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FISKERIFORVALTNING I MARINE NATURA 2000 OMRÅDER 
 

Høringssvar fra WWF Verdensnaturfonden til NaturErhvervstyrelsens  

udkast til bekendtgørelse om særlig fiskeriregulering i marine 

Natura 2000 områder 

 

WWF Verdensnaturfonden (WWF) vil gerne sige tak for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsen 

vedrørende særlig fiskeriregulering i 4 marine Natura 2000 områder til beskyttelse af rev. Forslaget der er 

udsendt i høring tager udgangspunkt i Danmarks forpligtigelse til at udarbejde forvaltningsplaner for Natura 

2000 områder udpeget under EU’s Habitatdirektiv (92/43).  

 

WWF hilser dette første initiativ til beskyttelse af rev i Natura 2000 områder velkomment. Samtidig er vi 

stærkt bekymret for den overordnede tilgang som Fødevareministeriet har taget til fiskerireguleringen. 

Forvaltningsforslaget er det første i en forventet lang række af forslag i de danske Natura 2000 områder, og 

kan danne præcedens for fremtidig regulering af de øvrige marine Natura 2000 områder.   

 

WWF er særligt skuffede over, at to ud af de fire områder, der er omfattet af bekendtgørelses-udkastet, kun 

vil blive delvist beskyttet mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det er de to områder Mejl Flak og 

Kirkegrund, hvor der fortsat vil være tilladelse til trawlfiskeri i dele af områderne. Dette inkluderer endda 

steder, der på et biologisk grundlag er funktionelle som rev og med udbredelse af karakteristiske arter for 

stenrev. 

WWF anser desuden den anvendte definition af stenrev, der ligger til grund for det udsendte 

bekendtgørelsesudkast, som særdeles indskrænket. Den er både utilstrækkelig i forhold til beskyttelsen af 

naturtypen rev og de tilknyttede organismer, og til opfyldelse af EU’s Habitatdirektiv. 

 

WWF anser beskyttelsen af stenrev i de danske farvande som yderst vigtig. Stenrev og biogene rev har været 

i flerårig tilbagegang, som følge af menneskelige påvirkninger. Rigtig mange rev er blevet mere eller mindre 

ødelagt især på lavere vandybde som følge af behovet for sten til moler og høfder. Selv om stenfiskeriet er 

ophørt, er der i dag fortsat hårdbundsområder, der går tabt som følge af ralsugning og endnu flere som 

fastholdes i dårlig tilstand som konsekvens af trawling. Det er derfor magtpåliggende at der sikres en god og 

restriktiv forvaltning af denne naturtype.  

 

WWF vil dog gerne understrege at der er et påtrængende behov for forvaltning og naturbeskyttelsestiltag i 

de mange andre Natura 2000 områder der indeholder rev, ligesom der også er behov for 
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beskyttelsesforanstaltninger over for andre marine naturtyper, der er udpeget som del af habitatdirektivet. I 

den henseende bemærker WWF også, at naturtypen sandbanker udgør udpegningsgrundlaget for 

områderne Mejl Flak og Kirkegrund, men der er beklageligvis ikke taget højde for dette i udkastet. 

 

Nedenfor har WWF uddybet sine holdninger, og har først anført nogle af de generelle elementer vi mener, 

man bør tage højde for i forvaltningen af de danske Natura 2000 områder, inklusiv kritik af den nuværende 

tilgang. Efterfølgende kommer vores mere specifikke kommentarer til de fire områder.  

 

 

GENERELLE KOMMENTARER 
 

Fiskeriforvaltning og naturbeskyttelse 

Fiskeri kan have en stor indvirkning på de marine økosystemer. Fiskeredskaber kan påvirke miljøet ved at 

forstyrre levesteder direkte (fysisk forstyrrelse), eller indirekte ved bl.a. at fjerne konkurrenter og rovdyr fra 

systemet. Ifølge en analyse fra Naturstyrelsen er fiskeri med bundslæbende redskaber en af de væsentligste 

faktorer til at de danske farvande i dag er i en dårlig miljøtilstand1. 

