
Velkommen til
interessentworkshop om Danmarks første havplan



Introduktion ved bordene

Tag en kort præsentationsrunde

1 minut til hver

Navn og hvor I kommer fra

”Hvorfor er det vigtigt som interessent at bidrage med viden til havplanen?”



Dagens program

09.00 –10.00 Introduktion
Sådan bliver Danmarks første havplan udarbejdet

10.00 – 12.00 Gruppearbejde
Hvad kan interessenter bidrage med til havplanen?

12.00 – 12.30 Guide
Sådan kan interessenter levere deres viden til havplanen

12.30 – 13.00 Afrunding
Tak for i dag med sandwich og uformel snak



Interessentworkshop
17. januar 2017

Introduktion til havplanen
- v/ vicedirektør Charlotte Ahrendt Steen



Hvorfor en havplan?

Intens 
efterspørgsel

• Behov for integreret planlægnings- og 
forvaltningsstrategi

2014/89/EU

• Understøtter Europa 2020-strategien
• Understøtter Havstrategidirektivet

L 131
• Den danske havplanlov implementerer direktivet

Formål

• Vækst, sameksistens, samspil, 
grænseoverskridende arbejde



2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Processen for havplanen



Arbejdets organisering



Interessenternes rolle



Et solidt vidensgrundlag
for Danmarks første havplan

v/ kontorchef Rikke Wetter Olufsen



Hvordan ser en havplan ud? 



Proces for havplanlægningen
Hvordan?
• Myndighedssamarbejde
• Interessentviden
• Forskningsekspertise
• Eksterne analyser



Hvad består vidensgrundlaget af?

• Myndighedssamarbejde 

• Forskningsekspertise

• Eksterne analyser

• Interessentviden



Viden fra interessenter



As-is kortlægning



To-be kortlægning





Præsentation



Gruppearbejde
Viden om aktiviteter på havet i dag

Sammen skal grupperne udarbejde:

1.Et overblik over den nødvendige viden
2.Konkret input til vidensgrundlaget



Arbejdsprocessen

Gruppearbejde

Tre runder

Én skabelon

Én skribent



Runde 1 – 30 minutter
Hvilken viden er nødvendig for at få et komplet overblik 
over aktiviteter på havet i dag?

1. Silent brainstorm i 5 min – alle skriver på egen blok

2. Runde ved bordet hvor deltagerne præsenterer 
nødvendig viden for hinanden – debatter herefter 

Hvilken viden der er nødvendig for at få et overblik 
over aktiviteter på havet i dag?

3. Skriv den nødvendige viden i bullets på den 
fortrykte skabelon



Runde 2 – 20 minutter
Hvilken viden har vi i dag, og hvad ved vi ikke?

1. Er den nødvendige viden tilgængelig i dag?

2. Hvilken form har den?

3. Skriv i skabelonen hvilken form den viden har, fx 
(kort)data, rapport, juridiske aftale etc.



Runde 3 – 20 minutter
Hvilken viden kan I om bordet konkret bidrage med?

1. Hvor findes den nødvendige viden?

2. Hvem om bordet kan bidrage til at fremskaffe den?

3. Skriv i skabelonen hvem der helt konkret har den 
nødvendige viden



NØDVENDIG 
VIDEN

•

•

•

HVILKEN 
FORM?

•

•

•

HVEM HAR 
DEN?

•

•

•

Skabelonen
BEMÆRK
-NINGER

•

•

•



HVILKEN 
FORM?
• Nedskrevne 

principper

• Kortdata

• Findes 
ikke

• Kort

HVEM HAR 
DEN?
• ENS, Danske 

Råstoffer

• SFS, Danske 
Lodser

• Ingen

• SLKS, De 
kulturhistoriske 
museer

Eksempel
BEMÆRK-
NINGER
• Principper er ikke 

lovbundne men 
danner præcedens

• Kræver ressourcer 
at fremskaffe. 

• Spørg kommuner 
om stedbundne 
kvaliteter

• Flere museer har 
data der kan samles 
til et samlet 
overblik / datasæt

NØDVENDIG 
VIDEN
• Energistyrelsens 

principper for tildeling 
af licenser i 
ressourcetrekanten

• Sejlruter for store skibe 
i Øresund

• Stedbundne kvaliteter 
der tiltrækker turister

• Den maritime kulturarv



Så starter 
arbejdet
Vi holder øje med tiden

Timebox

Vi står til rådighed for 
grupperne

Sæt i gang!



Præsentation



Digital indmelding af viden
v/ fuldmægtig Sara Skar



To-be kortlægning



To-be kortlægning



To-be kortlægning





Kontakt

havplan@dma.dk


