
planer for havet (havplaner). Målet er navnlig på basis af en økosystembaseret tilgang at lette 
sameksistensen og hindre konflikter mellem konkurrerende sektoraktiviteter i de marine farvande 
og kystzonerne.  

 
Direktivforslaget fastlægger kun ganske overordnede minimumsrammer for integrerede 

kyststrategier. Der skal som minimum redegøres for eksisterende foranstaltninger og behov for 
yderligere tiltag, bl.a. med henblik på at sikre en integreret gennemførelse af tværsektorielle 
politikker, og at der tages højde for samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter. Det er 
endnu uafklaret, om direktivforslaget bliver gennemført i den fremlagte form. Der eksisterer dog 
allerede en henstilling fra EU om udarbejdelse af en strategi for integreret kystforvaltning i 
medlemsstaterne baseret på nærmere angivne principper (2002/413/EF).  
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1. Ressourcer i kyst- og havområder og deres udfordringer 
 

Danmarks 7.300 km kyster og deres baglande samt havterritoriet på ca. 103.000 km2 
indeholder meget væsentlige ressourcer for en række naturmæssige, økonomiske og sociale 
processer og aktiviteter i samfundet. Før der gives et detaljeret bud på, hvilke ressourcer der 
udfordres i kystzonen i dag, gives et kort rids over ressourcerne dels på land og på-i-og-under 
havet, idet integreret kystzoneforvaltning (ICM) ifølge forslaget til ’Direktiv om maritim fysisk 
planlægning og integreret kystforvaltning’ skal samtænke land og vandsiden. 

 
Som det ses af Box 1, er målene med havplanlægningen - marine spatial planning (MSP) og den 

integrerede kystzoneforvaltning (ICM ) især at opnå og udvikle energiforsyningen inkl. den 
vedvarende, at fremme søtransport og –transportsikkerhed, at fremme bæredygtigt fiskeri og 
akvakultur, miljøbeskyttelse og –forbedringer samt sikring mod klimaændringer.  

 
Box 1: Målene for de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret 
kystzoneforvaltning 
De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal 
bygge på en økosystembaseret tilgang, der letter sameksistensen og hindrer konflikter mellem 
konkurrerende sektoraktiviteter i de marine farvande og kystzonerne, og som tager sigte på at 
bidrage til at: 

a) sikre EU's energiforsyning ved at fremme udviklingen af havenergikilder og nye og 
vedvarende former for energi, sammenkoblingen af energinet og energieffektivitet. 
b) fremme udviklingen af søtransport og tilvejebringe effektive og rentable skibsruter i 
hele Europa, herunder adgang til havne og transportsikkerhed 
c) fremme en bæredygtig udvikling og vækst i fiskeri- og akvakultursektoren og 
fremme beskæftigelsen i fiskeriet og de dermed forbundne sektorer 
d) sikre bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet og en fornuftig og rationel 
udnyttelse af naturressourcerne, særlig med henblik på at opnå en god miljøtilstand, 
standse tabet af biodiversitet og forringelsen af økosystemtjenesterne og reducere 
risikoen for forurening af havmiljøet 
e) sikre, at kyst- og havområderne er modstandsdygtige over for klimaændringer.  

Kilde: EU's udkast til direktiv om maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning 2013.  

 
Direktivet er baseret på en økosystembaseret tilgang til MSP og ICM og dermed en 

sammenfattende og integreret forvaltning af menneskelige aktiviteter baseret på den bedste 
tilgængelige videnskabelige information om økosystemet og dets dynamik for herved at kunne 
opnå en bæredygtig anvendelse af økosystemets goder og services og bevare økosystemets 
integritet. Ligeledes er anvendelsen af forsigtighedsprincippet en ligeså central del af den 
økosystembaserede tilgang.  
 

Box 2: The Ecosystem Approach  
The Ecosystem Approach requires the comprehensive integrated management of human activities based on the 
best available scientific knowledge about the ecosystem and its dynamics, in order to identify and take action on 
influences which are critical to the health of marine ecosystems, thereby achieving sustainable use of ecosystem 
goods and services and maintenance of ecosystem integrity. The application of the precautionary principle is 
equally a central part of the ecosystem approach.  
Source: Joint HELCOM and OSPAR Ministerial Statement on the Ecosystem Approach to the Management of 
Human Activities (2003)  



5 
 

Ressourcerne på land 

 
 

Ved kysten og i den 3 km brede kystnærhedszone ligger en stor del af landets byer, med bolig-, 
erhvervs- og servicefunktioner m.m., som udgør væsentlige samfundsmæssige værdier og 
ressourcer. Her bor ca. 40 % af befolkningen (By- og Landskabsstyrelsen 2010). Ligeledes ligger 
størstedelen (ca. 96 %) af landets godt 200.000 sommerhuse kystnært og viser kysternes store 
rekreative ressource. Kystturismen udgør hovedparten af den danske turisme med 32,2 mio. 
registrerede overnatninger i 2011 (73 %), en omsætning på 33,7 mia. kr. (45 %) og en 
beskæftigelse på 68.523 årsværk (63 %) (VisitDenmark et al 2013).   

Jordbrugsområderne i den 3 km kystnærhedszone udgør en væsentlig ressource for landbrug 
og skovbrug. Ligeledes findes en del vindressourcer i kystområderne, som er værdifuld for 
vindmøllesektoren og opnåelse af Danmarks klimamålsætninger om mere CO2 neutral 
energiproduktion. 

Kystområderne rummer store naturressourcer og er den eneste uberørte natur, vi har i 
Danmark. Kysterne og de lavvandene områder udgør væsentlige naturressourcer. Her findes en 
lang række habitater med forskellige dyre- og plantearter, og kystområderne er vigtige 
internationale trækfuglelokaliteter, hvor millioner af fugle hvert år passerer og fouragerer på 
deres vej til og fra ynglepladser i resten af Norden. Klitter (og diger) er endvidere en vigtig 
ressource for kystbeskyttelsen herunder som værn mod de forventede havstigninger som følge af 
klimaforandringerne. 