 

Fiskeri med skrabere og bundslæbende trawl kan gøre at havbunden bliver udjævnet og ensartet, dvs større 

sten spredes og synker ned i blødere sediment, og sediment omlejres og forhøjninger af havbunden 

nedbrydes2. Graden af forstyrrelse vil dog afhænge af faktorer såsom bundtype og stabilitet, fiskeriets 

intensitet, mv. For rev kan fiskeri med bundslæbende redskaber ødelægge den fysiske struktur når sten 

flyttes, vendes eller fjernes, eller fastsiddende organismer skrabes af 3 4 5. Fiskeri med garn, langliner og 

flydetrawl kan også udgøre en trussel, hvis det filtres fast på revstrukturen og dermed ødelægger plante-og 

dyreliv, eller det blive hængende og fortsætte med at fiske5. På blød havbund kan brugen af aktive 

fangstmetoder såsom trawl eller skrabere forårsage resuspension, ødelægge levesteder og fjerne 

fastsiddende og nedgravede organismer. Trawl kan også forårsage langsigtede ændring i 

bunddyrsamfundenes sammensætning, med et skift i retning af opportunistiske, kortlivede arter, og et fald i 

antallet af langlivede, fastsiddende arter 6. 

  

                                                 
1
 Naturstyrelsen 2012. Danmarks Havstrategi – Basisanalyse. 

2
 Gislason m.fl. 2013. Miljøskånsomhed og bæredygtighed i dansk fiskeri. DTU Aqua 

3
 Naturstyrelsen 2011. De danske naturplaner: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/ 
4
 Dahl, K. 2005: Effekter af fiskeri på stenrevs algevegetation. Faglig rapport fra DMU  (National Environmental 

Research Institute) nr. 526. 
5
 Dahl, K. m.fl.. 2003: Stenrev – havbundens oaser. Gads Forlag 2003. 

6 Kaiser, M. J, m.fl., 2000. Chronic fishing disturbance has changed shelf sea benthic community structure. Journal of 

Animal Ecology 69. 
 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/


 

3 

 

Tilbagevendende fiskeri med bundslæbende redskaber vil altså ikke vil respektere havbundens integritet på 

naturtyper som rev (1170), lavvandede sandbanker med vedvarende vanddække (1110) og andre 

bundtyper.  

 

 I løbet af de seneste årtier har internationale aftaler understreget behovet for, at fiskeriforvaltningen 

udvider sit perspektiv og dække økosystemer som helhed. I 2008 blev havstrategirdirektivet vedtaget af EU-

kommissionen og i 2010 optaget i dansk lovgivning. Havstrategidirektivet pålægger medlemsstaterne at 

etablere en mere holistisk tilgang til marin miljøforvaltning. Direktivet fokuserer også på sammenhængende 

og repræsentative netværk af beskyttede områder, og der lægges også vægt på Natura 2000 områderne 

som en vigtig del af at skabe et sammenhængende netværk. Artikel 13 siger: ”Indsatsprogrammerne i 

medfør af nærværende artikel skal omfatte geografiske beskyttelses-foranstaltninger, der bidrager til 

sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder og i tilstrækkelig grad dækker 

diversiteten i de enkelte økosystemer, såsom særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet og 

anvendelse af særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet samt beskyttede havområder som 

fastlagt af Fællesskabet eller de berørte medlemsstater inden for rammerne af internationale eller regionale 

aftaler, som de er part i.” 

Også regionale forpligtelser kræver en mere økosystembaseret tilgang og etablering af sammenhængende 

og repræsentative netværk af beskyttede havområder. HELCOM og OSPAR vedtog ved et fælles 

ministermøde i 2003 en erklæring om en økosystemtilgang til forvaltning af menneskelige aktiviteter. 

