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1. Maritim fysisk planlægning – en ny
planudfordring

• Danmark er lille og tætbefolket, og vi har en lang tradition 
for planlægning på land (fx. By- og Landzoneloven I 1969).

• Men havområderne er store (over dobbelt så store som
landarealerne) og vi 7.300 km kyster (længere end 
afstanden fra København til Beijing).
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Direktiv om Maritim Fysisk Planlægning

Maritim Fysisk Planlægning handler om at planlægge, 
hvornår og hvor menneskelig aktivitet finder sted 
på havet – for at sikre, at det foregår så effektivt og 
bæredygtigt som muligt. Maritim fysisk planlægning 
involverer parterne i planlægningen af maritime 
aktiviteter på en transparent måde.

I juli 2014 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet lovgivning, 
som skal skabe en fælles ramme for maritim fysisk 
planlægning i Europa. EU-landene vil frit kunne planlægge 
deres egne havaktiviteter, men lokal, regional og national 
planlægning i fælles farvande vil blive mere forenelig 
gennem et sæt fælles minimumskrav.

Link til direktivet: 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spati
al_planning/index_da.htm

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.DAN
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_da.htm


Direktiv om Maritim Fysisk Planlægning

Hvorfor er der behov for EU-regler om maritim 
fysisk planlægning? 

Konkurrencen om havområder – til udstyr til 
vedvarende energi, akvakultur og andre vækstområder 
– har understreget behovet for effektiv forvaltning for 
at undgå potentielle konflikter og skabe synergier 
mellem forskellige aktiviteter.

Der lægges vægt på integration mellem land og hav 
(fx ICZM)

Der lægges vægt på involvering af interessenterne og 
transparens i planlægningen

Skal ske på et økosystembaseret grundlag

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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Fordelene ved Maritim Fysisk Planlægning: 

Færre konflikter mellem sektorer og flere synergier mellem 
forskellige aktiviteter.

Større vilje til at investere – takket være forudsigelighed, 
åbenhed og klare regler. Det vil hjælpe med at sætte skub i 
udviklingen af vedvarende energikilder og -net, oprette 
beskyttede havområder og fremme investering i olie og gas.

Bedre koordinering – mellem myndigheder i de forskellige lande 
gennem et fælles instrument for at skabe balance i udviklingen 
inden for en række aktiviteter på havet. Det vil blive enklere og 
billigere.

Større samarbejde på tværs af grænserne – mellem EU-
landene om kabler, rør, sejlruter, vindanlæg osv.

Beskyttelse af miljøet – gennem tidlig konstatering af virkninger 
af og muligheder for anvendelse af områder til flere formål.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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Sektorer der nævnes i Direktivet

… mulige aktiviteter og anvendelser og interesser kan
omfatte: 

— akvakulturområder 

— fiskepladser 

— anlæg og infrastrukturer til efterforskning efter og udnyttelse 
og indvinding af olie, gas og andre energiressourcer, af 
mineraler og aggregater samt til produktion af vedvarende 
energi 

— skibsruter og trafikstrømme 

— militære øvelsesområder 

— natur- og artsbeskyttelsesområder og beskyttede områder 

— områder for indvinding af råmaterialer 

— videnskabelig forskning 

— undersøiske kabel- og rørforbindelser 

— turisme 

— undervandskulturarv. 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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Tidsplan for havplanlægningen

2014 EU Direktiv trådte i kraft

2016 Havplanlov vedtaget i Danmark

2017 Kortlægning af sektorer (fra statslige myndigheder)  

og ønsker 2030/2050 + off. høring div. organisationer
2018 Afveje sektorinteresserne i samlet plan + politisk  

process
2019 Off. høring 6 mdr. + international høring nabolande
2020 Havplan færdiggøres 

2021 Havplan træder i kraft (forår) + Havplan godkendes

af EU (efterår

Opdateres hvert 10. år

Myndighed

I Danmark er det Søfartsstyrelsen, der gennemfører 
havplanlægningen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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Formålet med havplanlægningen

. ”….Havplanlægningen bliver et vigtigt skridt i forhold til at 
skabe nye muligheder for vækst på tværs af alle 
maritime sektorer. Ved at koordinere de forskellige 
aktiviteter på havet kan vi både give investorer og 
erhvervslivet mere forudsigelig adgang til maritime 
ressourcer og samtidig tage hensyn til miljøet."

Kilde: Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth
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Formålet med havplanlægningen i DK 
(kilde: Søfartsstyrelsens hjemmeside)

Havplanloven skal bidrage til at fremme økonomisk 
vækst gennem bæredygtig udnyttelse af havarealer
Formålet med at udarbejde en havplan er at fremme 
økonomisk vækst gennem koordineret udvikling og 
udnyttelse af havarealer.

