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Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner 

(2010-2015) samt tilhørende miljørapporter  

 

Danske Havne mener, at havne, sejlrender og klappladser bør udpeges som 
aktivitetszoner i de statslige vandplaner.   

Danske Havne lægger vægt på, at det tilstræbes, at vandmiljøet til stadighed 
opnår en bedre miljømæssig tilstand. Men miljø og økonomi skal balanceres, så 
det sikres, at indsatsen ydes hvor den giver mest mening. Her er den meget 
detaljeret vandplanlægning måske en hæmsko. 

Havne og sejlrender er ikke natur, men menneskeskabte strukturer, der skal 
opfylde væsentlige samfundsøkonomiske behov. 80 pct. af den danske 
udenrigshandel kommer gennem danske havne. Der er mere end 80.000 
arbejdspladser i og ved havne. 35 mio. passagerer går årligt til og fra borde fra 
en færge i dansk havn. Derfor er der tale om væsentlige samfundsøkonomiske 
og beskæftigelsesmæssige  interesser fordelt langs de danske kyster.      

Selvom havne og kommuner m.fl. laver et stort arbejde i forbindelse med 
kildeopsporing med det formål at opspore og lukke/begrænse kilder til 
belastning af miljøet, kan der trods gode hensigter og en fornuftig indsats på 
området, findes forureningskilder, som det tager tid at få bugt med. Hertil 
kommer de påvirkninger, som havnen ikke selv har indflydelse på.  

Detailreguleringen i vandplanerne er overvældende. Danske Havne anerkender, 
at der er rettet faktuelle fejl og mangler, men skal opfodre til at det også sker 
fremadrettet.  

Herudover giver den meget detaljeret regulering ringe muligheder for 
fleksibilitet. Vandplanerne risikerer derfor at blive en statisk faktor i en 
foranderlig verden. Mange havne udvikler sig og udvider. Det kan betyde, at der 
fremover kommer større fysiske ændringer, der kan influere på miljøet i 
nærområdet til havnen. Det betyder, at der skal være rum for oprensning og 
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uddybning ligesom der skal være fornuftige metoder til at flytte sedimentet også 
i form af klappladser og spulefelter.    

Det skal der tages de nødvendige hensyn til i vandplanerne. En af måderne er at 
indarbejde aktivitets- og blandingszoner. Det er desværre ikke afspejlet i de 
statslige vandplaner 2010-2015.     

Danske Havne deltog i 2010 i Naturstyrelsens arbejde med at få defineret, 

udlagt og koordineret sådanne aktivitetszoner. Tanken var da, at Natur-

styrelsen snarest skulle præcisere rækkevidden af sådanne zoner og at 

sådanne skulle inddrages i vandplanerne. Aktivitetszoner er vigtige for 

havnene, fordi der som følge af specifikke aktiviteter som f.eks. aktiviteter 

relateret til fuldt lovlige  spildevandsudledninger og overløb, havne, 

klappladser, spulefelter og sejladsrelaterede aktiviteter kan ske en midlertidig 

påvirkning af miljøtilstanden.  

 

Det er Danske Havnes håb og forventning, at arbejdet med udlæg af 

aktivitetszoner og blandingszoner snarest afspejles i vandplanerne, også så 

det sikres, at der er enighed om rækkevidden og administrationen 

fremadrettet.  

 

Danske Havne deltager gerne i en dialog om denne del.   

 

Med venlig hilsen 

Nete Herskind 

 


