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Baggrund
Danmarks første 'Havplan‘ skal fastlægge, hvilke områder der skal 
bruges til energiøer, søtransport, fiskeri, akvakultur, vindmøller, 
råstofindvinding, rekreative aktiviteter samt miljø- og 
naturbeskyttelse.
I kampen om pladsen på havet ser det desværre ud til, at 
naturbeskyttelsen risikerer at blive alvorligt trængt af andre 
interesser eller hensyn.

Lige nu
- Høring udskudt til slutningen af året
- Planen publiceres som et klikbart, digitalt kort
- Udviklingszoner udpeget for alle andre aktiviteter (bl.a. olie og 
gas, råstof, akvakultur etc.), men ikke for naturbeskyttelse
- Planen vedtages gennem en bekendtgørelse af erhvervs-
ministeren, men i praksis en regeringsbeslutning, da planen 
berører mange forskellige ministerier
- Planen gælder for de næste ti år, som er afgørende i klima- og 
biodiversitetskampen

DN budskaber pr. 14. august 2020

• Tvivlsomt, om målet om at beskytte mindst en tredjedel 
af havet nås gennem havplanen. 

• Afspejler planen den tidligere regerings holdning? 
Mandatet blev givet i 2016 af den tidligere regering.

• EU’s biodiversitetsstrategi lægger også op til at beskytte 
mindst en tredjedel af havet. Det synes ikke at have 
indgået  i overvejelserne om Havplanen. 

• Regeringens biodiversitetspakke forventes at rumme krav 
om bl.a. udpegning af 30 % reelt beskyttede havområder. 

• EU direktivet, som ligger til grund for Havplanen, fastslår, 
at Havplanen skal baseres på en bæredygtig forvaltning 
(økosystembaseret tilgang) af havmiljøet og tage højde 
for klimaændringer. Der er ikke noget, der tyder på, at de 
skitserede aktiviteter på havet bliver planlagt med 
bæredygtighed for øje.

• Som Havplanen ‘ser ud nu’ kan den ikke sætte kursen for,  
hvordan havområderne kan udvikle sig i positiv retning, 
og hvordan Danmark kan opnå god miljøtilstand i vores 
havområder (jf. Havstrategidirektivet) og god bevarings-
status for habitatnaturtyper og arter (jf. 
Habitatdirektivet). 



Momentum
Havplanen skal være vedtaget senest 31. marts 2021, 
men fristen skubbes formentlig. Den kommer først i 
høring sidst på året.

Havplanen skal som minimum revideres hvert tiende år. 
Den kommende Havplan vil dermed gælde hele dette 
årti, som er afgørende i kampen for at nå både klima- og 
biodiversitetsmål. 

Vi har derfor et vindue i de kommende måneder for at 
sikre, at Havplanen bliver ambitiøs nok til at sikre en 
bæredygtig forvaltning af havmiljøet og dets ressourcer, 
så vi opnår god miljøtilstand og gunstig bevaringsstatus i 
vores havområder (Havstrategidirektivet) og får stoppet 
tabet af biodiversitet (FN’s Biodiversitetskonvention). 



Formål og mål
Formålet med vores indsats er, at 
• gøre politikere og befolkning opmærksomme på, at 

kampen om havet er i gang, og at DN arbejder for 
redde det 

Politisk mål: Havplanen skal helt konkret
• inkludere beskyttede havområder, hvor havnatur, fisk 

og havpattedyr har første prioritet
• give mulighed for at udpege nye beskyttede områder 

frem mod og senest i 2030, så vi når målet om 
beskyttelse af mindst en tredjedel af havet  

Kommunikationsmål
• Mindst 20.000 skal skrive under på, at vi skal beskytte 

mindst en tredjedel af havet 



Målgrupper
Politikere
• Regering, støtte- og oppositionspartier
• Miljø-, klima-, fiskeri- og erhvervsordførere

Befolkning 
• Medlemmer
• DN’s 1.500 aktive
• Brugere af havet (sejlere, fritidsfiskere, svømmere etc.)  
• Underskrivere på tidligere kampagner

Organisationer
• Grønne organisationer - WWF, DOF, Levende Hav, Our

fish, Sportsfiskerne, Dansk Sejlunion, etc.



