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Af Katherine Richardson

Vores afhængighed af havet er enorm
– og har mange dimensioner
Verdensmål 14: Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug
af verdens have og deres ressourcer
Indledning: Danskerne og havet
”Menneskets kærlighed til havet er uselvisk. Vi kan ikke dyrke det, dets vand kan vi ikke
drikke, i dets favn dør vi. Og dog, når vi er borte fra havet, føler vi, at noget af vor egen sjæl
tørrer i os, forsvinder som en opskyllet gople i det tørre sand.”
– Karen Blixen, Syv Fantastiske Fortællinger.

Ikke mindst fordi Danmark er et lille land, der grænser op til havet langs hele 7.200 km kyst,
har danskerne altid haft et særligt forhold til havet. Hvis man vil bo i Danmark, er det faktisk
ikke muligt at slå sig ned et sted, hvor der er mere end 52 km til havet. Ud fra det forhold
alene er det ikke overraskende, at udnyttelse af havet har været en grundsten i etableringen
af den velfærd, vi i dag nyder i Danmark. Det er dog ikke kun i tidligere tider, at havet har
været vigtigt for den danske økonomi. I dag stammer ca. 8 % af Danmarks BNP fra det, man
kalder “Det Blå Danmark”, skibsfart, råstofindvinding, offshore industrien, mm. (Riemann
2015). Skibsfarten alene bidrager med omkring en fjerdedel af Danmarks samlede eksport og
står for næsten 4 % af beskæftigelsen (Søfartsstyrelsen 2016). Fiskeri bidrager ikke så meget
til BNP, men Danmark er en vigtig fiskerination og er blandt de 10 lande i verden, der eksporterer flest fisk (Riemann 2015).
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Takket være Nordsøens undergrund, har Danmark i mange år været et af de få EU-lande
med en netto olieeksport. Olieeventyret ser ud til at være ved at rinde ud, men offshoreindustrien står klar til at overtage, hvor olieindustrien slap. Danmark har nemlig allerede markeret sig som et af de ledende lande i verden inden for udvikling og etablering af vindmølleparker til søs, og mange spår, at offshorevindenergi vil blive en betydelig indtægtskilde for den
fremtidige danske økonomi. Havet er imidlertid ikke kun vigtigt for danskerne i erhvervsmæssigt øjemed. Mange af os, som ingen erhvervsmæssig tilknytning har til havet, søger
gerne mod havet i vores fritid og ferier. Kystturismen udgør hovedparten af turistindustrien i
Danmark, og alene danskernes besøg ved kysterne anslås at resultere i en omsætning på
over 30 mia. DKK årligt (Riemann 2015). Dertil kommer selvfølgelig besøg af udlændinge.
Jo – havet tiltrækker os – her kan vi finde ro og sjælefred, men trods tiltrækningskraften er
havet dog stadig et fremmed og farligt opholdssted for os mennesker. Bliver vi pludselig kastet ud i havet et sted, hvor vi ikke kan nå ind til land, vil vores overlevelsestid være begrænset. Derfor betragter vi også havet med en vis ærefrygt. Måske er det en af årsagerne til, at der
hænger en skibsmodel i ca. hver anden danske kirke? Mange af disse blev nemlig skænket i
taknemmelighed af fiskere eller sømænd, som overlevede et forlis, hvorfor man godt kan få
den mistanke, at de af vores forfædre, der havde deres daglige virke på havet, følte sig mest
trygge, når deres gøremål blev udført under guddommelig beskyttelse.
Ser man på det danske Kongerige som helhed er der næppe noget andet land i verden, der
har direkte adgang til så mange forskellige typer hav. Set med Kongerigets briller strækker
Danmark sig nemlig fra de arktiske farvande omkring Grønland til Østersøen, et havområde
der i sig selv er helt unikt. Mellem Grønland og Østersøen finder man både Nordatlanten og
Vesterhavet (Nordsøen), som begge er kendt for deres store fiskerigdom. Vores geografiske
placering giver os således unikke muligheder for at udnytte havet og dets ressourcer, men det
efterlader os også med et særligt ansvar ift. beskyttelsen af havet og de værdier, det gemmer
på. Danmark burde derfor føle et særligt ejerskab til, og også påtage sig et globalt lederskab
i forbindelse med operationalisering af den del af bæredygtighedsmålsætningen, der vedrører havet. Verdensmål 14 er formuleret således:
”Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.”
Umiddelbart kan man måske undre sig over, at verdensmål 14 ikke udelukkende adresserer
anvendelsen af havet og dets ressourcer, men indledes med ordet ’bevare’. Verdenshavet er
enormt og dækker 71 % af Jordens overflade. Skal man virkelig bekymre sig om at bevare
det? Og hvad vil det sige at bevare havet? Uanset hvor meget vi mishandler det, vil der uden
tvivl fortsat være et hav på Jorden så langt ud i fremtiden, som mennesker overhovedet kan
forestille sig. Så hvad menes der egentlig, når målsætningen indledes med en anmodning
om at bevare havet?
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Jorden kan betragtes som et stort sammenhængende økosystem
For at forstå målsætningens ordlyd, må man først forstå den rolle, som havet spiller i dannelsen af miljøet på Jorden som helhed, og hvordan den nulevende verdensbefolkning på
mere end 7 milliarder. mennesker kan påvirke den rolle. Man er i de senere år blevet klar
over, at mange af de ændringer, vi foretager i vores lokale miljø, og som vi før kun troede
udgjorde et lokalt forurenings- eller miljøproblem, faktisk har konsekvenser langt væk fra
den lokalitet, hvor de finder sted og, i visse tilfælde, endda konsekvenser for, hvordan Jorden
selv opfører sig. Forskning har nemlig vist, at Jorden kan betragtes som ét stort økosystem,
hvori de forskellige delelementer, herunder havet, atmosfæren og landjorden, er forbundet
med og påvirker hinanden.
Alle ved, at vores planet er væsentlig anderledes end alle andre af slagsen, både på grund af
dens miljø, men også fordi der her findes levende organismer. Det er takket være disse levende organismer, at Jordens miljø er så forskelligt fra alle andre planeters. Uden planter,
hvoraf de første udviklede sig i havet for flere milliarder år siden, ville der fx slet ikke være ilt
i atmosfæren. Uden ilt ville flercellede organismer som vi selv ikke kunne eksistere. Eksemplet illustrerer, at det er interaktionerne mellem de kemiske, fysiske, biologiske og menneskelige aktiviteter og processer på Jorden, der tilsammen danner det miljø og det klima, vi
kender på Jorden, og som vi er afhængige af. Derfor er vi nødt til at være opmærksomme på,
hvilken effekt de ting, vi gør i nærområdet, kan have på Jorden som helhed.
Hverken klimaet eller miljøet har været konstante gennem Jordens historie, men begge har
været meget stabile over de sidste ca. 12.000 år (den Holocæne tidsperiode), og det er tankevækkende, at alt det, vi forbinder med moderne mennesker, herunder både agerbruget og
skriftsproget, blev opfundet i løbet af den periode. Vi ved således med sikkerhed, at det moderne, humane samfund kan trives under forhold, der ligner Holocæne forhold. Måske har vi
nu teknologi og viden til, at vi også vil kunne trives under ændrede klima- og miljøforhold,
men vi ved det ikke med sikkerhed. Derfor tilsiger forsigtighedsprincippet os, at vi skal tilstræbe ikke at forandre processerne i Jordens økosystem på en sådan måde, at miljøet og
klimaet bliver væsentligt ændret (Steffen et al. 2015).

