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Konferencen: Hvad vil vi med havmiljøet i Østjylland?  
 

Opsummering og forslag til handlepunkter 

 
Fælles indspil til Havplanen før den kommer i høring 

Der var en fælles opfattelse af styrken i at lave et fælles indspil til Havplanen før den kommer i høring. 
 

Der var også en fælles opfattelse af styrken i at lave et fælles høringssvar, når Havplanen kommer i formel 

høring i løbet af 2019. Der fremkom ikke forslag til konkrete handlinger i relation hertil, men drøftelse af et 

fælles høringssvar er et oplagt tema til næste møde. 
 

Kontorchef Rikke Olufsen oplyste bl.a., at Havplanen kan planlægge for fx natur -rekreative -og 

turismeinteresser, hvilket betyder,  at disse områder som udgangspunkt ikke indgår i havplanen.  

Dette skal det fælles indspil sætte fokus på at ændre.  
 

Hvis kommunerne ikke agerer nu, er der risiko for at blive ”hægtet af” med hensyn til at få størst mulig 

indflydelse på Havplanen vedrørende de ovennævnte vækstområder, som er af vital betydning for 

kommunerne både med hensyn til det gode liv og i særdeleshed med hensyn til beskæftigelse og indtjening 

i turismeerhvervet. 
 

Rikke Olufsen oplyste om vigtigheden af, at kommunernes indspil kommer frem så tidligt som muligt af 

hensyn til muligheden for at inddrage væsentlige elementer i Havplanen, før den sendes i høring.  

Tidspunktet for høring kan ikke p.t. oplyses, men det er åbenlyst, at der er behov for at handle hurtigt.  
 

Forslag til handlepunkter 

Borgmester Jan Petersen tilkendegav med tilslutning fra borgmester Ole Bollesen, at Nord- og Syddjurs 

Kommune ville følge op overfor de kommuner, der deltog eller havde tilkendegivet en positiv interesse for 

konferencens temaer. Der vil snarest muligt blive udsendt et forslag til udtalelse til Søfartsstyrelsen, et 

forslag der kan behandles politisk i de enkelte kommuner samt et forslag til, hvorledes det fremadrettede 

samarbejde kunne organiseres.  
 

Rikke Olufsen efterlyste i sit indlæg specielt information om eksisterende visioner eller planer for 
udviklingsprojekter i kystzonen / havet, som kommunerne meget gerne må indsende til Søfartsstyrelsen. 

Sådanne  visioner og planer skal der i givet fald tages højde for i den kommende havplan. 
 

Næste møde, hvem skal deltage, fremtidig organisering  

Der var klare tilkendegivelser om, at der er behov for et næste møde om havplan, havmiljø og 

kystzoneinteresser. 

 

Det skal afklares hvilke kommuner, der ønsker at indgå i det fremtidige samarbejde om et større 

havområde, og  hvordan dette samarbejde om ”havets potentialer” bedst kan organiseres. 
 

Der var en forskellig opfattelse af, hvordan man bedst organiserer samarbejdet om denne langsigtede, 

fælles opgave. Konkret blev det bl.a. foreslået, at Business Region Aarhus faciliterer næste møde. 
 

Der var en fælles opfattelse af, at der er behov for en analyse af det havområde, man bliver enige om at 

samarbejde om. En sådan analyse vil fagligt kunne understøtte et senere fælles høringssvar til Havplanen. 
 

Forslag til handlepunkter 

Aarhus Kommune ved byrådsmedlem og formand for Teknik og Miljø, Keld Hvalsø oplyste, at Aarhus Byråd 

i relation til arbejdet med ”Visionsplan for Aarhusbugten” den 10. oktober 2018 har besluttet at kontakte 

Norddjurs, Syddjurs og Samsø Kommune med henblik på at drøfte muligheden for et samarbejde om en 



2 

 

visionsplan for et større område. Det blev samtidigt besluttet at afvente resultatet af denne 

Kystkommunekonference.  
 

Keld Hvalsø oplyste, at han efter konferencen vil lægge op til, at Aarhus Kommune overvejer muligheden for 

at udvide kredsen af Kystkommuner. 
 

Igangsætning af et projekt med analyse og visioner for et større havområde 

Der var en fælles opfattelse af potentialet i at samarbejde bredt - fx alle de deltagende kommuner, om et 

visionsprojekt samt en bred og dyb analyse, herunder socioøkonomiske analyser af visioner og scenarier for 

et større, nærmere afgrænset havområde – her kaldet  ”Havregion Kattegat Midt/øst”.  
 

Forslag til handlepunkter 

Der blev stillet forslag om, at dette tema er et punkt på næste møde, hvor også fremtidig organisering af 

det tværkommunale samarbejde om ”havets potentialer” skal afklares. 
 

Vi kan oplyse, at Komitéen Bæredygtig Kystkultur i samarbejde med Kattegatcentret og professor Bo 

Riemann stiller sig til rådighed mhp. at sondere mulighederne for tilvejebringelse af  finansiering af et 

sådant projekt. 

 

Nærværende notat er udarbejdet af undertegnede repræsentanter for Komitéen Bæredygtig Kystkultur. 

 

 

De bedste hilsner 

Komitéen Bæredygtig Kystkultur 

 

           
 

         Jeppe Hansen                               Thorkild Hansen 

        

       Formand                                      Tovholder for konferencen                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebeltoft den 2. december 2018 