BUDSKABSKÆDE
-> Anslag: Pladsen på land er fuldt udnyttet. Nu starter kampen om pladsen på havet 
I løbet af de næste måneder skal Danmarks første Havplan forhandles på plads. Havplanen lægger rammerne for, hvordan 
pladsen på havet skal prioriteres. Skal vi bruge pladsen til indvinding af olie og gas? Til energiøer, vindmøller eller 
råstofindvinding? Fiskeri, havbrug eller råstofindvinding eller vandsport, lystsejlads eller havsvømning? Men hvad med havets
fisk, fugle, planter og dyr? Hvor skal de være, hvis pladsen bliver brugt op? Og hvad er konsekvensen, hvis vi ikke giver plads?

-> Konflikt: Havets rolle 
Havet er planetens største kilde til liv. Havet giver os føde og jobs. Halvdelen af den ilt, vi indånder stammer fra havet. Havet 
optager C02 fra atmosfæren. MEN havet er i stadig stigende grad offer for klimaforandringer, forurening og skueplads for 
menneskets kamp om havets ressourcer og plads. 

-> Løsning: Giv plads 
Kun et sundt hav med høj biodiversitet kan værne os mod klimaændringer og sikre, at havet fortsat kan give os ilt, føde, jobs og
værne os mod klimaforandringerne. Forskere over hele verden peger på, at vi må frede og beskytte minimum en tredjedel af 
havet til havets natur- og dyreliv, hvis vi skal gøre os håb om at vende udviklingen.  

-> CTA: Beskyt mindst en tredjedel af havet
I disse måneder skal politikerne beslutte, hvordan pladsen på havet skal prioriteres. Vi siger, beskyt havet nu. Hvad siger du? 
Skriv under på www.beskytvoreshav.dk

http://www.beskytvoreshav.nu/


Havteam, presse og kommunikation

Koordineret indsats 



Elementer
Politikere (Havteam)

Fra nu og frem til høringsfrist
• Rundtur hos ordførere hos relevante 

partier
• Folketingsspørgsmål



Elementer
Presse (Emil, Kasper, Tine, Mikkel)

- Pm ifm. launch af kampagne og afslutning
- Tippe Altinget med idé til debatserie med  

havplanens interessenter
- Gallup – otte af ti danskerne vil beskytte en 

tredjedel af havet. Artikler til dn.dk, SoMe og 
Twitter)

- Kronik ifm. kampagnestart og når 
høringsudkastet foreligger

- Twitter
- Andet



Elementer
Kampagne (Gitte, Michael, Sanne, Emilie og Allan) • Kampagnefilm

• Landingpage: www.beskytvoreshav.dk.  Billede, 
tekst, underskriftmodul med mulighed for 
deling til SoMe, fakta om havplanen og 
interessenter

• SoMe. Facebookopslag på dn.dk, Vores hav og 
Redhavet.nu, og i versioneret form til relevante 
fora for brugere af havet (organisationer, sejlere, 
svømmere, fritidsfiskere etc.) 6-9 stk. over tre 
uger. Sponserede opslag. #beskytvoreshav.nu

• Nyhedsbreve - bl.a. nyhed om kampagne, status 
og nyhed om resultat

• Natur & Miljø (december)
• Mails til underskrivere på tidl. kampagner
• Gallup
• Andet?



Kampagneperiode
Tre faser i perioden oktober 2020 -> -> -> 2021

1. Kendskab, stemmer og alliancer
Launch: 26. oktober 2020
Varighed: 3 intensive uger

2. Stemmer og alliancer
Sidst på året 2020: Når høringsudkastet foreligger. 
Gentage budskaber- fx kronik og SoMe mhp. 

3. Forår 2021: Efter behov. Gentage budskaber og 
udstille konfliktende interesser. Præciseres alt efter, 
hvordan det politiske landskab ser ud.




