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Emne: VS: Har din organisation input til Danmarks Havstrategi II ? - frist 18. 12 
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Prioritet: Høj

Til Miljø- og Fødevareministeriet 

 

Tak for muligheden for at komme med input til Danmarks Havstrategi II.  

 

I forbindelse med fastsættelse af tærskelværdier aftalt i de regionale havkonventioner (HELCOM og OSPAR), er det 

vigtigt kun at medtage politisk aftalte værdier fremfor retningslinjer om tærskelværdier.  

 

I Kommissionens afgørelse nr. 2017-848, jf. afgørelsens præambel 18, samt artikel 3.3 og 4.1.j anvender 

Kommissionen udtrykket “ bør medlemsstaterne, hvor det er praktisk og hensigtsmæssigt” fremfor ”skal” eller ”som 

udgangspunkt”. 

 

Desuden opfordres til, at kommissionens anbefaling vedrørende fastsættelse af tærskelværdier anvendes i det 

videre arbejde med Havstrategi II.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Lisbeth Jess Plesner  

Chefkonsulent / Chief Adviser 

Dansk Akvakultur 

Mobil +45 22828702   

 

Dansk Akvakultur 

Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, www.danskakvakultur.dk 

Dansk Akvakultur repræsenterer det danske opdrætserhverv. Vores medlemmer opdrætter årligt ca. 40.000 tons fisk, skaldyr 

m.v., 

og vi eksporterer for ca. 1,2 mia. kr. Det bidrager til folkesundheden og den danske samfundsøkonomi.  

Vores mission er at øge udbuddet af sunde og ansvarligt opdrættede akvakulturprodukter til forbrugere i ind- og udland. 

 

 

Fra: MFVM MYN_Havstrategi [mailto:hav@mfvm.dk]  

Sendt: 28. november 2017 11:23 

Emne: Har din organisation input til Danmarks Havstrategi II ? 

 

Kære alle. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet inviterer jer hermed til at komme med skriftligt input til arbejdet med den kommende 

”Danmarks Havstrategi II”.  
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Arbejdet med havstrategien indgår som led i gennemførelsen af EU’s havstrategidirektiv, hvor formålet er at opnå 

god miljøtilstand i havmiljøet. 

 

Som bagrund for jeres bidrag er vedlagt et notat om National proces for Danmarks Havstrategi II. Notatet beskriver 

formål og proces omkring arbejdet med Havstrategi II. 

 

Omdrejningspunktet for EU’s havstrategidirektiv – og dermed også Danmarks havstrategier – er de i notatet omtalte 

deskriptorer/faglige temaer med relation til havmiljøet.  

Danmarks Havstrategi II forventes at komme i høring i første halvdel af 2018, men hensigten med denne invitation 

er at få jeres bidrag til det videre arbejde så tidligt som muligt. 

 

For at kunne bearbejde jeres input, bedes I være specifikke i forhold til hvilken deskriptor jeres bidrag vedrører, 

f.eks. eutrofiering, biodiversitet eller marint affald. Mere overordnede refleksioner er også velkomne. 

Skriftlige bidrag bedes sendt i en e-mail til hav@mfvm.dk hurtigst muligt og senest mandag den 18. december 

2017.  

 

Skulle der opstå spørgsmål i perioden frem til den 4. december kan I kontakte undertegnede. Efter den 4. december 

bedes I kontakte Asker Juul Aagren, 25 23 83 17, askja@mfvm.dk. 

Invitationen til at levere skriftligt bidrag er som udgangspunkt sendt til relevante hovedpostkasser, og vi har forsøgt 

at identificere relevante interessenter. I er dog velkommen til at give os besked, hvis I mener, der er relevante 

interessenter, som ikke har fået denne e-mail. 

 

Vi ser frem til at modtage jeres bidrag. 

 
Venlig hilsen 
 
Ditte Mandøe Andreasen  
Fuldmægtig | Hav og akvakultur 
+45 93 58 81 24 | diman@mfvm.dk 
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