Behov for miljøforvaltning på det planetære niveau
Det er netop den tilgang, der ligger til grund for, at verdens ledere har vedtaget en målsætning om, at de menneskelige aktiviteter, der påvirker klimaet, skal begrænses, således at den
gennemsnitlige globale temperatur ikke stiger mere (og helst meget mindre) end 2 ˚C i forhold til det, den var ved starten af den industrielle revolution. Her er der i virkeligheden tale
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om, at samfundet forsøger at indføre en miljøforvaltning, der gælder på det planetære niveau, og man forsøger at forhindre, at de menneskeskabte ændringer i atmosfærens drivhusgasindhold bliver så store, at Jordens økosystem ændrer tilstand. En kæmpe udfordring i
denne sammenhæng er selvfølgelig, at der ikke findes en global myndighed, der kan håndhæve denne forvaltning. Derfor er politikerne nødt til at gå nye veje i forsøget på at udvikle
denne forvaltningsramme.
Med en verdensbefolkning, der allerede tæller mere end 7 milliarder, og som forventes at
vokse til 9-10 milliarder i midten af dette århundrede, er klimaet dog ikke det eneste af jordsystemets vigtige processer, som vores aktiviteter påvirker (Steffen et al. 2015). Når verdensmål 14 starter med ordet “bevare”, er det i erkendelse af den vigtige rolle havet spiller i
jordsystemet. Det skal betragtes som en påmindelse om, at vi som samfund må holde øje,
ikke kun med vores direkte forbrug af havet og dets ressourcer, men også med de utilsigtede
effekter, som vores aktiviteter har på havet som helhed, og den måde, hvorpå havet bidrager
til dannelse af det miljø vi er så afhængige af.

Forsuring af havet
Siden Den Industrielle Revolution har havet optaget mellem 1/3 og halvdelen af den “ekstra”
CO2, som mennesket har udledt til atmosfæren. En af grundene til det optag er, at en forøgelse af CO2 -koncentrationen i atmosfæren automatisk betyder en øgning af koncentrationen i havet. Det skyldes, at gasserne over og under havets overflade til enhver tid vil forsøge
at komme i balance. Havets optagelse og lagring af en del af den ekstra CO2 vi har udledt til
atmosfæren betyder, at den menneskeskabte globale opvarmning i dag er meget mindre end
den ville have været, hvis vores udledte CO2 var forblevet i atmosfæren. Således er havets
evne til at optage og lagre CO2 måske den ultimative økosystemtjeneste, som havet yder,
men tjenesten er ikke kendt af mange mennesker, og det er ikke muligt – i hvert fald under
vores nuværende økonomiske paradigme – at prissætte den.
Denne økosystemtjeneste foregår dog ikke uden omkostninger. Når CO2 opløses i vand,
dannes der kulsyre, og havet bliver mere surt. For de mange organismer i havet, der danner
kalk (koraller, kalkflagellater, skaldyr og mange flere), udgør denne syredannelse en stor
udfordring, fordi kalk opløses i syre. Det ved vi fra køkkenet: Når man blander natron (kalk)
og eddike (syre) sammen, opløses natronet. Den øgede surhedsgrad i havet, som dets ekstra
CO2-indhold har medført, gør det allerede i dag i visse dele af havet vanskeligt for organismerne at danne kalkskeletter og skal. Forskerne kender endnu ikke den fulde betydning af
havets forsuring for plante- og dyreliv eller havets evne til fortsat at optage CO2. Imidlertid
regner man med, at en fordobling af atmosfærisk CO2 fra den præindustrielle koncentration
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(ca. 280 ppm, milliontedele) vil betyde, at alle verdens koralrev vil nedbrydes (Silverman et
al. 2009). Hvis verdenssamfundet fortsætter med at udlede CO2 til atmosfæren i de mængder, vi gør i dag, forventer man, at CO2 koncentrationen vil være fordoblet ift. det præindustrielle niveau om cirka 50 år. Et af delmålene under verdensmål 14 er derfor at minimere
forsuringen af havet og virkningen af den. I praksis vil det dog kun være muligt ved at begrænse stigningen af CO2 i atmosfæren – enten ved at begrænse udledning af CO2 i eller ved at
fjerne CO2 fra atmosfæren.