 
Selve kysten hvor land og hav mødes er en meget intensivt benyttet zone. Her ligger de 

havneanlæg, der har vigtig funktion som bindeled mellem de havbaserede og landbaserede 
aktiviteter og de tilhørende byer og erhvervsfunktioner. De fleste rekreative aktiviteter foregår 
også netop ved selve kysten, på strande og i havet nær kysten og fordeler sig ud i vandet 
afhængigt af bl.a. vanddybden og bundforhold.  

Box 3: Kystzonens anvendelse 

1/3 af kystlængden:  eksist./planlagte 

byer, havne, sommerhusområder 

2/3 af kystlængden:  ubebyggede 

landskaber m. natur, landbrug, skove 

1/16 af kystlængden: diger eller 

havneanlæg 
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Ressourcerne på vand 
Farvandene omkring Danmark udgør vigtige transportkorridorer for shipping og marin 

transport, der ellers skulle foregå via fx landtransport. De er vigtige for alle Østersølandene inkl. 
Tyskland, og Øresund er derfor et af verdens mest befærdede stræder. Transportruterne 
fortsætter via Kattegat og Skagerak til Nordsøen og videre ud i verden. Farvandene udgør også en 
vigtig oplevelsesressource bl.a. krydstogtturismen, der er i vækst i hele Østersøområdet og dele af 
Nordsøen og skaber store indtægter.  

Vindene på havet og i kystområder udgør en vigtig ressource for vindmøllesektoren og 
bidrager væsentligt til en CO2-neutral energiproduktion og Danmarks klimamål. Havets ressourcer 
omfatter også bølger, der i mindre omfang udnyttes til bølgeenergianlæg og CO2 neutral energi-
produktion. Vind og bølger udnyttes også rekreativt til en række populære vind- og vandsports-
aktiviteter (lystsejlads, windsurf, surf, kite-surf, strandsejlads, paragliding osv), som giver 
væsentlige indtægter i kystområder. Disse vindaktiviteter, kan dog i visse områder have 
forstyrrende effekt på fuglelivet. 

En række aquakulturer (havdambrug, muslinge- og skaldyrsfarme, tangfarme m.m.) i fjorde og 
beskyttede vande udnytter havets ressourcer til deres produktioner, men også rekreative 
’havhaver’ dvs. maritime nyttehaver vinder frem. I nogle fjorde kan aquakulturanlæg reducere 
rekreativ adgang og virke visuelt forstyrrende. 

Havbundens varierede undervandslandskab indeholder en række forskellige marine 
økosystemer med tilhørende arter, der er knyttet til forskellige vanddybder, temperaturer, 
strømforhold, salinitet og næringstofindhold m.m., og hvoraf nogle migrerer til områder udenfor 
danske farvande i perioder. Et sundt og balanceret marint økosystem er grundlaget for de øvrige 
aktiviteter på havet og hele grundlaget for direktivforslaget for MSP og ICM er en 
økosystembaseret tilgang.  

 
En kortlægning af en række habitater i de marine undervandslandskaber i den danske del af Kattegat og 

Østersøen (Kilde: J. Andersen 2013 fra BALANCE projektet).  

 
Af disse marine biologiske ressourcer er det især fisk og skaldyrsarter, der udnyttes til 

kommercielt fiskeri, mens lystfiskeriet særligt udnytter visse fiskearter. Danske fiskefartøjer havde 
i 2012 en bruttoindtjening på 2,9 mia. kr. (NaturErhvervstyrelsen 2013) og hertil kommer 
indtægter fra forarbejdning i fiskeindustrien m.m. Lystfiskeriet yder dog også et væsentligt bidrag 
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idet de samlede direkte og indirekte effekter af lystfiskernes forbrug var 2,12 mia., heraf 0,42 mia. 
fra udenlandske lystfiskere (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010). 

Ressourcerne knyttet til selve havbunden omfatter de sedimenter, banker, sten, rev m.m. og 
den materialetransport, der foregår med strøm og vind m.m. som både eroderer og føder den 
naturlige kystdynamik. Havbundens sedimenter er en ressource for råstofgravning og 
kystsikringsaktiviteter.  Havbunden omfatter også marinarkæologiske og kulturhistoriske 
ressourcer i bl.a. de druknede morænelandskaber, hvor ca. 20.000 bopladser m.m. er blevet 
oversvømmet. Mange farvande – fx Øresund har rester af hundredevis af skibsvrag som vidner om 
landets afhængighed af havets ressourcer fra vikingetiden, den rige søfartshistorie og lukrative 
toldopkrævning, til moderne tid. Det vurderes at der er omkring 20.000 skibsvrag i danske 
farvande. Ligesom på landjorden skal anlægsområder under vandet først undersøges for fortidsminder ved 
anlæg af fx vindmølleparker, telefon- og elkabler, gasledninger, nye havne eller havneudvidelser, nye broer 

osv. Disse marinarkæologiske ressourcer benyttes også rekreativt af bl.a. dykkere.  
 

 
Danske farvande rummer store marinarkæologiske ressourcer (Foto: Vikingeskibsmuseet). Ligeledes rummer 

undergrunden vigtige olie- og gasressourcer (Kilde: L. Storm 2013). 

 
I undergrunden under havet findes en række olie- og gasressourcer (primært i Nordsøen), der 

udnyttes af olie- og gasindustrien som brændstof og til energiproduktion m.m. Denne ressource er 
dog udfordret af begrænsede restmængder og samfundets ønsker om mindre CO2 belastende 
energiformer.  

Samlet set indeholder kystområder og havområder mange forskellige og betydningsfulde 
ressourcer: biologiske, fysisk-geografiske, landskabelige, rekreative, energimæssige 
bygningsmæssige og kulturmæssige ressourcer. 

