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Workshoppen
På workshoppen deltog godt 60 repræsentanter fra en lang række af de
vigtigste maritime interessenter. På den første del af workshoppen fortalte
Søfartsstyrelsen om, hvordan Danmarks første havplan bliver udarbejdet,
herunder særligt hvordan vi vil opbygge et solidt vidensgrundlag for udformningen af havplanen.
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Dernæst arbejdede vi i grupper med at skabe et overblik over, hvilken viden man som interessent kan bidrage med til havplanen. Grupperne producerede en imponerende mængde input, som vi kan tage med os i det
videre arbejde med havplanen. Nedenfor følger et resumé af resultaterne.
Resultaterne
Det overordnede resultat fra gruppearbejdet er et overblik over vigtig viden om eksisterende forhold på havet. Det kan arbejdsgruppen bag havplanen bruge som en tjekliste for, om vi er opmærksomme på al eksisterende viden. Gruppernes input giver endvidere et overblik over ’hvad vi
ikke ved’. Selvom der i opbygningen af havplanens vidensgrundlag ikke
er ressourcer til at opbygge ny viden, kan dette input bruges det som et
overblik over hensyn, der skal forsøges indarbejdet i havplanen.
Resultaterne fra de forskellige grupper viser tilsammen et bredt udvalg af
vigtig viden om de eksisterende aktiviteter på havet inden for miljø, råstof- og energi, transport, shipping, turisme, friluftsliv, forsvar, samt kultur og historie. På miljøområdet fremhæves viden om økosystemernes
sårbarhed, fareområder, naturbeskyttelsesområder, genopretningsområder, mv., som centrale for havplanen. På de industrielle områder peger
grupperne på viden om sejlruter, fiskepladser, infrastruktur, installationer,
akvakultur, råstofforekomster, mv. Inden for friluftsliv, turisme peger
grupperne på viden om rekreative sejlruter (og havnekapacitet), rekreativt
fiskeri, vandsport, samt turismeaktiviteter i de kystnære zoner. På det historiske og kulturelle område fremhæves særligt viden om lokaliseringen
af fortidsminder som væsentlig for havplanen.
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Grupperne påpeger desuden en lang række datakilder som udgangspunkt
for havplansarbejdet, særligt via myndigheder som Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Klimaministeriet, Søfartsstyrelsen, kommunerne og forsvaret. Herudover peges på en række universiteter og institutioner, herunder bl.a. DTU Aqua, Københavns Universitet, DMI, DCE,
DMU og IMO. Endelig peger grupperne på en række væsentlige oplysninger, som kan indhentes fra vores nabolande.
Det indikeres generelt, at vidensgrundlaget for havplanen i høj grad modsvares af tilgængelige datakilder. Grupperne påpegede dog også, at der
findes huller. F.eks. peges der på videnshuller i forhold til naturvidenskabelige referenceområder til måling af miljøstandarden, viden om miljøtilstanden, viden om fritidssejlads samt viden om yngleområder og havets
dyr. Desuden påpeges manglende viden om sameksistens af aktiviteter på
havet, samt effekterne af aktiviteterne på havet i kombination.
Den videre proces
Resultaterne af interessentworkshop bliver inddraget i opbygningen af
havplanens vidensgrundlag. Samtidig har interessenter mulighed for at
sende relevante oplysninger og data til havplanens Sekretariat.
Der er planlagt en opfølgningsworkshop senere på foråret, hvor emnerne
fremtidens anvendelser af havet og samlokalisering af aktiviteter til havs
forventes at være på dagsordenen. Der udsendes flere oplysninger herom.

