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Høringssvar fra DOF BirdLife vedrørende udkast til udpegning af beskyttede
havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm.
DOF BirdLife fremsender hermed bemærkninger til Miljøministeriets udkast til udpegning af
beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm.
Udpegningen af de nye havstrategiområder, herunder strengt beskyttede områder, hilses meget
velkommen, idet der er meget stort behov for meget bedre beskyttelse af de danske havområder.
Havets natur er Danmarks største internationale ansvar, når det kommer til sikring af biodiversitet.
Havet udgør mere end to tredjedele af Danmarks samledes areal, og vores særlige ansvar for natur
og biodiversitet skyldes først og fremmest, at meget store dele er forholdsvis lavvandede med et rigt
fødeudbud af bundvegetation, bunddyr og pelagiske fisk, som udnyttes af millioner af vandfugle.
Mange af disse vandfugle, der søger føde, raster og skifter deres fjer i vores farvande, er såkaldte
internationale ansvarsarter, og Danmark har et særligt ansvar for at beskytte disse arter og deres
levesteder.
DOF BirdLife kan støtte alle de forslag og bemærkninger, som Danmarks Naturfredningsforening
har fremsendt og på det detaljerede plan skal vi henvise hertil.
Her ønsker vi at rette opmærksomheden på et par særlige områder:
Det fremgår meget tydeligt af høringsmaterialet og især kortene, at der er i særlig grad mangler
udpegning af strengt beskyttede områder i de lavvandede og ofte kystnære havområder. Det er ikke
mindst disse områder, som Danmark har et særligt stort ansvar for at beskytte og værne om. Blandt
de foreslåede strengt beskyttede områder glimrer de lavvandede områder således ved deres fravær.
For eksempel bør de lavvandede dele af Rønne Banke samt væsentlige områder i Kattegat,
Vadehavet, Smålandsfarvandet, Sejerøbugten og Limfjorden udpeges som strengt beskyttede.
Det noteres, at dette blot er en begyndelse, idet der endnu er lang vej til opfyldelse af målsætningen
om, at mindst 10 % af havet er udlagt som strengt beskyttet natur. Danmark bør om nogen bidrage
til, at denne målsætning opfyldes så hurtigt som muligt, idet Danmark er et af de europæiske lande,
der har størst ansvar for netop havets natur og biodiversitet. De supplerende strengt beskyttede

områder bør derfor udpeges snarest muligt og som ovenfor anført ikke mindst i de lavvandede og
kystnære områder.
I de strengt beskyttede områder skal jagt, fiskeri og anden væsentlig udnyttelse naturligvis ikke
være tilladt, hvilket understøttes af de foreliggende vejledninger fra Europa-Kommissionen.
Ligeledes skal al anden væsentlig menneskelig forstyrrelse og belastning begrænses så vidt det
overhovedet er muligt.
Det skal påpeges, at ifølge Europa-Kommissionens nye biodiversitetsstrategi skal alle marine
beskyttede områder have en fiskeriregulering. Det skal derfor snarest foretages en grundig
vurdering af igangværende aktiviteter, herunder fiskeri. Det bør senest ske i forbindelse med, at
natur- og forvaltningsplanerne udarbejdes.

Med venlig hilsen
Dansk Ornitologisk Forening BirdLife

Knud N. Flensted
Biolog