 
Udfordringerne vedr. disse ressourcer 
 
De biologiske ressourcer på land og i vand er udfordret af miljøpåvirkninger (næringsstoffer 

miljøfremmede stoffer osv.), af en vis urbanisering (boliger, erhverv, sommerhuse m.m.), der 
reducerer naturområderne størrelse og kvalitet, og i visse områder kan der være en mindre 
forstyrrende effekt fra rekreation. Fragmentering er også en udfordring dvs. mangel på større 
sammenhængende naturområder på land og til havs. Ligeledes er der få biologisk rige områder 
uden forstyrrelser (fx havområder uden trawling).  
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Status for næringsstofpåvirkningen i danske farvande (Sources: Andersen 2013 cf. Andersen et al. (2012; in review) 

 
På havet og i fjorde udfordres de biologiske ressourcer af kommercielt fiskeri og trawl af 

havbunden samt bifangster, aquakulturer, råstofgravning og klapning, mens invasive arter også i 
visse vandområder er en udfordring. På længere sigt udfordres de biologiske ressourcer af 
klimaændringer, der gradvis vil flytte rundt på økosystemernes placeringer (fx pga. havstigninger, 
temperaturændringer, ændringer i havets iltindhold og aciditet pga. vandets optag af CO2).  

Påvirkningerne på de biologiske ressourcer er komplekse og figuren nedenfor illustrerer de 
vigtigste påvirkninger i Østersøen, men kan ikke direkte overføres til andre farvande. 

 
De primære påvirkninger af havmiljøet i Østersøen viser bl.a. at trawling, næringsstofbelastning og fiskemetoder 

er væsentlige faktorer. (Kilde: Andersen 2013). 
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De fysisk-geografiske ressourcer i kystområder herunder i havet er udfordret af 
klimaændringerne (voldsommere vejr, havstigninger m.m.) som vil påvirke sedimenttransporten 
og dermed de biologiske ressourcer. Ændringerne påvirker også kystsikringen og beskyttelse af 
landressourcerne.  

 
De landskabelige ressourcer på land og i tilknytning til havet er udfordret af urbanisering, 

etablering af større tekniske anlæg (fx diger og kystsikring mhp. klimatilpasning, havneudvidelser, 
vindmølleparker på land og til havs, nye faste forbindelser mellem landsdele o.lign.). Rekreative 
aktiviteter kan medføre nedslidning. De marine undervandslandskaber er kun i begrænset grad 
kortlagte, og det er derfor vanskeligt at vurdere udfordringerne nærmere, men fx vil 
klimaændringer og større tekniske anlæg kunne ændre strømforhold og sediment-transport og 
dermed rammerne for de biologiske ressourcer og kystbeskyttelsen.  

 
De rekreative ressourcer er udfordret af ændringer i biologiske og landskabelige ressourcer, 

der reducerer oplevelseskvaliteten. Ligeledes er tilgængelighed en udfordring (fx for få adgangs 
stier og- veje, p-plader m.m.), ligesom der for nogle aktiviteter er udfordringer pga. for få/ 
manglende faciliteter og kapacitet (fx for få havnepladser i lystbådehavne, lange ventetider i 
kajakklubber, havne for lavvandede til krydstogtskibe, for få overnatningssteder for turisme m.m.).  

 
Jordbrugsressourcerne i kystområder er udfordret af klimapåvirkninger, som kan påvirke 

afgrødernes vækstvilkår. Ligeledes er klima- og kystsikringstiltag en udfordring i visse 
jordbrugsområder for bl.a. at sikre dyrehold og afgrøder mod oversvømmelser m.m.  Urbanisering 
og etablering af større tekniske anlæg kan også i et vist omfang udfordre jordbrugsressourcerne 
primært nær byområder. 

 
Energiressourcerne er udfordret af, at olie- og gasressourcerne i Nordsøen har en begrænset 

tidshorisont, og at denne energiform ikke er i tråd med klimamålene om mindre CO2 udledning. 
De alternative energiressourcer fra vind og bølger er udfordret af at kunne få gode placeringer af 
nye anlæg i vind- og bølgerige områder, ligesom vindmøller på land og til havs er udfordret af en 
vis modstand fra borgere m.fl. ud fra landskabelige og forstyrrelseshensyn).  

 
Kystområdernes bygnings- og anlægsressourcer (inkl. boliger, erhverv, service, sommerhuse, 

landbrug, veje og andre tekniske anlæg m.m.) er ligeledes udfordret af klimaændringerne og 
behovet for tiltag til beskyttelse mod havstigninger, øget nedbør m.m. Andre udfordringer er 
globaliseringen med nedgang i en række erhverv og fraflytning fra yderområder i bl.a. 
kystområder. Dette medfører forfald af bygninger i nogle områder, og funktionsomlægninger i fx 
tidligere erhvervshavne m.m. i andre områder.  

 
Kulturressourcerne er udfordret af denne fraflytning og omstrukturering, idet det kan medføre 

et tab af værdifulde kulturmiljøer, traditionelle erhverv og håndværk m.m. Ligeledes er de 
marinarkæologiske ressourcer muligvis udfordret af en begrænset kortlægning og beskyttelse (fx 
mod trawling).  Marinarkæologerne skønner, at der i de danske farvande findes spor efter ca. 20.000 
bopladser fra stenalderen og omkring 20.000 skibsvrag fra stenalderen og frem til nutiden 

(Vikingeskibsmuseet, 2013). 
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Modsat en række andre EU-lande har Danmark ikke formelt vedtaget et system for integreret 
kystzoneforvaltning (ICZM). I en EU-rapport fra 2010 der opgør medlemslandenes fremskridt 
indenfor integreret kystzoneforvaltning (ICZM) nævnes Danmarks udfordringer især at være: 

 

 Arealmæssig konkurrence 

 Ikke-kvantificerede miljøpåvirkninger 

 Kystnær eutrofiering og forurening 

 Tab og ødelæggelse af habitater 

 Overudnyttede fiskebestande  

 Klimaforandringer inkl. oversvømmelser, erosion og stigende temperaturer 

 Trængselsproblemer (carrying capacity issues) 

 Ekstraktion af mineraler 
 
 
 

2. Aktiviteter i kystområder og på havet og deres påvirkninger af 

kystzoneinteresserne 

 
Havet og kysterne rummer store ressourcer for en lang række sektorer. (Foto: B. C. Kaae) 

 
Havets og kysternes ressourcer danner grundlag for en lang række forskellige aktiviteter på 

land og vand, og disse har store overlap og interaktioner (fx har alle hav-aktiviteterne forbindelser 
til anlæg på land). Af hensyn til, at ICM skal integrere planlægningen på både land og på havet 
(MSP), er både vand og landsektorer inkluderet i tabel 1 nedenfor. 

