
 

Temadag 
 

Naturbeskyttelse og forvaltning på havet – Hænger aktiviteterne 
og strategierne sammen? 
DONG, Teglholmen, 2450 Købehavn S, torsdag d. 5. november 2009 
kl. 10 til 17. 
 

Program: 
 
10.00 - Velkomst og kaffe 
 
10.10 - 11.30 – Nye tiltag til naturbeskyttelse: Ordstyrer Kurt Jensen. 
Kunstige substrater genskaber høj marin biodiversitet, v. Sverre Meisingset, SeaCult, Norge (25 min) 
I årevis er der verden over etableret tonstunge elementer på havbunden for at beskytte havne, kystbebyggelser, 
tekniske anlæg m.v. Mange af dem har som bivirkning at stimulere væksten i den marine biodiversitet. I de senere år er 
der udviklet en række specialprodukter med det dirkete dobbelte formål både at fungere som kystbeskyttelse og som 
stimulans for øget biodiversitet. Firmaet SeaCult i Norge har stor erfaring med produkter udviklet i plast og beton, bl.a. 
fra Dubai og andre steder. Hvordan virker disse elementer, og hvilken dokumentation ligger der for væksten i 
biodiversiteten? 
 
Koster-Hvaler marine nationalpark, v. Åsa Andersson, WWF, Sverige. (30 min) 
Marine nationalparker skyder op mange steder i verden som et nyt og meget stort element i den marine natur- 
beskyttelse. Bortset fra Vadehavet har vi ingen i Danmark og der er heller ikke planlagt nogen. Men hvad er det lige at 
en marin nationalpark kan bruges til inden for den marine naturbeskyttelse? På grænsen mellem Norge og Sverige 
åbnede i efteråret 09 den første svenske marine nationalpark og foredraget vil redegøre for forventningerne og for 
processen fra ide til virkelighed. 
 
Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder, v. Gitte Larsen/Lone Reersø Hansen, 
BLST. (25 min) 
På baggrund af kortlægning og overvågningsresultater er der sket en væsentlig udvidelse af de danske marine 
habitatområder i 2009. Samtidig er der sket en opdatering af udpegningsgrundlaget i de eksisterende 
marinehabitatområder. Hvordan er dette arbejde blevet grebet an? Hvad er den videre proces for beskyttelse af 
områderne? Hvordan hænger arbejdet sammen med bl.a. Havstrategidirektivet?  
 
11.30 -13.00: Naturforvaltningens nye rammer: Ordstyrer: Ulrik Chr. Berggreen 
EU´s marine direktiver: Koncept, overlap og synergier, v. Hanne Lyng Winter, Greenpeace Nordic (30 
min) 
De tre store EU direktiver Habitat – Vandramme – Marine Strategi dækker i varierende omfang også det marine miljø. 
Men efterlader de ikke også nogle huller? Eller er der overlappende områder? Hvordan spiller de tre direktiver sammen 
om den marine naturbeskyttelse ? 
 
Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet, v. Jens Brøgger Jensen, BLST (25 
min). 
1. generation af vandplaner udarbejdet under Vandrammedirektivet er lige på trapperne. Hvilken betydning har de for 
beskyttelsen af den marine biodiversitet? Og hvordan kan de regulere benyttelsen af de kystnære havområder? 
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Havstrategidirektivet – et redskab til en integreret havforvaltning? v. Henrik Wichmann, BLST (25 
min). 
EU's nye Havstrategidirektiv giver nye muligheder, men også nye udfordringer for forvaltningen af vore havområder. 
Hvordan vil den danske stat implementere direktivet? Hvilke beskyttelsesmæssige faldgruber ligger i direktivet? 
Hvordan hænger direktivet sammen med andre politikker, fx ”Grøn vækst planen” og fiskeripolitikken? 
 
13.00 – 14.00: Frokostpause 
 
14.00 – 15.30: Fiskeriforvaltning – sammenhæng med naturbeskyttelse?: 
Ordstyrer: Peter Blanner. 
Beskyttelse af fiskebestande i Kattegat v. Matthias Sköld, Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium, 
Lysekil (30 min) 
I foråret udpegede Sverige et stort område i sydøstlige Kattegat i den hensigt at beskytte den faldende torskebestand, 
og umiddelbart efter blev det danske snurrevodsfiskeri langs Nordsjælland forbudt. Hvad er baggrunden for disse 
tiltag, og er der udsigt til at de vil have nogen betydning for bevaringen af fiskebestandene? 
 
Er det klima, overfiskeri eller eutrofiering, der er hovedsynderen til fiskebestandenes kollaps? v. 
Keith Brander, DTU-Aqua. (30 min) 
Med eksempler fra de faldende bestande af torsk og blå tun gennemgås den faglige baggrund for reduktionerne. Det 
belyses hvad der skal til for at genoprette dem, og det diskuteres, hvordan beslutningsgrundlaget skal etableres. 
 
UDGIK: Hajer - Rokker - Ål: Stærkt truede arter, men hvem gør noget? v. Charlotte Mogensen, Fødevareministeriet. 
(30 min) 
Stort set samtlige hajarter i Nordiske farvande er gået stærkt tilbage over de seneste 20 år. Hvad er 
årsagen/årsagerne til dette fald, og blive der gjort noget for at genetablere bestandene? ICES udnævnte for nogle år 
siden ålen til at være Europas meste truede art, idet bestanden er gået tilbage med 99 % over de seneste 20 år. EU-
Kommissionen har vedtaget en genopretningsplan for den europæiske ål - hvad indeholder den, og er der overhovedet 
udsigt til at vi kan få stegt ål igen? Hvad er den danske vinkel på disse udfordringer?  
 
Kaffepause kl. 15.30 – 15.45 
 
15.45 – 16.45: Diskussion – ALLE: Udviklingen i den marine naturbeskyttelse: 
 
16.45 Afrunding 
 
17.00 Afslutning og farvel 
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