
 

 
 
 

 
 

 

 

Oversigt over myndighedernes data 

EF-Fuglebeskyttelsesområder 

EF-Habitatområder 

EF-Ramsarområder 

Fredninger (inkl. Jagt- og vildtforvaltningsområder) 

Fredninger, forslag 

Natur- og vildtreservater 

Nødområder   

Råstofindvinding – Efterforskningstilladelser 

Råstofindvinding - Tilladelser §20 auktion 

Råstofindvinding - Andre tilladelser §20 

Reservation af indvindingsområder  

Råstofindvinding – Fællesområder 

Havstrategiområder 

Klappladser 

Sedimentkort (havbundstyper) 

Mulige råstofressourcer til havs 

Boringer 

Olie- og gasindvinding (kabler, rørledninger m.m.) 

Efterforsknings- og indvindingstilladelser (olie/gas) 

Boringer: Olie- og gasindvinding, Geotermi, saltindvinding, videnskabelige 

Dybdedata – North Sea Bathymetry 

Dybdedata – Baltic Sea Bathymetry 

Havbrug 

Muslingebrug 

Bundgarn 

Anlæg etableret på søterritoriet med Kystdirektoratets tilladelser herunder (tanganlæg, søfly-pladser, ledninger, vrag, bygninger, lystbådehavn, fortøjningsanlæg etc.) 

Kystbeskyttelsesanlæg (kystbeskyttelseskonstruktioner herunder høfder, stenkastning, skråningsbeskyttelse, bølgebryder, diger etc.) 

Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter – AIS density, højhastighedsskibe 2016 

Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter – AIS density, tankskibe 2016 

Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter – AIS density, lystfartøjer 2016 

Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter – AIS density, passagerskibe 2016 

Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter – AIS density, fiskefartøjer 2016 

Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter – AIS density, lastfartøjer 2016 

Skibstrafikmønster; områder, farvande, løb og render som skibene reelt benytter – AIS density, alle 2016 

Kapsejladsbaner officielle indtegnet i søkort 

Fortidsminder – ikke fredet 

Ankerpladser indtegnet i søkort 

Fortidsminder – fredet 

Skibsruter (anbefalede) og skibstrafiksystemer indtegnet på søkort m.m.  

Forbudsområder 2017 

Faste forbudsområder indtegnet i søkort (tilstedeværelse af ammunition og sprængstoffer) 

Advarsel/frarådningsområder indtegnet i søkort, tilstedeværelse af ammunition og sprængstoffer 

Skyde- og sprængningsområder indtegnet i søkort (for de marine områder) 

Fare områder – mere detaljeret end nu 

Offshore anlæg (platforme)  

Rundeudbudsområdet (olie/gas) 

Åben dør udbudsområdet (olie/gas) 

Havnenes placering (fiskerihavn, erhvervshavn, lystbådehavne inden for samme havneområde) 

Tilladelser givet for udvidelse af erhvervshavnene 

Råstoffer – tidligere indvindings- og efterforskningsområder (potentielle nye fællesområder) 

Spildevandsudledninger 

Industri 

Regnbetingede udløb  

Badevandsområder 

Sikkerhedszoner omkring sejlruter, anlæg, platforme, installationer på havbunden mv. 

Kystnær udvikling, eks. forsøgsprojekter 

Faste miljøovervågningsstationer på havet 

Miljømål 

Vandområdernes økologiske tilstand  

Tunneller 

Indflyvningsområder til kystnære lufthavne 

Broer (og brohøjde) 



 
 

Transportinfrastruktur 

Data om kabler og rørledninger fra Ledningsejer registret 

Data om kabler og rørledninger fra Energinet.dk. 

Sommerhusområder fra PlanSystemDK 

Indhold i kommuneplaner dækkende kystvande fra PlanSystemDK 

Data fra VisitDanmark om vigtige turismeområder og ressourcer ved og på havet 

Kortlagte naturtyper indenfor Natura 2000-områderne 

Fiskerireguleringer (på f.eks. boblerev og stenrev m.m.) 

Havvind anlæg 

Havvindmølleparker  

Åben dør ansøgninger (vindenergi) 

Screeningsområde (Vindenergi) 

Kystnærtområde (Vindenergi) 

Havvind udbudsområder 

Sikkerhedsbufferzoner omkring havmølleparkerne 

Anbefalede skibsruter for 2020 i Kattegat/Skagerrak 

Bypass tilladelser  

Bypass områder 

Vandstand målestation – KDI  

Fiskeridata (VMS data for fiskefartøjer over 12 m) 

Fareområder på havet i forbindelse med skydeområder på land 

 

 

 