 
Ligeledes indgår de samme vand- og landsektorer i tabel 2, der sammenfatter hver af 

sektorernes hovedinteresser og de udfordringer/problemer dette medfører i forhold til værdifulde 
ressourcer og de andre sektorer. 

 
 I tabel 3 illustreres de forskellige aktiviteters udbredelse og hotspots, som især ligger hvor hav 

og land mødes, hvilket tydeliggør behovet for ICM. 



11 
 

Tabel 1: Forskellige sektorer og deres aktiviteter og anlæg til vands og på land  
 

Sektor På hav/fjord På land nær kysten 
Havne Moler, sejlrender, markeringer 

m.m. 
Selve havneanlægget med div. 
funktioner (pas- & toldkontrol, 
lossefaciliteter, kontorer osv. 

Maritim transport & shipping Transportkorridorer med 
markeringer på havet. Færger, 
hurtigfærger,  

Havneanlæg, lossefaciliteter, 
brændstofforsyning & service  
fyrtårne, redningstjeneste, lodser   

Råstofindvinding  
(sand og grus m.m.) 

Udvindingsområder 
Klappladser 

Havneanlæg & lossefaciliteter 

Vedvarende energi 
(havvindmøller, bølgeenergi-
anlæg m.m.) 

Havvindmølleparker 
Bølgeenergianlæg 
Undervandskabler. Gunstige 
vindområder og bølgeområder  

Servicefunktioner til anlæg og 
drift. (både til inspektion m.m.) 
Energiopkobling til landanlæg 
Vindmøller på land  

Olie- og gasudvinding Olie- og gasfelter 
Undervandsrørledninger 
Ofte langt til havs i Nordsøen 

Servicefunktioner til anlæg og 
drift. (både, helikoptere, osv.). 
Opkobling af rørledninger til 
landanlæg 

Fiskeri (kommercielt) Fiskepladser (ofte rev og banker 
langt fra kysten) 

Fiskerihavne, faciliteter (opbe-
varing, auktionshuse, transport-
veje osv.) Redningstjeneste o.lign.  

Fiskeri (rekreativt) Fiskepladser (kystnære vande, for 
turbåde ofte rev og banker 
længere til havs) 

Havne, faciliteter, udbydere og 
service. Redningstjeneste o.lign. 

Havbrug/ Aquakultur 
(fiskeopdræt, tangfarme, 
skaldyrsfarme osv.) 

Opdrætspladser og 
opdrætsanlæg 

Dambrug. Havn/bådebro, facili-
teter, opbevaring, transportveje 
m.m.). Evt. besøgscenter  

Naturområder 
(Natura 2000 (=Habitatomr & 
fuglebeskyttelsesområder), 
Ramsar, fredninger, eks. & pot. 
nationalparker osv.) 

Naturbeskyttede områder 
Habitater for marine dyr, tang og 
plantearter m.m. (gydeområder, 
opvækstområder m.m.). Områder 
med endemiske arter, højproduk-
tive økosystemer, omr. m. stor 
biodiversitet.  Migrationsruter for 
fisk. Forhistoriske undervandssko-
ve. Omr. påvirket af invasive arter 

Habitater for landdyr- og planter 
Rastepladser for migrerende 
arter (trækfugle m.m.). 
Besøgs- og formidlingsfaciliteter. 

Videnskabelige områder Undersøgelsesområder på havet 
(over/under vand) 
 

Videnskabelige lokaliteter på 
land. Opbevaring af måleudstyr . 
Havn/bådebro til båd 

Jordbrug  
(landbrug, skovbrug m.m.) 

Hav-/fjord-områder påvirket af 
næringsstoffer, pesticider m.m. 
fra landbrug og skovbrug  

Div. dyrkningsområder/ græs-
ningsområder nær kysten 
Dyrehold i kystzonen, type og 
intensitet 

Landskaber Marine undervandslandskaber og 
deres klassificering/ karakteristika 
samt bevarelse  jf. metode fra 
Irske hav. 

Kystlandskaber og deres 
klassificering/karakteristika samt 
bevarelse - overordnet 5 
kysttyper. Særlige elementer: fx 
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Særlige elementer: fx boblerev, 
stenrev m.m. 

vandreklitter, klitter, klinter, 
klipper, uregulerede kyster/ åløb, 
udsigter m.m.)  

Kulturarv Marinarkæologiske lokaliteter, 
skibsvrag m.m.  

Historiske kystbyer og 
havnemiljøer, historiske både, 
håndværk og traditioner m.m.  

Militærområder 
 

Øvelsesområder, sikkerheds-
zoner m.m. på havet afspærret 
for adgang 

Havn/bådebro til fartøjer, ubåde, 
dykkere osv. 
Landanlæg og faciliteter uden 
adgang (radar, barakker m.m.) 

Kystsikring & klimatiltag Havområder påvirket af 
sandsugning/strandfordring m.m. 
Havområder som påvirkes af 
klimaændringer (fx udløb fra 
skybrud på land) 

Oversvømmelsestruede  
områder, diger, høfter, sluser, 
sandflugtsdæmpning m.m. 
Områder med naturlig kyst-
dynamik uden regulering 

Rekreation (friluftsliv og 
turismeaktiviteter) 

Kystnære vande med bl.a. gode 
strande. Beskyttede lave vande til 
fx kajak, lavvandede vindområder 
til fx surf. Lystfiskervande, lyst-
sejladsområder, krydstogtskibs-
ruter, turbåds-sejlads, vandski, 
vandscooter, dykkerlokaliteter, 
snorkelstier, havhaver m.m. 

Strande og natur med adgang og 
parkering. Feriefritidsanlæg (fx 
overnatningsfaciliteter og 
turistservice), friluftsfaciliteter 
som badebroer, klubhuse, lyst-
bådehavne, toiletter m.m.) 
Livreddere m.m.  

Byområder  
 

Opfyldningsområder, der 
inddrages til byformål (fx 
Nordhavn).  
Husbåde. 