Klimaforandringerne og havet
Det er ikke kun forsuring af havet, som den menneskeskabte udledning af drivhusgasser til
atmosfæren forårsager. Opvarmning af havet som følge af klimaforandringer forventes at
mindske havets evne til at optage og lagre CO2 fra atmosfæren. Det skyldes dels det forhold,
at varmt vand ikke kan optage så megen CO2 som koldt vand. (Det fænomen kan bedst illustreres med et dagligdags eksempel som at sammenligne antal bobler i henholdsvis en
varm og en kold øl!) Dels skyldes det biologiske forhold. Temperaturstigninger kan nemlig
reducere havets planteproduktion og dermed den mængde af biologisk materiale, der dannes. Ligeledes kan klimaforandringer forårsage ændringer i økosystemer, som kan influere
på, hvorvidt optaget af CO2 forbliver ved havets overflade eller kommer dybt ned i havet,
hvor det kan lagres. Dertil kommer, at bakterier er mere aktive i varmt end i koldt vand.
Øget bakterieaktivitet i havets overfladelag vil betyde, at en større andel af det biologiske
materiale, der dannes tæt ved havets overflade også vil nedbrydes i overfladelaget, i stedet for
at synke til bunds. Den CO2, der dannes, når materiale nedbrydes tæt ved havets overflade,
kan igen afgives til atmosfæren, fordi gasserne i havets overflade og i atmosfæren altid vil
søge at komme i balance med hinanden. Havet vil således aldrig kunne opbevare eller lagre
ekstra CO2 i overfladelaget. Når biologisk materiale derimod synker ned og nedbrydes i de
dybe vandlag, som ikke er i kontakt med atmosfæren, kan den CO2, der produceres ved nedbrydning, ikke afgives til atmosfæren.
Når nedbrydning af biologisk materiale finder sted i havets bundlag betyder det således, at
den CO2, der afgives via nedbrydningsprocessen kan forblive (dvs. er lagret) i havet. At der
synker en stor mængde biologisk materiale til bunds, er derfor en meget vigtig proces i det
globale kulstofkredsløb og af stor betydning for klimaet. Man mener således, at ændringerne
i den mængde biologisk materiale, der sank fra overfladen til havets dybe lag i historiens løb
var en af årsagerne til de dramatiske klimaændringer, der fandt sted mellem is- og ikke istider (Sigman & Boyle 2000). Det er derfor vigtigt, at vi som samfund i vores bestræbelser på
at begrænse de menneskeskabte klimaforandringer, holder øje med, at vores påvirkninger af
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havet ikke væsentligt ændrer dets evne til at optage og lagre CO2. Hvis det skulle ske, vil
vores forsøg på at begrænse de klimaforandringer, vi forårsager, være nødt til at indbefatte
nogle helt andre tiltag, end vi i dag forestiller os.
Et varmere hav forventes at give anledning til, at store områder i det åbne hav vil opleve iltmangel og at vi, som følge af klimaforandringerne, kan forvente at se sådanne områder i
Stillehavet allerede inden for de nærmeste 20 år (Long, Deutsch & Ito 2016). Vi ved fra iltsvindshændelser i de indre danske farvande, at mange organismer ikke er i stand til at overleve, når iltniveauet falder under et vist niveau, så iltfattige områder vil formentlig være stort
set uden liv. De meget hurtige temperaturstigninger, som havet oplever i denne tid, er også
en udfordring for mange af havets dyr og planter. Organismer, der kan bevæge sig, er i gang
med at flytte sig til nye, køligere omgivelser, men der er også mange organismer, der ikke kan
bevæge sig.
Her er havets koralrev et godt eksempel. De er i øjeblikket truet, ikke kun af havets forsuring,
som vanskeliggør dannelsen af kalkskeletter, men også af den stigende temperatur. Et koralrev dannes af et dyr og en plante i samarbejde. Dyret danner det kalkskelet, vi kalder for revet, men dyret får sin næring og energi fra en mikroskopisk plante, der lever inde i dets væv.
Ved høje temperaturer udstøder dyret sin plantepartner. Korallerne mister derefter deres
farve, hvorfor man siger, at de blegner. Derved mister dyrene i sagens natur deres næring.
Det er ikke alle koraller, der dør under en blegningen, men mange gør. Tidligt i 2016 frembragte rekordhøje vandtemperaturer den hidtil værste blegning set på Australiens ikoniske
Great Barrier Reef, hvor over 90 % af revet blev ramt af blegningen. Ingen ved om, eller hvor
mange koralrev, der vil overleve i fremtidens varmere hav. Imidlertid er det værd at bemærke,
at der i dag er ca. 0,5 milliarder mennesker, som til en vis grad er afhængige af koralrev som
eksistensgrundlag, og ca. 30 millioner af disse må betragtes som værende totalt afhængige af
koralrev for at kunne overleve (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA’s
Coral Reef Conservation Program 2016).
Når verdensmål 14 indledes med ordet ’bevare’, er det således en erkendelse af, at vi mennesker med de seneste århundreders industrielle udvikling utilsigtet har påvirket havet som
helhed, og dermed planetens tilstand på grund af de interaktioner, der finder sted mellem
atmosfæren og havet, samt temperaturens tætte samspil med livet i havet. Set i lyset af havets
vigtige rolle i jordsystemet vil det være uklogt af vores samfund at lade vores aktiviteter forandre havet meget fra den miljøtilstand, det har haft i den tid, hvor vores samfund har udviklet sig. Ordet ’bevare’ hentyder således ikke til, at man frygter, at havet på Jorden helt forsvinder, men at havet, som vi kender det, vil forsvinde. Viden er magt. Vi er ved at forstå havets
betydning for dannelsen af det miljø, vi nyder godt af. Ligeledes er vi ved at forstå, at 7 milliarder menneskers aktiviteter potentielt kan forandre havet på en sådan måde, at det kan
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have alvorlige konsekvenser for vores egen arts fortsatte trivsel. Når vi ved det, ved vi også,
hvad der skal til, for at vi ikke forandrer havet til ukendelighed. Ordet ’bevare’ i mål 14 er en
anmodning om at bruge den viden.
Delmålene under mål 14 er langt mere konkrete end det overordnede mål og er designet til
at kunne implementeres på nationalt eller regionalt niveau. Inden vi ser på, hvordan Danmark kan implementere mål 14, vil det dog være på sin plads at se på, hvilke redskaber vi har
til rådighed for at gennemføre denne implementering.

Mål 14 i en dansk kontekst
Rammerne for danskernes omgang med havet er udstukket af en række love og internationale aftaler:

Internationale aftaler:
– FN’s Havretskonvention (UNCLOS) blev indgået i 1982. Den fastsætter territorialfarvande (12 sømil fra kysten) og en eksklusiv økonomisk zone, EEZ (200 sømil fra
kysten). Den fastlægger således rettighederne til både de under- og overjordiske
ressourcer i de kystnære farvande. I et lands EEZ har det enkelte land kun begrænsede
muligheder for at beskytte miljøet, idet andre landes skibe som udgangspunkt må
operere frit. Man har i FN suppleret Havretskonventionen med yderligere konventioner,
herunder Biodiversitetetskonventionen, og flere traktater (fiskeri, miljø, osv.).
– Danmark har også indgået to regionale aftaler, der vedrører havmiljøet: Østersøkonventionen (HELCOM), som retter sig mod beskyttelse af havmiljøet i Østersøen, og
Oslo-Paris (OSPAR) konventionen, der sigter mod at begrænse landbaseret forurening
og dumpning i det nordøstlige Atlanterhav, inkl. Nordsøen og Kattegat. Retningslinjer
for samarbejde ifm. større forureninger med olie eller andre toksiske stoffer udmøntes i
en regional aftale for implementering af OPRC konventionen (International Convention
on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation) vedtaget i regi af Den
International Maritime Organisation (IMO).

EU
EU’s fiskeripolitik etablerer regler for EU-landenes fiskeri, herunder fangstkvoter for de
enkelte lande. Derudover har EU vedtaget flere direktiver med relevans enten for miljøet
eller den økonomiske udvikling af de europæiske havterritorier. Fire er dog særligt vigtige
ift. implementering af mål 14:
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– Havstrategidirektivet (2008) har til formål at sikre “god miljøtilstand” i alle EU’s
hav-områder senest i 2020.“God miljøtilstand” indebærer bl.a., at biodiversiteten ikke
forringes, fiske- og dyrepopulationer er inden for sikre biologiske grænser, forurening
med næringssalte fra land nedbringes således, at kystnære områder er i “god økologisk
tilstand”, og at ingen forureningseffekter fra miljøfremmede stoffer kan konstateres.
Hvert land skal etablere sine egne miljømål, indikatorer og indsatsprogram, dog skal
disse være forenelige med alle EU-relevante direktiver, samt de regionale miljøkonventioner.
– Vandrammedirektivet (2000) regulerer tilførslen af stof til alle vandmiljøer, dvs.
vandløb, søer, grundvand og kystvande.
– Direktivet om maritim fysisk planlægning (2014). Der er mange flere aktører, der ser
økonomiske muligheder i at etablere sig på havet end tidligere. Samtidig er der stigende
opmærksomhed på, at havets natur har behov for beskyttelse. Direktivet har derfor til
formål at etablere retningslinjer for, hvor og hvornår menneskelig aktivitet kan finde
sted på havet. Direktivet pålægger medlemslandene at udarbejde planer for anvendelse
af havets areal senest i 2021.
– Et nyt VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) direktiv blev vedtaget i 2014. Direktivet
kræver, at der skal foretages en miljøevaluering af anlægsarbejde udført på havet og
havbunden både i kystnære områder og i det åbne hav.