Med havplanlægningen er målet at fremme sameksistensen 
mellem fiskeri, råstofindvinding, natur, skibsfart, 
havmøller, friluftsliv, turisme, natur, miljø m.m. og 
dermed bidrage til bedre rammebetingelser for de 
maritime erhverv. 

Havplanlægningen omfatter energisektoren, søtransport, 
fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet 
samt beskyttelse af miljøet.
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Uddrag fra Havplanloven i Danmark

§ 5.

Stk. 2. Havplanlægningen skal med henblik på at nå 
målene i stk. 1 tage sigte på at bidrage til en 
bæredygtig udvikling af

1) energisektoren til søs,

2) søtransport,

3) fiskeri og akvakultur,

4) indvinding af råstoffer på havet og

5) bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder 
modstandsdygtighed over for konsekvenserne af 
klimaforandringerne.

Stk. 3. Havplanlægningen kan med henblik på at nå 
målene i stk. 1 endvidere tage sigte på at bidrage til 
fremme af bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, 
friluftsliv m.v.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180281

(egne markeringer med rødt)
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Havplanerne – en kompleks lovgivning 
land-vandsiden 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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2. Betydningen af havfriluftsliv
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Havorienteret friluftsliv er en vigtig 
aktivitet i Danmark

Havet og kysterne er den mest vilde natur i Danmark

Stor del af befolkningen dyrker friluftsaktiviteter, med tilknytning til 
strand, kyst og havet

Strand og kyster: 40 mio. besøg årligt

Havet:                   14 mio. besøg årligt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
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Kilde: F.S. Jensen 2014,
Data fra 2008.
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Samfundsøkonomi

Friluftslivets nationaløkonomiske 
fodaftryk i Danmark:

Samlet forbrug på ca. 29 milliarder kr. 
pr. år. 

37.000 beskæftigede (28.000 fuldtidsjob).

I gennemsnit forbruger danske husstande 
godt 11.000 kr. per år på friluftsliv i 
Danmark. 

Kilde: Jacobsen et al 2014 
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Illustration: Friluftsrådet



Maritim turisme i et EU-perspektiv
Tourism is the largest sector of the maritime 

industry, providing employment for 2.35 million 
people and producing over €100bn value added 
to the EU economy every year.

(ref:http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=34
2&lang=en&item_id=10611).
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3. Projekter om kortlægning af 
havfriluftslivet

20-03-2017

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 
Dias 17



Formålet med kortlægning af havfriluftsliv

• Øget viden om friluftslivet også på havet

• Kortlægning og dokumentation, så friluftslivet
kan vise sine interesseområder i den 
kommende havplanlægning (maritim fysisk 
planlægning)
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2 metoder til kortlægning og 
dokumentation af det hav-
orienterede friluftsliv i Danmark:

1) En bruger-baseret kortlægning af havorienterede 
friluftsliv i Danmark vha. online kortlægningsredskab 
Crowd-sourcing baseret og spredt via www.havfriluftsliv.dk
samt Facebook m.m. 

2) En repræsentativ panelundersøgelse af den voksne 
danske befolkning 18-80 år. Koblet med en bruger-
kortlægning på samme måde som projekt 1.

I alt 10.291 besvarelser. Giver stor viden om friluftslivet 
tilknyttet vand (herunder havet) og bl.a. hvor stor 
deltagelse der er i befolkningen i forskellige aktiviteter. 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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http://www.havfriluftsliv.dk/


dato og ”Enhedens 
Sted og dato

Dias 20

Eksempler fra repræsentative 
panelundersøgelse af 
vandfriluftsliv



Deltagelse i vandorienteret friluftliv
(% af voksne befolkning 18-80 år) 
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Hovedaktiviteter - panelundersøgelsen
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Motiver for vandfriluftsliv
(% af vandfriluftslivsudøvere)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Møde andre mennesker

At opleve dyrelivet

Knytte familiebånd

At motionere

At få fred og ro

At opleve naturen/landskabet

Særdeles vigtig Vigtig Hverken/eller Ikke vigtig Absolut ikke vigtig

Vigtigheden af 6 motivet for deltagelse i vandfriluftslivsaktiviteter 
(n = 5951)



Vigtigste motiv for vandfriluftsliv
(% af vandfriluftslivsudøvere)

24

43,0

18,0
16,8

15,7

3,3 3,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0



% af vandfriluftlivsudøvere, der har besøgt 
disse vandområder på seneste tur
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Type vandområde, der var det 
væsentligste mål for den seneste tur (%)
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% i klub under vigtigste aktivitet på seneste tur – men 

kun et skøn, da der er få respondenter i mange grupper
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Del-konklusioner vedr. spørgeskema-
delen af panelundersøgelsen

• Ny viden om mange forskellige vand-orienterede 
aktiviteter, som vi hidtil ikke har haft data på.