Eksisterende byområder + ny 
byudvikling af boliger, erhverv 
m.m. Funktionsomlægning af gl. 
erhvervshavne. Havnefronter 
med anlæg, der strækker sig ud i 
havet. (fx bølgen) 

Sommerhusområder Enkelte eksempler på flydende 
sommerhuse (fx Bork havn) 

Eksisterende sommerhusområder 
+ ny sommerhuseudvikling i 
kystnærhedszonen.  

Infrastruktur (Transportanlæg, 
tekniske anlæg,  kommunikation 
m.m. 

Broer og tunneller over/under 
have, fjorde og bælter. 
Landingssteder for søfly. 
Undersøiske kabler og rør m.m. 

Veje, jernbaner, metro, luft-
havne, højspændingslednin-ger, 
mobilmaster osv.  

Miljøkvalitet (fx miljøfarlige 
stoffer, affald, oliespild, lugtgener 
m.m.) 

Vandkvaliteten i forskellige 
havområder/lokaliteter. 
Badevandskvalitet. 
Områder påvirket af udsivning af 
miljøfarlige stoffer. Findes der 
områder med dumpet affald i 
danske farvande? 

Udledninger fra diverse kilder til 
havmiljøet (spildevand, 
afstrømning fra landbrug m.m. 
Rensningsanlæg. 
Affaldsdepoter i kystzonen. 
Områder påvirket af lugtgener  
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Tabel 2: Forskellige sektorers interesser og udfordringer/problemer 
  

Sektor Interesser Udfordringer/problemer 

Havne Rentabel havnedrift  
Sikkerhed og grænsekontrol m.m. 

Tilsanding af havnebassiner, 
miljøfremmede stoffer i bundlag, 
 

Maritim transport & shipping Effektive havnefaciliteter 
Høj tilgængelighed til øvrige 
transportnet på land. 
Sikkerhed 

Emissioner 
Invasive arter via ballasttanke 
 

Råstofindvinding  
(sand og grus m.m.) 

Adgang til land- og marine 
ressourcer og klappladser 

Opgravning/klapning forstyrrer 
habitater 

Vedvarende energi 
(havvindmøller, bølgeenergi-
anlæg m.m.) 

Effektiv og rentabel energi-
produktion og transmission. 
Opførelse af nye anlæg og nå mål 
om mere vedvarende energi. 
Identificere potentiale områder 
med gode vindforhold/bølge- 
forhold til fremtidige anlæg. 

Borgermodstand mod opførelse 
af anlæg for tæt på land eller i 
visse landområder. 

Olie- og gasudvinding Effektiv og rentabel udvinding af 
olie og gas samt transport til 
landanlæg. 
Adgang til nye felter med 
potential for olie/gas udvinding. 

Konventionel energiteknologi 
med CO2 belastning af miljøet. 
Ressourcerne har begrænset 
udvindingshorisont – løber tør.  
Udslip af olie/gas kan forurene 
havmiljøet og habitater.  

 Fiskeri (kommercielt) Rentabelt fiskeri. Adgang til gode 
fiskepladser med mange fisk. 
Effektive havnefaciliteter, videre 
transport og gode 
afsætningsmuligheder. 
Sikkerhed/redningstjeneste 

Opnå bæredygtig balance mellem 
fiskekvoter og bestande.  
Undgå bifangster og for små fisk. 
Artsflytning pga. klimaændringer.  
Store investeringer i fiskeflåden 
som skal forrentes. 

Fiskeri (rekreativt) Gode fiskesteder nær kysten  
Udbud af lystfisketure på havet 

Sæsonbetonet  

Havbrug/ Aquakultur 
(fiskeopdræt, tangfarme, 
skaldyrsfarme osv.) 

Rentabelt opdræt af fisk/ 
muslinger/skaldyr i fjorde og 
beskyttede vande. Gode 
afsætningsmuligheder 

Reducerer rekreativ 
tilgængelighed + æstetik 
Påvirkning på naturlige dyreliv (?) 

Naturområder 
(Natura 2000 (=Habitatomr & 
fuglebeskyttelsesområder), 
Ramsar, fredninger, eks. & pot. 
nationalparker osv.) 

Bevare uberørte kysters naturlige 
dynamik samt oprindelige natur. 
Bevare marine habitater og 
landhabitater:  biodiversitet , 
truede arter, yngleområder, op-
vækstområder, migrationsruter. 
Formidling og undervisning. 

Fragmentering – for få større og 
sammenhængende 
naturområder. 
Få marine beskyttede områder. 
Pres på natur fra andre sektorer 
fx eutrofiering.  

Videnskabelige områder Adgang til videnskabeligt vigtige 
undersøgelsesområder i 
havmiljøet og på land 

Forstyrrelser af målinger pga. 
vind/vejr eller andre sektorers 
aktiviteter. 

Jordbrug  
(landbrug, skovbrug m.m.) 

Rentabelt landbrugs- og skov-
brugsproduktion i kystområder. 

Tilførsel af næringsstoffer og 
sprøjterester til marine miljø. 
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Bidrage til naturpleje (fx 
græsning) 

Iltsvind m.m. Sikre kontinuerlig 
pleje af halvkulturer 

Landskaber Bevare landskabelige karakter 
Bevare marine undervands-
landskaber 

Marine undervandslandskaber 
ikke kortlagt detaljeret i DK 

Kulturarv Bevare kystkulturen – kystbyer 
traditioner, håndværk m.m. 
Søfartshistorien og havets store 
betydning for landets udvikling. 
Arkæologiske interesser over og 
under vand 

Er de marinarkæologiske 
interesser kortlagt? 
Uklarhed om myndighed vedr. 
fund fra 24-288 sømil. I internat. 
farvand fælles UNESCO regler. 

Militærområder 
 

Fortsat adgang/ejerskab til 
øvelsesterræner på land og under 
vand. Sikkerhed og afspærring for 
uvedkommende. 

Øvelser kan forstyrre rekreation 
(højsæson) og dyrelivet (træk- og 
ynglesæsoner). 
 