Danmark
Dansk lovgivning retter sig mod det territoriale farvand og består næsten udelukkende af
implementering af EU-lovgivning samt overholdelse af de internationale aftaler, Danmark
har indgået. Derfor ligger Danmarks muligheder for at prioritere delmålene under mål 14 i
høj grad i de miljømål, vi fastsætter, når vi implementerer de forskellige EU direktiver.

Forurening med affald
Normalt forbinder vi havforurening med tilførslen af miljøfarlige kemikalier eller store ulykker med skibe eller anlæg, hvor olie siver ud i havet. Vi er heldige i Danmark, idet vores
medlemskab af EU og tilslutningen til internationale aftaler betyder, at vi har en relativt
stram lovgivning og kontrol, når det gælder forurening af havet med miljøfarlige kemikalier.
Vi bliver forfærdede, når vi hører om store forureningsulykker, men også der kan vi som regel
glæde os over, at hændelsen ikke fandt sted i vores farvande, og at der ikke var noget vi
kunne have gjort for at forhindre ulykken. Vi har en tendens til at tro, at vi danskere ikke
bærer så stort ansvar for havforureningen. Sandheden er dog desværre, at vi absolut ikke kan
frasige os et ansvar her.
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Alt for meget af det affald, der genereres af samfundets aktiviteter på landjorden, havner i
havet som forurening. Affaldet antager mange forskellige former og spænder fra store fysiske
genstande, som vi efterlader i naturen, til den fraktion af spredt kunstgødning, som ikke
optages af planter. Man regner med, at der alene i Nordsøen tilflyder ca. 20.000 ton affald fra
landbaserede aktiviteter hvert år, hvoraf ca. 75 % er plast (Djursing 2014). Da plastprodukterne kom på markedet i 1950’erne blev de modtaget med jubel, idet materialet åbnede
muligheder for at lave billig emballage og andre produkter, som var designet til at bruges én
gang, og derefter kunne bortkastes. Med andre ord sparede man tid, og derved penge, ved
brug plastprodukter.
Allerede dengang vidste forskerne, at bakterier ikke kan nedbryde plast, hvorfor det har en
meget lang levetid i naturen. Alligevel var der tilsyneladende ingen, der bekymrede sig synderligt om, hvor al det ny-producerede plast ville havne. Nu mange år senere, viser det sig, at
en meget stor del ender i havet. På verdensplan mener man, at landbaserede aktiviteter leverer ca. 8 millioner ton plastaffald til havet hvert år, og at mængden vil øges med ca. en faktor
10 inden 2025 (Jambeck et al. 2015).
Selv om plast har en lang levetid, lever det dog ikke uendeligt. I havet bliver det nedbrudt
over tid af solens lys og bølgegang til bittesmå partikler – på størrelse med sandkorn eller
endnu mindre. Derudover flyder store mængder mikroskopiske plastpartikler ud i havet
med vores spildevand, da meget af vores kosmetik, og endda tandpasta, indeholder små
plastperler. Mikroskopiske plastpartikler efterlades også i naturen som følge af mange
hverdagsaktiviteter, fx fra bildæk, når vi kører, samt fra vores sko, når vi går. En del af disse
plastpartikler skylles ud til havet med nedbøren. Der er blevet rettet meget opmærksomhed på den type havforurening i de senere år. Ikke mindst fordi det viser sig, at både de
organismer, der ernærer sig ved at filtrere partikler fra vandet (fx muslinger) og de små
dyreplankton, hvis bytte består af endnu mindre plankton, indtager plastpartikler, mens de
spiser. Forurenende stoffer kan også opkoncentreres ved overfladen af nogle af disse mikroskopiske plastpartikler.
Dyreplankton danner grundlaget for fiskenes fødekæde, så hvis dyreplankton indtager plastpartikler (med eller uden forurenende stoffer) er der en risiko for ophobning af plastpartikler
og forurening hos de større dyr, der spiser meget dyreplankton, dvs. også i de fisk, vi spiser.
Man kan finde disse små partikler i alle dele af havets økosystem, både i vandsøjlen, deponeret i havbunden og skyllet op på kysterne. Danske undersøgelser har bl.a. fundet i gennemsnit
ca. 600 partikler pr. kg havsediment fra Kattegat, Skagerrak og Østersøen (Strand et al. 2013;
2015) og andre undersøgelser har fx også fundet mikroskopiske plastpartikler i 20 - 30 % af
sild, hvilling og torsk fanget i de danske farvande (Sørensen et al., 2013; Lenz et al. 2015).
Ethvert land kan vedtage love, der regulerer affald og affaldshåndtering. P.t. er der dog ingen
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lovgivning, hverken i Danmark eller EU, der sigter direkte mod begrænsning af plastaffald i
naturen. Dog vedtog EU i 2015 et direktiv (2015/720), hvis formål er at begrænse forbrug af
plastikposer. Den bedste måde at begrænse plastforureningen i havet ville sandsynligvis
være at forbyde deponering af plastikaffald på lossepladser og indføre incitamenter, der
fremmer genbrug af plastaffald. Det er noget, som Danmark selv kan gøre, samtidigt med vi
arbejder for at få sådan en lovgivning vedtaget på EU-niveau.

Forurening med næringssalte
Det er primært tilførslen af kvælstof (N) og fosfor (P), som betragtes som næringssaltforurening, når vi taler om vandmiljøet. Fosfor er interessant, fordi den udvindes fra fossile reserver,
som, alt andet lige, er begrænsede. Derfor kan der være gode grunde til at indføre incitamenter, der fremmer genbrug af fosfor. I forhold til Danmarks implementering af mål 14, er det
imidlertid kvælstof, der har den største interesse. Det skyldes, at vores spildevand er udsat for
en høj rensningsgrad, hvor hovedparten af fosfor fjernes, inden vandet udledes til havet.
Kunstgødning anvendt i landbrug indeholder både kvælstof og fosfor, men sidstnævnte fastholdes i jorden i meget højere grad end kvælstof. Derfor er der langt mere kvælstof end
fosfor i det “landbrugsvand”, der strømmer til havet.
Luften omkring os består af ca. 80 % kvælstof, men der findes i luften i en form, som planterne ikke direkte kan anvende. Indtil menneskene opdagede en kemisk proces, hvorved
man kunne omdanne luftens kvælstof til en reaktiv form ved begyndelsen af det 20. århundrede, var der kun nogle få mikroorganismer, som var i stand til at omdanne luftens kvælstof
til en form, planterne kunne anvende. I dag, takket være den opdagede kemiske proces,
omdanner mennesker mere inert kvælstof til reaktivt kvælstof end alle de naturlige biologiske processer på landjorden tilsammen!
Konsekvensen er, at Jordens naturlige kvælstofcyklus er mere påvirket af menneskelige aktiviteter end den globale kulstofcyklus – og det er påvirkningen af kulstofcyklussen, der er
årsag til klimaforandringerne! Vores samfund har alle mulige grunde til at bekymre sig over
den menneskelige påvirkning af kvælstofcyklussen. Reaktivt kvælstof i miljøet kan danne
potente drivhusgasser. Desuden forringer det drikkevandskvaliteten og biodiversiteten. Endelig forårsager ændringer i kvælstoftilgængeligheden forandringer i økosystemer både til
lands og til vands. I de senere år har der været flere forskergrupper, der peger på et globalt
behov for at reducere udledningen af reaktivt kvælstof til naturen (Steffen et al. 2015, de Vries
et al. 2013). På verdensplan findes der en direkte sammenhæng mellem forbrug af kunstgødning i landbruget og tilførslen af reaktivt kvælstof til kystnære områder (Fig. 14.1).
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Figur 14.1-A. Kvælstoftilførsel til kystzoner.
Mtons-1

