
SEAPLANSPACE
Østersøens udvikling og Danmarks havplan

I foråret 2021 træder Danmarks første havplan i kraft. Havplanen skal fastsætte, hvilke

havområder der kan anvendes til bl.a. offshore-erhvervsudvikling, fiskeri, akvakultur,

turisme og miljøbeskyttelse frem imod 2030.

Aalborg Universitet (AAU) tilbyder i samarbejde med Center for Regional- og Turisme-

forskning (CRT) et særligt forløb målrettet virksomheder, myndigheder, interesseorgani-

sationer og engagerede borgere, der ønsker at vide mere om Danmarks kommende

havplan og om Østersøens mange udviklingsperspektiver. Det er gratis og kræver ingen

forudgående viden – kom alle 8 gange eller de gange, der interesserer dig mest.

INTRODUKTION: DANMARKS

KOMMENDE HAVPLAN OG

ØSTERSØENS UDVIKLING

Her får du en bred introduktion

til, hvad havplanlægning er. Hvad

skal havplanen indeholde, og

hvad indeholder den ikke? Du får

også en kort introduktion til

Østersøen som hav.

Undervisere: Lise Schrøder,

Aalborg Universitet og Andreas

Skriver Hansen, Gøteborg

Universitet.

SAMARBEJDE OMKRING

ØSTERSØEN OG HAVRET

Du får en introduktion til

samarbejdsstrukturer i Østersø-

området. Herunder HELCOM og

VASAB. Vi diskuterer, hvordan

lokale interesser kan varetages i

et regionalt samarbejde. Og så

lærer du om det juridiske

grundlag for havforvaltning

globalt, regionalt og nationalt.

Undervisere: Søren Qvist Eliasen,

Nordregio og Christian Prip,

Fridtjof Nansen Institut.

HAVPLANEN I DANMARK OG

HAVETS ØKOSYSTEMER

Søfartsstyrelsen, der koordinerer

havplanen, fortæller om proces-

sen, og hvordan interessenter

inddrages. Du introduceres også

til miljøsamarbejdet omkring

Østersøen og til økosystem-

tilgange i havplanlægningen.

Undervisere: Sine Olsson

Heltberg, Søfartsstyrelsen og Pia

Frederiksen, Aarhus Universitet.

BORNHOLMS MULIGHEDER I DET

BLÅ DANMARK

Hvordan arbejdes der med

maritim erhvervsudvikling i

Danmark? Vi introducerer Det

Blå Danmark og dets udviklings-

og innovations-tendenser med

fokus på offshore-industriens

muligheder på Bornholm.

Underviser: Lone Reppien

Thomsen, MDC, project manager,

head of Bornholms Maritime

Udviklingscenter, innovation &

development.

FISKERI, AKVAKULTUR OG

BÆREDYGTIGHED

Hvordan påvirker fiskeriets

forvaltning erhvervets udvikling?

Hvilke muligheder er der for at

udvikle bæredygtig akvakultur i

Østersøen med fokus på

muslingeproduktion?

Undervisere: Lars Kjerulf

Petersen, Aarhus Universitet og

Jeppe Høst, Oxford Research.

KRYDSTOGTTURISME I

ØSTERSØEN

Du får en bred introduktion til

krydstogtturismen som erhverv

og turismeform – hvilke tenden-

ser kendetegner erhvervet, og

hvad betyder det for de steder,

hvor skibene lægger til?

Undervisere: Peter Juhl,

Destination Bornholm og Szilvia

Gyimóthy, CBS.

DIGITALE VÆRKTØJER

Kom med ind i maskinrummet i

havplanlægningen – få en

introduktion til brugen af digitale

data i havplanlægningen.

Undervisere: Aalborg Universitet,

Geodatastyrelsen m.fl.

HVORDAN FOREGÅR 

PLANLÆGNINGSPROCESSER?

Her kan du deltage i

havplanlægning i praksis. Du

bliver inviteret med på en dansk-

svensk netværksdag, hvor der er

fokus på svenske og danske

havplanlægningseksempler.

Undervisere: Andrea Morf,

Nordregio m.fl.

OBS! Dagen foregår på

skandinavisk/engelsk.

Vi arrangerer fælles transport.

09. januar 2020

kl. 15.00-18.301
Stenbrudsgården, Nexø

06. februar 2020

kl. 15.00-18.302
Stenbrudsgården, Nexø

05. marts 2020

kl. 15.00-18.304
Stenbrudsgården, Nexø

02. april 2020

kl. 15.00-18.305
Stenbrudsgården, Nexø

23. april 2020

kl. 15.00-18.306
Stenbrudsgården, Nexø

14. maj 2020

kl. 15.00-18.307
Stenbrudsgården, Nexø

Juni 20208
AAU, København

Tilmeld dig et eller flere af de

8 seminarer eller få mere at vide

om forløbet ved at skrive til 

Lene Havtorn Larsen:

seaplanspacebornholm@crt.dk.

Center for Regional- og

Turismeforskning (CRT), 

Stenbrudsgården

Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø

TILMELD
Kontakt os allerede i dag

20. februar 2020

kl. 10.00-15.003
World Maritime University

Malmø

GRATIS SEMINARFORLØB HOS CRT I NEXØ