Kystsikring & klimatiltag Beskytte kysterne mod erosion, 
stormfloder, oversvømmelse 
m.m. Tilpasninger til klima-
ændringer  (byer, sommerhus-
områder, landbrugsområder m.m 

Stigende vandstand og 
voldsommere vejr pga. 
klimaændringer. 
Balance ml. naturlige kyster og 
behov for beskyttelse mod havet 

Rekreation (friluftsliv og 
turismeaktiviteter) 

Tilgængelighed til kyster og natur. 
Rentabel turisme og ønsker om 
sæsonudvidelse via øget udbud.  
Attraktive overnatningsfaciliteter 
og service. Udvidelsesmuligheder. 
Gode rekreative faciliteter, stier  
og oplevelsesmuligheder. 
Formidlingsfaciliteter. 
Badesikkerhed. 

Tilgængelighed et problem langs 
en del kyster. Øget rekreativt 
pres og nye typer aktiviteter. 
Konflikter mellem aktiviteter 
internt. Slid på naturen. 
Manglende samlet kortlægning af 
turisme- og friluftslivets infra-
struktur vanskeliggør synlighed 
ifht. planlægning.  
Turisters ukendskab til havet. 

Byområder  
 

Bevare byens kvaliteter og 
livsgrundlag. Mulighed for 
byudvikling til boliger, erhverv og 
service m.m. 

Stigende oversvømmelsesrisiko i 
visse områder pga. klimaforandr. 
Fraflytning fra mange små 
kystbyer. Forfald af bygninger og 
tømning af erhvervsfunktioner. 

Sommerhusområder Bevare sommerhusområders 
attraktive karakter. Udbygning af 
nye sommerhusområder. 
Udlejningsindtægter 

Kysterosion, oversvømmelser i 
visse områder, nedslidning. 
Blokerer nogle steder for off. 
tilgængelighed til kysten 

Infrastruktur (Transportanlæg, 
tekniske anlæg,  
kommunikation m.m. 

Sikre hurtig transport af folk, 
gods, energi og data m.m. 
Sikkerhed og vedligehold af eks. 
anlæg. Opgradering og nyanlæg 
af bedre infrastruktur. 

Emissioner fra transport. 
Påvirkning på natur og habitater 
(fragmentering, arealforbrug ved 
nyanlæg, støj, påkørsler af dyr. 
Barriereeffekt for mennesker/ dyr 
af store trafikanlæg. 

Miljøkvalitet (fx miljøfarlige 
stoffer, affald, oliespild, 
lugtgener m.m.) 

Sikre rent havmiljø og landmiljø. 
Høj badevandskvalitet. 

Forurening fra næringsstoffer, 
kemiske stoffer, oliespild m.m. 
Udsivning og ophobning fra 
tidligere tiders aktiviteter.  
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Tabel 3: Forskellige sektorer og deres primære udbredelse (streg) og hotspots (rød prik) samt 
vigtig støttefunktion (gul prik – især havnefac.) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havne 
 

  

Maritim transport & shipping 
 

  

Råstofindvinding  
 

  

Vedvarende energi 
 

  

Olie- og gasudvinding 
 

  

Fiskeri (kommercielt) 
 

  

Fiskeri (rekreativt) 
 

  

Aquakultur - Havbrug/dambrug   
 

 

Naturområder 
 

  

Videnskabelige områder 
 

  

Jordbrug  
 

  

Landskaber/marine undervandslandskaber 
 

  

Kulturarv 
 

     24-288 sømil uklar myndighed 

Militærområder 
 

  

Kystsikring & klimatiltag  
 

  

Rekreation & turisme 
 

  

Byområder  
 

  

Sommerhusområder  
 

  

Infrastruktur  
 

  

Miljøkvalitet  
 

  

Indre 

K
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tl
i

B
as
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li

Kystnærhedszonen 3 km Ydre farvand EEZ 188 sm Intern
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Nye udfordringer på søterritoriet i fremtiden 
 

  
Maritime nyttehaver er et eksempel på nye aktiviteter på søterritoriet (Figur: www.b.dk/mad/oesters-i-koebenhavns-
havn)   

 
Kysterne og søterritoriet er en arena, hvor nye aktiviteter og interesser løbende dukker op. Et 

eksempel er tangfarme og maritime nyttehaver, der er dukket op. Det gælder også nye rekreative 
aktiviteter som hoppepuder på vand, nye sportsaktiviteter, søflyvepladser og flydende 
sommerhuse – og nye ting som amfibiekøretøjer, undervandsovernatningsanlæg m.m. må 
forventes i de kommende år. Også udlægning af kunstige stenrev og vrag (bl.a. til 
habitatforbedring og dykning) og anlæg af flere snorkelstier er nyere tendenser. De tekniske anlæg 
øges med nye faste forbindelser, nye havvindmølleparker m.m. men også varmeanlæg, flydende 
lagring, kabelbaner, reklameskilte mm udgør en udfordring på søterritoriet (Storm Henriksen 
2013).  

Diskussion og konklusion 
Direktivforslaget om MSP og ICM bunder i en intensiv og ukoordineret udnyttelse af kyst- og 

havområderne mange steder i EU og et ønske om, at den fremtidige vækst foregår ud fra en 
økosystembaseret tilgang til planlægningen. Samtidig er det en forpligtigelse med offentlig 
inddragelse i denne planlægning, idet interessentinddragelse vægtes højt. Også indsamling af de 
bedste tilgængelige data og udveksling af oplysninger samt samarbejde med de øvrige 
medlemsstater er en forpligtigelse (Westergaard 2013). 

 
Følge Westergård (2013) er de mulige gevinster ved implementering af MSP og ICM. Det gælder 

bl.a. lavere transaktionsomkostninger og øget investeringssikkerhed, en bedre udnyttelse af 
havarealerne og bedre fokus på vekselvirkningerne mellem land og vand, lavere 
koordinationsomkostninger for offentlige myndigheder, bedre og mere integrerede data og 
oplysninger. Ligeledes kan MSP og ICM nedbringe miljøbelastningen gennem bedre planlægning af 
menneskelige aktiviteter i kyst- og havområder, bidrage til øget inddragelse af befolkningen og 
interessenter og et forbedret politisk samarbejdsklima vedrørende de havbaserede aktiviteter.  