Årstal

Figur 14.1-B. Globalt gødningsforbrug.
Figur 14.1-A viser stigning i brug af kunst-gødning i landbruget og tilstrømning af
reaktivt kvælstof til kystnære havområder siden 1900 (Steffen et al. 2015). Figur 14.1-B
viser gødningsforbrug baseret på tal fra Fertilizer Industry Association, og gælder for
gødning, som indeholder kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K). Kvælstoffluks til kystnære områder er modelberegnet.
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Formålet med at tilføre landbrugsjord reaktivt kvælstof er at få planterne til at gro. Det burde
derfor ikke komme som en overraskelse, at reaktivt kvælstof har den samme effekt, når det
tilføres havet. Afstrømning af kvælstof til kystnære områder får de tilstedeværende små planter (fytoplankton) til at gro. Den øgede plantevækst leder frem til en øgning af mængden af
produceret organisk materiale, og når dette nedbrydes, kan iltsvind opstå. Man har fornylig
opdaget (Lyngsgaard, Markager & Richardson 2014), at “gødskning” af de indre danske farvande med reaktivt kvælstof også øger den produktion, der sker højt oppe i vandsøjlen på
bekostning af den, der finder sted i bundvandet. Det forhold øger risikoen for iltsvind, da der
bliver produceret mindre ilt i bundvandet ved fotosyntese, når hovedparten af produktionen
flyttes til overfladevandet. Det ændrer også på de fytoplanktonarter, der findes i vandsøjlen
(Lyngsgaard et al. 2014), og derved potentielt strukturen af hele fødekæden.
Siden sidst i 1980’erne har Danmark haft en række vandmiljøplaner, som har haft til formål
at reducere tilstrømningen af reaktivt kvælstof til det danske havmiljø, og der er ingen tvivl
om, at disse planer har virket (Lyngsgaard, Markager & Richardson 2014). Der bliver udledt
mindre kvælstof, og man har observeret forbedringer i miljøet (Riemann 2015). Disse planer
har resulteret i, at danske landmænd er blandt verdens mest effektive, når det kommer til
anvendelse af kvælstof, men den effektivitet er ikke uden omkostninger. Mange i landbruget
mener, at Danmarks forholdsvis stramme regulering af gødningsforbruget forringer dansk
landbrugs internationale konkurrenceevne. Selvom danske landmænd er effektive i deres
anvendelse af kvælstofgødning, er Danmark et meget intensivt dyrket land, og det store absolutte antal og tætheden af bedrifterne betyder, at der stadig udledes for meget reaktivt
kvælstof til de danske farvande. Naturstyrelsen (2014) vurderede i basisanalysen for vandområdeplanerne, at 95 % af Danmarks kystområder ikke kan betragtes som værende i en
“god miljøtilstand” (se Havstrategidirektivet). Da de indikatorer, som miljøtilstande vurderes
på, alle især er påvirket af forurening med næringssalte, kan man slutte, at kvælstoftilførslen
er en væsentlig årsag til vores kystnære farvandes dårlige miljøtilstand.
Der er således en reel interessekonflikt mellem landbruget på den ene side, og Danmarks
implementering af både EU-lovgivning vedr. havmiljøkvalitet og mål 14 på den anden. Naturen i almindelighed og havnatur i særdeleshed har som regel kun ringe chancer, når den
stilles op mod erhvervsinteresser. I dette tilfælde er der dog flere danske NGO’er (hvoraf
WWF er blandt de meste synlige), der arbejder hårdt for at give havnaturen en stemme. Der
vil i de kommende år utvivlsomt komme internationalt pres på Danmark for at leve op til
EU-lovgivningen, hvorfor kampen om næringssaltforurening i de danske farvande bliver
spændende at følge.
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Beskyttelse af marine- og kystnære økosystemer
og etablering af beskyttede områder
Mål 14 har et delmål, der fokuserer på beskyttelse af naturen i det kystnære område, dvs. den
del af havet, der belastes hårdest af menneskelig aktivitet, idet ca. halvdelen af verdens 7 milliarder indbyggere (Urban Environment Unit, UNEP 2016) – og alle danskere – bor mindre
end 60 km fra havet. Delmålet tilser, at man inden 2020 etablerer forhold, der sikrer bæredygtig forvaltning og beskyttelse af hav og kystnære økosystemer. Denne forvaltning og beskyttelse har til formål, at der undgås signifikante, negative påvirkninger af marine økosystemer,
samt at disse økosystemers evne til at modstå forandringer, dvs. deres resiliens, styrkes. Desuden opfordrer delmålet til, at landene igangsætter aktiviteter rettet mod genopretning af
marine økosystemer, som er blevet forringet på grund af menneskelig aktivitet, således at
områderne igen kan blive sunde og produktive.
Danmark kan med fordel sammentænke implementering af mål 14 med implementeringen
af EU-Direktivet om maritim fysisk planlægning. I den proces burde respekt for naturen det
pågældende sted indgå på lige fod med erhvervsinteresser, når man etablerer miljøbeskyttede områder. Man kan også med fordel indtænke implementering af mål 14 i den videre
udvikling af “Det Blå Danmark”, således at miljøbæredygtighedsprincipper får en mere prominent placering, når turisme, skibsfart og offshore industrier udvikles. Fx kunne man afsøge
mulighederne for sammenkobling af erhvervs- og naturinteresser ved anlægsarbejde. Bropillerne ved Storebæltsbroen har utilsigtet vist sig at danne en form for kunstigt rev, hvor
mange organismer søger tilflugt. Mon fundamenterne for havvindmøller fx kunne udformes
på en sådan måde, at de kunne komme til at skabe lignende refugier for arter?
Danmark er faktisk et foregangsland i Europa, når det kommer til naturgenopretning i det
marine miljø. Man har igennem historien hentet sten og sand fra havarealer omkring Danmark til anlægsarbejde, og mange havne er bygget af sten fjernet fra forholdsvis lavvandede
havområder. Disse lavvandede områder har en stor betydning for lokale økosystemer og for
havets produktivitet, idet lyset kan nå helt ned til bunden. Det betyder, at bundplanterne kan
trives, og deres fotosyntese øger produktion i nærområdet betydeligt. Når de højtliggende
sten bliver opfisket, kan bundplanterne ikke længere få lys, og produktiviteten styrtdykker.
Den første EU-støttede naturgenopretning på havet fandt sted i Kattegat (Læsø Trindel),
hvor et ca. 7 ha stort huledannende stenrev blev genoprettet og et yderligere ca. 6 ha eksisterende rev blev stabiliseret. “Blue Reef” projektet kostede 4,8 millioner euro og blev færdigt i
2013. Allerede nu ses der store forbedringer i det lokale økosystem.