• Selv med en meget stor stikprøve på over 10.000 er der 
dog nogle aktiviteter, der stadig er meget små. 

• => usikkerhed ved opskalering  og dermed behov for at 
oprense eks. ‘andet’ kategorier og for at triangulere data 
med andre kilder. (dette gælder også kortlægningsdelen)
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Eksempler fra crowd-source baserede 
undersøgelse af Havfriluftsliv

Link: www.havfriluftsliv.dk

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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http://www.havfriluftsliv.dk/


Kortlagte aktiviteter 27.11.2015 i 
Havfriluftslivsprojektet (crowd-sourced-data)

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 

20-03-2017
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Resultaterne – crowdsourcing
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Eksempel: 
Dykning, snorkling o.lign.
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3,86 % af den voksne befolkning har deltaget mindst én 
gang inden for det seneste år. 
Dykning omfatter dykning generelt og mere specialiserede 
former så som vragdykning, marinarkæologi, 
undervandsfotografering, undervandsjagt og studeret 
naturen under vand, samt fridykning, snorkling og ’andet’.



Sæsonvariationen i dykning inkl. 
underkategorier
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Organisering på seneste tur
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Oplevet trængsel
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Kort - dykning alle former
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Kort - Dykning intensitet
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Flere kategorier og zoom
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Nordsøen

Østersøen

Skagerrak

Kattegat

Øresund
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Lillebælt

Hele Danmark

Vandfriluftsliv:

I alt 13.952 bruger-kortlagte 
aktivitetssteder i Danmark



Kortlægning resultater

Enhedens navn

MMV8

Panel
Personer : 4,054
Punkter : 7,055
Linjer: 1,634
2.1 punkter
pr. deltager

Crowd-sourced
Personer: 2,453
Punkter: 7,344
Linjer: 624
3.2 punkter
pr. deltager



Kortlægning og 
bosætning

Enhedens navn

MMV8



Kortlægning af punkter fra turister + lokale i Crowd-
source unndersøgelse (Hav-oriented) + Heat map

20/03/2017
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Kortlægning af punkter fra turister i Crowd-source 
undersøgelse (hav-orientered)

20/03/2017
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Mapping of all points by tourists + locals in Panel 
survey (Water-oriented) + Heat Map



20/03/2017
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Kortlægning af punkter fra turister i Panel 
undersøgelse (vand-oriented) + Heat Map



Analyser Skjoldungelandet
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Analyser Skjoldungelandet – heatmap
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Analyser Skjoldungelandet – brugsfrekvens
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Se vores hjemmeside 
www.havfriluftsliv.dk

http://www.havfriluftsliv.dk/


6. Konklusioner (I)

• Undersøgelserne giver den første dybdegående 
viden om havfriluftsliv i Danmark på nationalt
niveau. 

• Med over 10.000 besvarelser får vi indsigt i mange 
af de mange små aktiviteter som ellers falder ud 
af andre undersøgelser

• Vi har udviklet et redskab til kortlægning af 
aktiviteter som kan anvendes også til andet friluftsliv

• Kortlægningerne giver et helt nyt geografisk 
perspektiv på de mange friluftsmæssige
anvendelser af havet.
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6. Konklusioner (II)

• Kortlægningerne viser nogle mønstre/hotspots for 
de forskellige aktiviteter (og overensstemmelse 
mellem de to kortlægninger + supplerer hinanden)

• Men havarealerne i Danmark er enorme (105.000 
km2) og de 7.300 km kyster er lange. Så selv med 
over 16.000 inddateringer af aktiviteter/ruter er der 
behov for fortsat kortlægning. Vi opfordrer derfor 
til fortsat at inddatere på www.havfriluftsliv.dk

• Der er ligeledes behov for triangulering af data 
med andre kilder
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6. Perspektiver for det videre arbejde

• Vi håber på, at vores undersøgelser og kortlægninger 
kan bidrage til at friluftslivet kommer med ind i 
havplanlægningen i et eller andet omfang.

• Tilsvarende analyser af havorienteret turisme har 
det ikke været muligt at skaffe midler til. Det er op til 
Erhvervsministeriet selv at fremskaffe kortlægning og 
dokumentation til havplanlægningen.

• Der er nye udfordringer for planlægningen – bl.a. 
integration af planlægningen på land og vand, 
som vi gerne vil samarbejde med bl.a. kommunerne 
m.fl. om på sigt

•
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Tak for 
opmærksomheden
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KONTAKT: 
bck@ign.ku.dk
asol@ign.ku.dk