 
Som det kort er sammenfattet i dette notat, er de danske kystområder, hav og fjorde meget 

ressourcerige og danner grundlag for en lang række sektorers aktiviteter og er samtidig vigtige 
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steder for biologisk mangfoldighed, bosætning og rekreative aktiviteter m.m. Især selve kysten har 
mange aktiviteter og interesser, og det er netop her den eksisterende planlægning på land og den 
kommende planlægning på havet mødes, så det er vigtigt at den integrerede kystforvaltning 
bidrager til at havplaner og landplaner samtænkes. 

 
Direktivforslaget er relativt vagt formuleret med minimale krav til bl.a. hvilke sektorer, der skal 

med i MSP og ICM (jf box 4, 5 og 6 nedenfor). Danmark har en lang veludviklet planlægnings-
tradition på land. Men hvis planlægningen på og ved havet skal have en tilsvarende høj kvalitet, vil 
det være relevant at inddrage alle de berørte sektorer i denne planlægning. Eller alternativt 
spørge: hvem skal udelades? Direktivforslaget omfatter blot minimumskravene men det er op til 
medlemslandende selv at inkludere flere sektorer, hvis de finder det relevant.  

 
Ifølge direktivforslaget er der en række fælles minimumskrav til MSP og ICM (Box 4), som især 

vedrører koordinering og integration indbyrdes og med nabolande samt en revision hvert 6. år. 
Der er ikke umiddelbart noget som sikrer, at revisionerne foregår samtidigt i medlemslandene, 
hvilket ville være hensigtsmæssigt af hensyn til det grænseoverskridende samarbejde (men det 
ligger muligvis i vedtagelsestidspunktet for direktivforslaget). 

 
Box 4: Fælles minimumskrav til de fysiske planer for det maritime rum og strategierne for 
integreret kystzoneforvaltning 
 

1. De fysiske planer for det maritime rum og strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal indeholde de 
operationelle etaper, der skal gennemføres for at nå målene i artikel 5, idet der tages hensyn til alle de relevante 
aktiviteter og foranstaltninger, der finder anvendelse på dem. 

2. Planerne og strategierne skal som et minimum: 
a) koordineres indbyrdes, hvis de ikke allerede er integreret med hinanden 
b) sikre et effektivt grænseoverskridende samarbejde medlemsstaterne imellem og mellem de    
nationale myndigheder og de interessenter, der er berørt af de relevante 
sektorpolitikker 
c) identificere planernes og strategiernes grænseoverskridende virkninger på de marine 
farvande og kystzoner, der henhører under tredjelandes højhedsområde eller 
jurisdiktion i samme havregion eller subregion og berørte kystzoner og håndtere 
disse virkninger i samarbejde med disse landes ansvarlige myndigheder, jf. artikel 12 
og 13. 

3. Planerne og strategierne skal mindst tages op til revision hvert 6. år. 
 

Kilde: EU's udkast til direktiv om maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning 2013.  

 
Direktivforslaget har en række minimumskrav i forhold til MSP (Box 5) som indeholder dels en 

kortlægning, men også peger på hvilke aktiviteter, der skal med. Her ligger vægten på 
energianlæg, olie- og gasudvinding, skibsruter, undersøiske rør og kabler, fiskepladser, havbrug og 
naturbeskyttede områder, men ikke fx det samlede marine økosystem udenfor 
beskyttelsesområder. Alle de øvrige sektorer, der benytter havet (jf. skemaer) er udeladt. Det 
gælder fx bl.a. friluftsliv og turisme, mens det er uklart om fiskepladser også omfatter det 
rekreative fiskeri. Havne nævnes ikke, ligesom anden råstofindvinding, militærområder, 
infrastruktur som fx broer og tunneller, marinarkæologi, videnskabelige områder, marine 
undervandslandskaber og miljøkvalitet ikke er sektorer, der indgår. 
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Box 5: Specifikke minimumskrav til de fysiske planer for det maritime rum 
 

1. De fysiske planer for det maritime rum skal som et minimum indeholde en kortlægning af de marine farvande, som 
fastlægger den faktiske og potentielle rumlige og tidsmæssige fordeling af alle relevante maritime aktiviteter med 
henblik på at nå målene i artikel 5 

2. Ved udarbejdelsen af de fysiske planer for det maritime rum skal medlemsstaterne mindst tage følgende aktiviteter 
i betragtning: 
a) anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende energi 
b) anlæg til udvinding af olie og gas og infrastrukturer i forbindelse hermed 
c) skibsruter 
d) undersøiske kabel- og rørforbindelser 
e) fiskepladser 
f) havbrug 
g) naturbeskyttelsesområder. 
 
Kilde: EU's udkast til direktiv om maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning 2013.  
 

 

Som det ses, er der i minimumskravene til ICM (Box 6) ikke nævnt fx hele bosætningen, byfunk-
tionerne og sommerhusområder ved kysterne, mens landbrug og industri nævnes. Friluftsliv og 
turisme er ikke med, ligesom kulturressourcer og militærområder ikke nævnes. Videnskabelige 
områder og miljøkvalitet går evt. ind under punkt e, men det er uklart hvad fx grøn infrastruktur 
betyder.   
 
Box 6: Specifikke minimumskrav til strategierne for integreret kystzoneforvaltning 
 
1. Strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal som et minimum indeholde en liste over eksisterende 

foranstaltninger, der anvendes på kystzoner, og en analyse af, om der er behov for yderligere tiltag for at nå 
målene i artikel 5. Der skal i forbindelse med disse strategier fastlægges en integreret gennemførelse af de 
tværsektorielle politikker, og der skal tages højde for samspillet mellem land- og havbaserede aktiviteter. 

2. Ved udarbejdelsen af strategierne for integreret kystzoneforvaltning skal medlemsstaterne mindst tage følgende 
aktiviteter i betragtning: 

a) udnyttelsen af specifikke naturressourcer, herunder anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende 
energi 

b) udviklingen af infrastruktur, energifaciliteter, transport, havne, maritime anlæg og andre strukturer, også grøn 
infrastruktur 

c) landbrug og industri 
d) fiskeri og akvakultur 
e) bevarelse, genopretning og forvaltning af kystøkosystemer, økosystemtjenester og naturen, kystlandskaber og øer 
f) afbødning af og tilpasning til klimaændringerne. 
 