Verdensmål 14: Vores afhængighed af havet er enorm – og har mange dimensioner

Djøf_BGU_061216.indd 345

345

06/12/2016 13.25

De store landindvindinger i det 19. og 20. århundrede, hvor lavvandede kystområder blev omdannet til landbrugsjord, har også haft store konsekvenser for havets natur. Forskere har udregnet, at der produceres ca. 20 kg organisk materiale pr. kvadratmeter hvert år ved havbunden
lige nord for Fyn. I 1871 blev ca. 616 ha hav ved Gyldensteen ved Nordfyn inddæmmet og
omdannet til landbrugsjord. Hvis man tager den førnævnte produktion af 20 kg pr. kvadratmeter om året for pålydende, har inddæmningen af ca. 661 ha betydet, at fisk og fugle er gået glip
af over 130.000 tons potentielt foder hvert år i det område som følge af landindvindingen her!
Vandstandsstigninger samt økonomien omkring moderne landbrug har gjort, at det inddæmmede område ikke længere er rentabelt som landbrugsjord. Aage V. Jensens Naturfond har
derfor fornylig opkøbt området, og bekostet oversvømning af 350 ha af de oprindelige 616 i et
forsøg på at genoprette en kystlagune i dette område. De erfaringer, som indhøstes ved dette
forsøg, kan få stor værdi, når vi står over for en fremtid med stigende vandstand.
Danmark har således erfaringer med og gode forudsætninger for at gennemføre flere naturgenopretningsprojekter på havet. Gennemførelse af flere kunne være en passende målsætning for Danmark ift. implementering af verdensmål 14, og det kan her nævnes, at Danmark
i 2016 har bevilget støtte til etablering af yderligere to stenrev i de danske farvande. Mål 14
tilsiger også, at man skal underlægge 10 % af havarealerne en slags miljøbeskyttelse. Teknisk
set kan Danmark påberåbe sig, at man allerede har opfyldt dette delmål til overflod i hvert
fald mht. Kattegat, idet næsten 18 % af det marine areal her er udpeget som “Natura
2000-områder” (Naturstyrelsen 2016), hvilket betyder, at de har en eller anden form for miljøbeskyttelse lagt over sig.“Miljøbeskyttelse” er dog et bredt og taknemligt begreb, og flere af
disse områder er fuglebeskyttelsesområder – og som bekendt repræsenterer fugle ikke nødvendigvis havets sårbare natur.
Ud over disse“Natura 2000-områder”og som led i udviklingen af det danske indsatsprogram
for EU-Havstrategien udpegede Danmark tidligt i 2016 seks dybe blødbunds-habitater i Kattegat som områder, der skulle friholdes for bundslæbende fiskeriredskaber, klapning og råstofindvinding. Der er således i Danmark en voksende bevægelse mod etablering af naturreservater i havet, ikke mindst som led i implementeringen af EU-lovgivningen.

Danmark som fiskerination
Retningslinjerne for dansk fiskerierhvervs virke fastsættes i EU i dets fiskeripolitik. Det væsentligste redskab, der bruges i den forbindelse, er kvoter, altså TAC (Total Allowable Catch)
for hver fiskeart pr. land. Videnskabelig rådgivning om størrelsen af bestandene, samt en
vurdering af, hvor omfangsrigt et fiskeri, bestanden kan tåle, indgår som parametre i de politiske forhandlinger.
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I perioden 2001-2015 var TACs i EU i gennemsnit 20 % højere end de videnskabelige anbefalinger om, hvad bestandene kunne tåle. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at diskrepansen
mellem den videnskabelige rådgivning og de endelige TACs har været faldende over hele perioden og ligger nu på omkring 8 %, (Carpenter et al. 2016). Hvis vi vælger at kalde de TACs,
der lå højere end den videnskabelige anbefaling for overfiskeri, blev Danmark i kraft af dets
tildelte kvoter faktisk det land i EU, som via kvotedeling så at sige fik lov til at overfiske mest!
Tons

Figur 14.2 Gennemsnitligt niveau for TAC’s overstigning i forhold til den videnskabelige anbefaling i perioden 2001-2015 for hvert EU-medlemsland (Carpenter
et al. 2016). Den mørkeblå del af søjlen repræsenterer TAC-niveauet, hvis den videnskabelige rådgivning var blevet fulgt, og den lyseblå repræsenterer den del af landets
TAC, som lå over det videnskabeligt anbefalede TAC-niveau for det enkelte land.
Det er selvfølgelig en kombination af EU-regler og det faktum, at Danmark er et stort fiskeriland, som gør, at Danmark ender med en så kedelig førsteplads. Eksemplet viser dog, at der
er plads til forbedringer i EU’s fiskeripolitik og derved også i Danmarks eget erhvervsfiskeri,
når det handler om at bedrive bæredygtigt fiskeri.
Danmark importerer en del fiskeprodukter fra andre lande. Danmark burde derfor overveje
at opstille statslige krav til legalitet, sporbarhed og bæredygtighed af både egne og importerede varer. Alternativt kunne man arbejde i EU for etablering af sådanne krav.
Både i Danmark og det øvrige EU forekommer der mere og mere storskalafiskeri. Mange
mener, at det for Danmarks vedkommende kan være en direkte konsekvens af indførelsen af
omsættelige kvoter, hvor kvoter bliver tildelt private aktører, som derpå handler dem videre.
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Storskalafiskeri er som regel mindre skånsomt for miljøet end det traditionelle kystfiskeri.
Der er et stigende pres internt i EU for at andre lande skal adoptere det omsættelige kvotesystem. I respekt for mål 14 burde Danmark insistere på, at de miljømæssige (og sociale)
konsekvenser af det omsættelige kvotesystem kortlægges, inden det bliver rullet yderligere
ud. Til Danmarks ros skal det dog bemærkes, at Danmark i 2014 satte yderligere fokus på
bæredygtigt fiskeri ved at sikre en øremærket pulje inden for EU’s Hav- og Fiskerifond til
kystfiskeri som fx garnfiskeri. Danmark burde fortsat, som et led i implementeringen af mål
14, arbejde både i og uden for EU for fiskerisubsidier, der fremmer bæredygtigt fiskeri.
Danmark vil med fordel kunne bruge sin udviklingsstøtte som et led i implementeringen af
mål 14. Dansk udviklingsbistand til støtte til udvikling af bæredygtigt fiskeri er i dag kun en
brøkdel af, hvad den var for nogle år siden. Danmark har tidligere støttet fiskeri og forvaltning
af kystområder i en række afrikanske lande samt Bangladesh. Desuden har dansk bistand
tidligere støttet udviklingen af certificeringsordninger i udviklingslande for fiskearter, som er
truet af overfiskning. Fiskeri synes nu at være faldet ud af Danmarks prioriteringer inden for
udviklingsbistand. Det kan forekomme mærkeligt, når ca. 3 milliarder mennesker – hovedsageligt bosiddende i udviklingslande – er meget afhængige af fisk til deres proteinindtag.
Som led i implementeringen af mål 14 burde Danmark via sin udviklingsbistand støtte udviklingen af nationale og regionale forvaltningspolitikker og bæredygtig udnyttelse af marine
ressourcer og akvakultur. Desuden burde Danmark aktivt arbejde for, at EU’s fiskeriaftaler
med udviklingslande reelt kommer landene, befolkningen, og den lokale natur til gavn.

