Det er tid til at tage havet seriøst
Store dele af havets natur i Danmark er ved at kollapse. Det kan få enorme
konsekvenser for havmiljøet og klimaet. Vi har derfor brug for en ambitiøs
Havplan, der genopretter naturen og bidrager til den grønne omstilling.
Tænketanken Hav og medlemmer (november 2022)

Vi får ikke et sundt klima på planeten uden et sundt hav. Derfor skal vi investere i fremtidens blå
natur og sætte ind nu.
Kampen om havets ressourcer og arealer, øgede aktiviteter, forurening og klimaforandringer presser
havets økosystemer og dyreliv og svækker havets evne til at optage CO2.
Derfor er det vigtigere end nogensinde før ikke at gå på kompromis med naturen i havet.
Vi har alle sammen stor interesse i at passe på havet. Havet indeholder en rig biodiversitet med
mangfoldige habitater og økosystemer, som er essentielle for vores fødevaresikkerhed, ligesom
havet regulerer vores klimasystem og absorberer store mængder CO2.
Flere steder i de indre danske farvande er økosystemer dog på sammenbruddets rand, og vi oplever
mange eksempler på ødelagt havbund, iltsvind og fiskedød.
Det er derfor vigtigt, at klima- og naturhensyn tænkes sammen i den grønne omstilling, så vi ikke
forværrer den biodiversitetskrise, som Danmark og verden også befinder sig i.
Behov for en ambitiøs havplan
Desværre har havet i mange år været underprioriteret og underfinansieret. Det bør ændres nu.
Det er afgørende, at politikerne i det nye Folketing nu skruer ambitionerne op om havets fremtid og
vedtager en Havplan, der kan vise vejen for, hvordan vi konkret genopretter dansk havmiljø,
samtidig med at vi bruger havet mere bæredygtigt.
En Havplan vil få stor betydning for danskernes brug af havet, vores fjorde og vores kyster mange
år ud i fremtiden. Det er ganske enkelt det redskab, som sætter rammerne for, hvor vi må gøre hvad
på havet og ved kysten.
For at ændre grundlæggende på den måde, som vi forvalter havet på, er der behov for, at
Folketingets partier vedtager en økosystembaseret tilgang til Havplanen. Det betyder, at vi bruger
havet på en måde, så vi holder os inden for dets bæreevne, at vi opnår og fastholder god
miljøtilstand i havet, og at vi bruger havet bæredygtigt i de maritime erhverv.
Målet for en ny Havplan i Danmark skal ganske enkelt være, at vi får et rent og sundt hav, og at vi
bruger havet med omtanke i forhold til klimaet og livet på jorden.
Vil vi være et foregangsland?

Omkring ni ud af ti danskere er bekymrede for naturens tilstand i havet, ifølge en meningsmåling,
som Megafon lavede for WWF Verdensnaturfonden i sommer.
Folketingets partier har med Havplanen en formidabel chance for at vise, at man mener det seriøst,
når man taler om at være et grønt foregangsland, hvor man lytter til danskernes ønsker om en
bæredygtig udvikling og brug af vores hav- og kystområder.
Vi har i dag i Danmark en særlig forpligtigelse til at gå forrest. Vi er en stolt søfarts- og
fiskerination, og havet spiller en vigtig rolle for de danske kystsamfund og i vores kulturhistorie,
ligesom vi er pionerer i både havvind og miljøovervågning.
Med en ambitiøs Havplan kan Danmark vise, hvordan man kan genoprette havets natur og
økosystemer og samtidig bruge havet mere bæredygtigt.
Nu er det tid til at vise vejen – til gavn for naturen i havet og klimaet.
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