
 

  

 

Faktaark: Danmarks første havplan 
 

Formålet med havplanen er at balancere de mange interesser på havet. Pla-

nen skal fremme økonomisk vækst, udvikling af havarealer og udnyttelse 

af havets ressourcer på et bæredygtigt grundlag.  

 

Havplanen skal bidrage til en bæredygtig udvikling af: energisektoren til 

søs, søtransport, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet, 

transportinfrastruktur samt tage hensyn til bevarelse, beskyttelse og for-

bedring af miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne 

af klimaforandringerne.  

 

En havplanperiode gælder maksimalt 10 år. Den første havplan sigter mod 

at udpege arealer således, at den forventede udvikling frem mod 2031 kan 

håndteres.  

 

Med Danmarks første havplan lægges der op til, at havarealet fremover 

administreres via zoner udlagt til ét eller flere formål. Havområderne op-

deles i fire zonetyper: Udviklingszoner, natur- og miljøbeskyttelsesområ-

der, særlige anvendelseszoner og generelle anvendelseszoner.  

  

Havplanen sendes i 6 måneders offentlig høring den 31. marts 2021. Hav-

planen har midlertidig retsvirkning fra den sendes i høring. Havplanen ud-

stedes som Danmarks første digitale bekendtgørelse på www.havplan.dk.  

 

Udformningen af Danmarks første havplan er baseret på følgende hoved-

elementer: 

 

 Havplanen er blandt Europas mest ambitiøse på havvind og under-

støtter Danmarks erhvervsmæssige styrkeposition inden for den 

grønne omstilling. En væsentlig del af havarealet udlægges til kom-

mende havvindmølleparker og energiøer. 

 Havplanen tager hensyn til havmiljøet. Der er allerede i dag hav-

områder, der er omfattet af naturbeskyttelse, og havplanen afspejler 

udpegningen af nye beskyttede områder for at opnå god miljøtil-

stand i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm og nye fuglebe-

skyttelsesområder udpeget i habitatbekendtgørelsen.  

 Havplanen lægger vægt på, at der fortsat er gode vilkår for dem, 

der i dag agerer på havarealet. Det gælder bl.a. fiskeriet, søtrans-

porten og forsvarsaktiviteter, men det gælder også fx fritidssejlere 

og andre, der bruger havet til rekreative formål. 

 Havplanen indeholder ikke arealudlæg for fiskeri, der ligesom sej-

lads vil kunne foregå overalt i de danske farvande, med mindre der 

er særlige områdespecifikke restriktioner efter anden lovgivning.  

 Havplanen udlægger ikke nye arealer til olie og gas og afspejler den 

brede politiske aftale om Nordsøens fremtid. 
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