Vidensopbygning
Som nævnt i indledningen har forskerne først for nylig erkendt betydningen af havet i Jordens økosystem. Der er så meget, vi stadig ikke forstår omkring havets rolle i klimasystemet,
Jordens vandcyklus mm. Vi ved heller ikke, hvad de nye økosystemer, der er under dannelse
i forbindelse med havets opvarmning, vil betyde for fiskeriet og havets sundhed. Vi har så
ringe viden om, hvordan økosystemerne i havene omkring Grønland fungerer, at vi ikke
engang vil være i stand til at gennemføre en VVM-redegørelse i forbindelse med. olie- eller
andre anlægsarbejder i den del af Rigsfælleskabet. Vi ved næsten ingenting om biodiversitet
i havet, herunder om de organismer, der evt. kan indeholde stoffer, der kan være til gavn for
medicinal- eller andre industrier. Vi mangler viden om, hvordan plastforureningen påvirker
de ressourcer, vi er afhængige af, og hvilke subsidier og støtteformer, der bedst fremmer en
bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, osv. Listen af ubesvarede spørgsmål vedrørende
havet omkring Danmark er næsten uendelig, og vores viden om havets ressourcer omkring
udviklingslande er endnu mere mangelfuld! Behovet for havforskning har aldrig været større
end nu, hvor flere og flere ser på havet som den sidste frontlinje på Jorden.
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Danmark har en lang og stolt tradition for havforskning og har markeret sig internationalt på
området i mange år. Havforskningen kræver dog i sagens natur adgang til et skib, og Danmark har i dag kun ét havforskningsskib, Dana, som kan sejle i de åbne farvande. Dana er fra
1981 og står således over for udskiftning, hvis Danmark også i fremtiden ønsker, at råde over
eget forskningsskib. Et af delmålene i mål 14 er netop at fremme vidensopbygning omkring
havet, men uden et nyt forskningsskib eller anden sikring af fremtidige havforskeres mulighed for at arbejde til søs vil Danmark om få år ikke længere kunne bidrage væsentligt til den
vidensopbygning.

Implementering af eksisterende lovgivning
Den store internationale aftale, UNCLOS, som bl.a. skulle beskytte havet mod forurening,
har eksisteret siden 1982. Imidlertid bliver de brud, der sker på Konventionen uden for landenes territoriale farvande som regel ikke efterforsket og påtalt. Mål 14 indeholder en opfordring til de enkelte lande om at håndhæve den eksisterende konvention. Intentionerne er
gode, men tværnational lovgivning er vanskelig at håndtere, og det er i praksis svært at se,
hvordan man i Danmark kan gøre mere end i dag for at implementere den del af bæredygtighedsmålsætningen.

Konklusion
Vi er afhængige af havet på mange forskellige måder, ikke mindst til dannelse og vedligeholdelse af vores miljø, men der er stadig meget, vi ikke ved om disse forhold. Som landlevende
organismer er vi tvunget til at betragte havet enten fra kysten eller fra et skib. I ingen af tilfældene kan vi se ind i havet og betragte, hvordan det fungerer. I en dykkerdragt eller en
ubåd kan man i kortere perioder betragte havet indefra, men da mange af havets dyr og
planter er så små, kan vi ikke rigtigt forstå de økosystemer, vi ser. Der er dog intet, der tyder
på, at havets natur ikke har lige så stort behov for beskyttelse som naturen på landjorden.
Derfor er mål 14 et spændende tiltag i international politik. Det er på tide, at havet kommer
på den internationale dagsorden. Nu må vi håbe, at Danmark også sætter det på sin dagsorden og gør alvor af implementeringen af mål 14.

Verdensmål 14: Vores afhængighed af havet er enorm – og har mange dimensioner

Djøf_BGU_061216.indd 349

349

06/12/2016 13.25

Litteratur
Carpenter, G., R. Kleinjaus, S. Villasante & B.C. O’Leary, 2016,“Landing the blame: The
influence of EU member states on quota setting”, Marine Policy, vol. 64, s. 9-15.
de Vries, W., J. Kros, C. Kroeze & S.P. Seitzinger, 2013, “Assessing planetary and regional
nitrogen boundaries related to food security and adverse environmental impacts”, Current
Opinion in Environmental Sustainability, vol. 5, no. 3-4, s. 392-402.
Djursing, T., 2014, ”Biologer slår alarm: Sild og muslinger er fyldt med plastaffald”,
Ingeniøren, (30. maj 2014), tilgængelig på: https://ing.dk/artikel/biologer-slaar-alarm-sildog-muslinger-er-fyldt-med-plastaffald-168670, [besøgt d. 3. maj 2016].
Jambeck, J.R., R. Geyer, C. Wilcox, T.R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan &
K.L. Law, 2015, “Plastic waste inputs from land into the ocean”, Science, vol. 347, no. 6223,
s. 768-771.
Lenz R., K. Enders, S. Beer, T.K. Sørensen & C.A. Stedmon, 2016, Analysis of microplastic in
the stomachs of herring and cod from the North Sea and Baltic Sea, Rapport fra DTU aqua,
tilgængelig på: http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2016/apr/analyse-af-mikroplast-itorske-og-sildemaver, [besøgt d. 3. maj 2016].
Long, M.C., C. Deutsch & T. Ito. 2016,“Finding forced trends in oceanic oxygen”, Global
Biogeochemical Cycles, vol. 30, s. 381-392.
Lyngsgaard, Mm., S. Markager & K. Richardson, 2014, “Changes in the vertical distribution
of primary production in response to land-based nitrogen loading”, Limnology and Oceanography, vol. 59, no. 5, s. 1679-1690.
Lyngsgaard, Mm., K. Richardson, S. Markager, S. Nielsen, M.H. Olesen & J.P.A. Christensen, 2014, “Deep primary production in coastal pelagic systems: Importance for ecosystem
functioning”, Marine Ecology - Progress Series, vol. 517, s. 15-33.
Naturstyrelsen, 2014, Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021, Naturstyrelsen, tilgængelig på: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89701/Bilag%201%20Basisanalyse%2019-2.
pdf., [besøgt d. 3. maj 2016].
Naturstyrelsen, 2016, Havstrategiens indsatsprogram, Naturstyrelsen, tilgængelig på: http://
naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/havet/havmiljoe/danmarks-havstrategi/indsatsprogram/,
[besøgt d. 3. maj 2016].
NOAA’s Coral Reef Conservation Program, 2016, How many people are dependent upon coral
reefs?, NOAA Coral Reef Conservation Program, tilgængelig på: http://coralreef.noaa.gov/
aboutcorals/facts/coral_dependence.html., [besøgt d. 3. maj 2016].

