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SØFARTSSTYRELSEN 

Carl Jacobsens Vej 31 

2500 Valby 

Att: Frank Bjerg Mortensen 

J.nr. 2015027106 

Bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget. Nedenfor 

følger vores bemærkninger.  

 

Der er større og større fokus på, at dele af indsatsen i vandområdeplanerne skal løses med 

virkemidler i fjorde og kystområder. I bl.a. udgivelsen ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra 

november 2016 vil regeringen iværksætte forsøgsprojekter med virkemidler, der placeres væk fra 

de dyrkede marker. Det er bl.a. etablering af udviklingsprojekter til fx muslingeproduktion eller 

stenrev. Der er således nødvendigt, at der udlægges egnede område til de indsatser, så der 

etableres de fornødne rammer for at opnå god tilstand. 

 

Lovbemærkninger: 

 

1.2 (Side 9, 2. afsnit) 

Vigtigt at medtage akvakultur i forhold til formål om vækst, hvilket også fremgår af præamplen til 

direktivet 1. betragtning, og som der står i direktivets artikel 5, stk.2.  

 

”Formålet med at indføre maritim fysisk planlægning i EU er således bredt og sigter mod at skabe 

bedre forudsætninger for vækst på et bæredygtigt grundlag og forbedringer af miljøet indenfor 

rammerne af gældende EU-ret på områderne energi, transport, fiskeri og miljø.”  

 

Kan fx ændres til: 

 

”Formålet med at indføre maritim fysisk planlægning i EU er således bredt og sigter mod at skabe 

bedre forudsætninger for vækst på et bæredygtigt grundlag og forbedringer af miljøet indenfor 

rammerne af gældende EU-ret på områderne energi, transport, fiskeri, akvakultur og miljø.”  

 

2.2.3 

Teksten skal justeres således, at den følger formuleringerne Habitatbekendtgørelsen 

(bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007). 

 

Af bekendtgørelsen fremgår: 

1. § 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der 

foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet 

om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-

områdets forvaltning.  

1) Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, 

skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-
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området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser 

vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.  

 

Der er således i den indledende vurdering et væsentlighedskriterie, der skal iagttages. Dette 

fremgår ikke af udkastet til lovbemærkninger og teksten bør derfor justeres, så der er 

overensstemmelse med bekendtgørelses- og direktivtekst. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Lise Johnsen 

 

Landbrug & Fødevarer  

Vand & Natur  

 


