
SEAPLANSPACE
Bæredygtig udvikling af  
Østersøen og Danmarks havplan

SEAPLANSPACE
Undervisningen udbydes som del af et 
internationalt EU-projekt med titlen Sea- 
PlanSpace. Projektet støttes af EU’s Inter-
reg South Baltic Program 2014-2020.

ØVRIGE PARTNERE
Gdańsk Universitet, World Maritime 
University (Malmø), Coastal and Mari-
ne Union (EUCC) i Klaipeda, Litauen og 
Rostock, Tyskland.

Som led i projektet er der udviklet et 
internationalt forsker- og vidensnetværk 
indenfor havplanlægning, samt udar-
bejdet undervisningsmaterialer. Der 
udbydes lignende seminarforløb i Polen, 
Litauen, Tyskland og Sverige. 

KONTAKT FOR YDERLIGERE INFORMA-
TION OG TILMELDING
Center for Regional- og Turismeforskning
Seniorkonsulent Lene Havtorn Larsen
30 85 51 78
lene.havtorn.larsen@crt.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev om kurset på  
www.seaplanspace.eu/countries/den-
mark

KONTAKT FOR ØVRIGE SPØRGSMÅL
Aalborg Universitet
Lektor Lise Schrøder
lisesch@plan.aau.dk

Center for Regional- og Turismeforskning
Seniorforsker Karin Topsø Larsen
karin.topsoe.larsen@crt.dk

ALT DET PRAKTISKE

• Seminarrækken løber fra december 
2019 til maj 2020 – i alt 8 gange

• Forløbet er gratis
• Vi mødes én eftermiddag ca. hver 3. uge, 

kl. 14-18.
• Undervisningen foregår fortrinsvis på 

CRT Nexø
• Dertil mødes vi 1 gang Aalborg Univer-

sitet i København og 1 gang på World 
Maritime University i Malmø

• Der er ingen formelle faglige forudsæt-
ninger 

• Seminarrækken foregår fortrinsvis på 
dansk

• Du kan deltage alle 8 gange, eller komme 
de gange du synes er mest interessante

• Se et foreløbigt program på:  
www.seaplanspace.eu/dk

Her kan du også tilmelde dig til vores ny-
hedsbrev 
Oplægsholderne er fortrinsvist forskere og 
folk der arbejder med havplanlægning på 
nationalt og internationalt niveau.



DANMARK SKAL HAVE EN HAVPLAN

I foråret 2021 træder Danmarks første hav-
plan i kraft. Formålet med havplanen er at 
koordinere den voksende brug af Danmarks 
havområder samt understøtte bæredygtig 
vækst og udvikling i, på og omkring havene.

Havplanen skal bl.a. fastsætte hvilke hav- 
områder, der kan anvendes til offshore- 
energiudvinding, skibsfart, fiskeri, akvakultur, 
havminedrift, turisme og miljøbeskyttelse 
frem imod 2030.

Havplanen skal skabe større forudsigelighed 
i forhold til havets brug og større klarhed i 
forhold til påvirkningen af de marine øko- 
systemer.

Havplanlægningsprocessen sker i alle 
EU-lande. Den danske proces ledes af 
Søfartsstyrelsen og fortsætter indtil marts 
2021, hvor havplanen skal vedtages. Udkast 
til Danmarks kommende havplan skal i hø-
ring i løbet af 2020.

Mange har behov for at vide, hvordan 
havplanlægning foregår. Hvordan får man 
viden om, hvad andre planlægger på havet 
og hvordan får man indflydelse på planlæg-
ningsprocesserne?

Erhvervsvirksomheder og andre interessen-
ter i Det Blå Danmark har brug for viden om 
indflydelse på rettigheder til havet og dets 
ressourcer.  

Politikere og planlæggere i kystkommuner 
har brug for viden i forhold til borgere, turis- 
ter og det lokale erhvervsliv. 

Fiskeriet – det kystnære, det lystbaserede og 
det industrielle – samt akvakulturvirksomhe-
der har brug for viden om brugsrettigheder 
og en god vandkvalitet.

På tværs af alle grupper er der behov for 
at sikre et bæredygtigt vandmiljø med høj 
biodiversitet. Kystens og havets natur- og 
miljøtilstand spiller således en stor rolle i 
havplanlægningen.

HAVPLANEN KRÆVER NYE KOMPETENCER UNDERVISNING I HAVPLANLÆGNING

Aalborg Universitet udbyder i samarbejde 
med Center for Regional- og Turismeforsk-
ning en seminarrække, hvor du kan udvikle 
kompetencer i forhold til havplanlægnings-
processen.

Målgrupperne er:

• Kommunalpolitikere
• Planlæggere
• Ledere og udviklere i Det Blå Danmark
• Fiskeriorganisationer
• Miljøorganisationer og naturforeninger
• Turismeplanlæggere
• Planlæggerstuderende og
• Alment interesserede

Du bliver undervist i Østersøen som hav og 
dets økosystemer, ressourcer, erhvervsmu-
ligheder, de politiske aftaler i regionen, 
forskellige slags interessenter og de allerede 
eksisterende brugsaftaler og samarbejdsaf-
taler. 

Vi arbejder med cases, der fokuserer på Det 
Blå Danmark i Østersøen, fiskeriet og akva-
kultur samt turisme og kulturarv på og langs 
Østersøen.