350

Djøf_BGU_061216.indd 350

De 17 verdensmål: Globale og nationale analyser og anbefalinger

06/12/2016 13.25

Riemann, B. (red.), 2015, Status og Mulighed for det danske hav, DCE - Nationalt Center for
Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
Sigman, D.M. & R.A. Boyle, 2000,“Glacial/interglacial variations in atmospheric carbon
dioxide”, Nature, vol. 407, s. 859-869.
Silverman, J., B. Lazar, L. Cao, K. Caldeira & J. Erez, 2009,“Coral reefs may start dissolving
when CO2 doubles”, Geophysical Research Letters, vol. 36, iss. 5, L05606.
Steffen, W., W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney & C. Ludwig, 2015,“The trajectory of the
Anthropocene: The Great Acceleration”, The Anthropocene Review, vol. 2, no. 1, s. 81-98.
Steffen, W., K. Richardson, J. Rockström, et al., 2015,“Planetary boundaries: Guiding human
development on a changing planet”, Science, vol. 247, no. 6223.
Strand J., P. Lassen, Y. Shashoua & J. H. Andersen, 2013, Microplastic particles in sediments
from Danish waters, ICES Annual Science Conference, 23. – 27. September 2013, Reykjavík,
Iceland.
Strand J., Z. Tairova, J. Danielsen & J.W. Hansen, 2015, Marine Litter in Nordic waters, Nordic
Council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat, Havgruppen (HAV).
Søfartsstyrelsen 2016, Det Blå Danmark, Søfartsstyrelsen, tilgængelig på: http://www.
soefartsstyrelsen.dk/Vaekst/MaritimErhvervspolitik/DetBlaaDanmark., [besøgt d. 3. maj
2016].
Sørensen T.K., C. Stedmon, K. Enders & O. Henriksen, 2013, Analyse af marint affald i sild og
hvilling fra det nordlige Storebælt, DTU Aqua, Kgs.Lyngby.
UNEP, 2016, Cities and Coastal Areas, UNEP, Urban Environment Unit, tilgængelig på:
http://www.unep.org/urban_environment/issues/coastal_zones.asp., [besøgt d. 3. maj 2016].

Verdensmål 14: Vores afhængighed af havet er enorm – og har mange dimensioner

Djøf_BGU_061216.indd 351

351

06/12/2016 13.25

Denne bog handler om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling.
Bogen ser verdensmålene fra en dansk synsvinkel.

Steen Hildebrandt, ph.d., er professor emeritus i
organisation og ledelse, Aarhus Universitet, adjungeret
professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og
Aalborg Universitet. Han er forfatter til og redaktør af en
lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Han er medlem af en række

Bogen er den første i Danmark, som diskuterer verdensmålene, og hvorfor
de er vigtige både i Danmark og i verden. Bogen er skrevet af 35 af Danmarks
førende eksperter på de forskellige områder, som verdensmålene handler
om, og er redigeret af professor Steen Hildebrandt. Den tidligere formand
for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, har skrevet bogens forord.
Bogen er et uundværligt værk for mennesker, organisationer og virksomheder, der i de kommende år vil interessere sig for og arbejde med verdensmålene.

tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder,

Bæredygtig global udvikling

Denne bogs forfattere stiller spørgsmålene: Hvad betyder målene for Danmark? Hvilke indsatser skal vi gennemføre i Danmark? Hvilke forpligtelser
og muligheder har Danmark i forhold til andre lande i verden? Og hvad kan
Danmark lære af andre lande i verden?

FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv

Verdensmålene er både en gave og en nødvendighed. De handler om en
bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det betyder en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker,
uddannelse til alle, ligestilling for kvinder og piger, sundhed for alle – og
meget mere.

Steen
Hildebrandt
(red.)

Steen Hildebrandt (red.)

BÆREDYGTIG

GLOBAL
UDVIKLING
FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv

tioner. Han er tidligere vismand i Det nationale kompetenceråd.

ISBN 978875743644-0

788757 436440

ISBN 978-87-574-3644-0

Louise Riis Andersen

Flemming Konradsen

Flemming Besenbacher

Mogens Lykketoft

Camilla Brückner

Brian Vad Mathiesen

Jonas Christoffersen

Dan Wolf Meyrowitsch

Agi Csonka

Jørgen Ørstrøm Møller

Anders Eldrup

Mads Nipper

Jørgen Elmeskov

Jørgen Eivind Olesen

Lars Engberg-Pedersen

Claus Stig Pedersen

Jacob Fjalland

Kirstine Rasmussen

Eva Grambye

Katherine Richardson

Michael Zwicky Hauschild

Charlotte Ringsmose

Connie Hedegaard

Jørgen Rosted

Inge Biehl Henningsen

Jann Sjursen

John Erik Hermansen

Jens-Christian Svenning

Steen Hildebrandt

Dorte Marie Søndergaard

Peter Engelund Holm

Ole Therkildsen

Marina Bergen Jensen

Henrik Vejre

Jesper Jespersen

Knud Vilby

Gertrud Jørgensen

uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisa

9

Forfattere og bidragydere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Denne bog handler om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling.
Bogen ser verdensmålene fra en dansk synsvinkel.

Steen Hildebrandt, ph.d., er professor emeritus i
organisation og ledelse, Aarhus Universitet, adjungeret
professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og
Aalborg Universitet. Han er forfatter til og redaktør af en
lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Han er medlem af en række

Bogen er den første i Danmark, som diskuterer verdensmålene, og hvorfor
de er vigtige både i Danmark og i verden. Bogen er skrevet af 35 af Danmarks
førende eksperter på de forskellige områder, som verdensmålene handler
om, og er redigeret af professor Steen Hildebrandt. Den tidligere formand
for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, har skrevet bogens forord.
Bogen er et uundværligt værk for mennesker, organisationer og virksomheder, der i de kommende år vil interessere sig for og arbejde med verdensmålene.

tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder,

Bæredygtig global udvikling

Denne bogs forfattere stiller spørgsmålene: Hvad betyder målene for Danmark? Hvilke indsatser skal vi gennemføre i Danmark? Hvilke forpligtelser
og muligheder har Danmark i forhold til andre lande i verden? Og hvad kan
Danmark lære af andre lande i verden?

FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv

Verdensmålene er både en gave og en nødvendighed. De handler om en
bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det betyder en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker,
uddannelse til alle, ligestilling for kvinder og piger, sundhed for alle – og
meget mere.

Steen
Hildebrandt
(red.)

Steen Hildebrandt (red.)

BÆREDYGTIG

GLOBAL
UDVIKLING
FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv

tioner. Han er tidligere vismand i Det nationale kompetenceråd.

ISBN 978875743644-0

788757 436440

ISBN 978-87-574-3644-0

Louise Riis Andersen

Flemming Konradsen

Flemming Besenbacher

Mogens Lykketoft

Camilla Brückner

Brian Vad Mathiesen

Jonas Christoffersen

Dan Wolf Meyrowitsch

Agi Csonka

Jørgen Ørstrøm Møller

Anders Eldrup

Mads Nipper

Jørgen Elmeskov

Jørgen Eivind Olesen

Lars Engberg-Pedersen

Claus Stig Pedersen

Jacob Fjalland

Kirstine Rasmussen

Eva Grambye

Katherine Richardson

Michael Zwicky Hauschild

Charlotte Ringsmose

Connie Hedegaard

Jørgen Rosted

Inge Biehl Henningsen

Jann Sjursen

John Erik Hermansen

Jens-Christian Svenning

Steen Hildebrandt

Dorte Marie Søndergaard

Peter Engelund Holm

Ole Therkildsen

Marina Bergen Jensen

Henrik Vejre

Jesper Jespersen

Knud Vilby

Gertrud Jørgensen

uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisa

9

Forfattere og bidragydere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