Kilde: EU's udkast til direktiv om maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning 2013.  
 

 

Som det fremgår af tabel 4, er det ifølge minimumskravene fra udkastet til direktivet kun ganske 
få sektorer, der er omfattet af minimumskravene til MSP og indenfor hver sektor er det ikke alt 
der tages med - eksempelvis indgår kun beskyttede naturområder. Den fysiske planlægning på 
land er ret omfattende og dækker som udgangspunkt alle sektorer på land. I minimumskravene til 



19 
 

ICM, der udgør den integrerende funktion mellem land- og vandplanlægningen, er der lidt mere 
med, men der er fortsat mange sektorer, der falder ud.  
 

Tabel 4: Minimumskravene til hvilke sektorer der indgår i forslaget til EU direktiv om MSP og 
ICM (Baseret på direktivudkastet fra marts, 2013). 
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Vore nabolande er længere fremme med deres planlægning på havet og har valgt ret brede 

tilgange, hvor flere sektorer inddrages, og erfaringer herfra kan bidrage til en præcisering af den 
danske tilgang til MSP og ICM. Et effektivt grænseoverskridende samarbejde imellem 
medlemsstaterne er jo en del af de fælles krav til MSP og ICM (jf. Box 4). 

 
Integreret kystzoneforvaltning er ikke noget nyt fænomén udenfor Danmark, og der er bl.a. 

udarbejdet 8 principper for god ICZM (European Commission 2011), som kan inspirere den danske 
planlægning (jf. box 7 nedenfor):  
 
Box 7: Eight Principles of Good ICZM 
 Principle 1: A broad overall perspective (thematic and geographic) which will take into account the 

interdependence and disparity of natural systems and human activities with an impact on coastal areas. 

 Principle 2: A long-term perspective which will take into account the precautionary principle and the needs of 
present and future generations. 

 Principle 3: Adaptive management during a gradual process which will facilitate adjustment as problems and 
knowledge develop. This implies the need for a sound scientific basis concerning the evolution of the coastal 
zone. 

 Principle 4: Local specificity and the great diversity of European coastal zones, which will make it possible to 
respond to their practical needs with specific solutions and flexible measures. 

 Principle 5: Working with natural processes and respecting the carrying capacity of ecosystems, which will make 
human activities more environmentally friendly, socially responsible, and economically sound in the long run. 

 Principle 6: Involving all the parties concerned (economic and social partners, the organisations representing 
coastal zone residents, non-governmental organisations and the business sector) in the management process, for 
example by means of agreements and based on shared responsibility. 

 Principle 7: Support and involvement of relevant administrative bodies at national, regional and local level 
between which appropriate links should be established or maintained with the aim of improved coordination of 
the various existing policies. Partnership with and between regional and local authorities should apply when 
appropriate. 

 Principle 8: Use of a combination of instruments designed to facilitate coherence between sectoral policy 
objectives and coherence between planning and management. 

 
 

 

Konklusioner  

Danmark har med sine 7.300 km kyster og store havområder mange vigtige ressourcer knyttet til 
havet og kystzonen. Ligeledes er der mange forskellige sektorer, der har aktiviteter og interesser 
på havet og/eller i kystzonen, mens alle havaktiviteterne har en tilknytning på land – ofte gennem 
havneanlæg. 

Etablering af MSP og ICM er en ny udfordring for danske planlægningsmyndigheder, og her kan 
koordinering og inspiration fra de 8 principper for god ICZM og fra planlægningen i nabolande med 
tilstødende havområder bidrage til en mere ensartet tilgang, som ikke kun opfylder de minimale 
krav fra EU, men udvikler en havplanlægning, der kvalitetsmæssigt er som den på land, og hvor 
ICM sikrer en god integration mellem land- og havplanlægningen.   
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Denne MSP og ICM planlægning kunne blive styrket gennem følgende: 

En helhedsorienteret tilgang, hvor alle relevante sektorer inddrages i MSP og ICM – ikke blot dem 
som nævnes i direktivudkastets minimumskrav. Dvs. et helhedsorienteret samspil mellem alle 
interessenter på søterritoriet og i kystzonen. 

Borgerinddragelse – ligesom for landplanlægningen er der i MSP og ICM krav om en bred 
inddragelse af borgere og interessenter i planprocesserne. 

Multifunktionalitet – søge at sikre en flersidig anvendelse af hav- og kystområder, hvor dette er 
muligt og ellers anvende geografisk eller tidsmæssig zonering af særligt belastende aktiviteter.  

Økosystembaseret tilgang, der sikrer at aktiviteterne og nye projekter foregår i respekt for miljøet 
og bæredygtig udnyttelse af søterritoriets og kystzonens ressourcer.   

Sikre et godt videnskabeligt grundlag hvor data og kortlægning er til stede for alle sektorer for 
både nuværende og fremtidig aktiviteter. Sikre kompatibilitet i data og opdateringer når nye data 
fremkommer. Sikre kortlægning af evt. ikke-kortlagte sektorer. Datakoordinering med nabolande. 

Fleksibilitet i planlægningen i forhold til forandringer – fx når økosystemerne flytter sig/ændres 
pga. fx klimaændringer inddrages dette i planlægningen og kortlægningen. 

Vækstmuligheder så der er plads til at afprøve nye idéer, ligesom innovation og skabelse af 
arbejdspladser bør prioriteres højt, idet mange kystområder er præget af nedgang i traditionelle 
erhverv.  

Hensyn til den nuværende anvendelse i den fremtidige planlægning og forvaltning – dvs. den 
eksisterende brug af et område skal inddrages i vurderingen af den fremadrettede.  

International koordinering med nabolande med tilstødende havterritorier og gerne en 
sammenlignelig metode og tilgang, som muliggør kortlægninger på tværs af grænserne på 
søterritoriet og samtænker planlægningen. 

Indikatorer for en række nøgleparametre i havmiljøet og kystområderne, så man løbende får 
opdaterede data til brug for planlægningen. Indikatorerne bør omfatte alle sektorerne, ikke kun de 
økosystem-orienterede. 
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