Oprettelsen af sammenhængende netværk af beskyttede havområder er også blevet behandlet – OSPAR 

vedtog i 2003 Recommendation 2003/3, med et mål om at etablere et økologisk sammenhængende 

netværk af beskyttede havområder i 2010, og i HELCOM indgår beskyttede havområder i Recommendation 

15/5.  

 

 WWF er af den opfattelse, at fiskeri med bundslæbende redskaber ikke skal være tilladt i de danske 

Natura 2000 områder, der er udpeget for at beskytte bundhabitaterne. Trawlfiskeri har stor 

betydning for den dårlige miljøtilstand i de danske farvande og tilbagevendende fiskeri med 

bundslæbende redskaber vil ikke respektere havbundens integritet på de udpegede naturtyper. Det 

kan være nødvendigt at nogle Natura 2000 områder, der f.eks. indeholder den mest sårbare natur, 

helt eller delvist lukkes for alt fiskeri. 

 En god forvaltning af Natura 2000 områderne er ikke kun påkrævet under habitatdirektivet, men kan 

også medvirke til opfyldelse af andre vigtige regionale, europæiske og internationale aftaler. Dette 

er endnu en begrundelse for at sikre en god forvaltning af Natura 2000 områderne, der tager 

udgangspunkt i hensynet til biodiversiteten og økosystemets integritet. 

 WWF anser generelt fiskeri med skånsomme fiskeredskaber som fortsat værende muligt i 

områderne. WWF opfordrer til en strategisk tilgang, med fokus på udviklingen af skånsomt fiskeri og 

skånsomme fiskerimetoder, som en del af implementeringen af habitatdirektivet. En sådan udvikling 

er også relevant ifm. andre politiske områder, f.eks. om fremtidens kystfiskeri og implementering af 

havstrategidirektivet.  
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Kritik af den anvendte stenrevsdefinition 
Det udsendte forslag tager udgangspunkt i den kortlægning og definition af stenrev der arbejdes med hos 

Naturstyrelsen. Her defineres stenrev (1170) som stenstørrelse >100 mm, der forekommer i en tæthed 

(arealdækning) på over 25 % (= substrattype 4). Hvis der i tilknytning hertil er områder med en tæthed på 

10-25 % af sten >100 mm (= substrattype 3) tæller de også med som 1170, men denne substrattype 

defineres ikke som rev (1170) i sig selv, hvis den forekommer alene.  

Som følge heraf foreslår Naturerhvervsstyrelsen udelukkende at lægge en bufferzone på 240 m rundt om de 

respektive stenrevstrukturer (substrattype 4, og substrattype 3 når den forekommer i tilknytning til 4), inden 

for hvilke bundslæbende redskaber forbydes. Det vil bl.a. sige, at der frit kan fiskes med bundslæbende 

redskaber på substrattype 3 bund, der ikke forekommer i forbindelse med substrattype 4, og i de øvrige dele 

af Natura 2000 området. 

 

WWF finder denne tilgang meget indskrænket, idet definitionen af rev udelukkende er opmålingsteknisk. 

Det er problematisk både ud fra et naturbevaringshensyn – der trods alt er hovedmålet med 

habitatdirektivet og Natura 2000 områderne – men også ud fra habitatdirektivets fortolkningsmanualer. 

Især tages ikke højde for den biologiske værdi af naturtypen stenrev og de arter, der karakteriserer stenrev. 

WWF rettede sammen med andre grønne organisationer i foråret 2013 henvendelse til Miljøministeriet (se 

Bilag 1) omkring manglerne og begrænsningerne i den anvendte stenrevsdefinition. Her er opført de mest 

centrale argumenter:  

 

 Stenstørrelser ned til 50 mm kan fungere som et fuldgyldigt substrat for hårdbundsorganismer 

såfremt de fysiske forhold ikke er for voldsomme, og 50 mm angives ofte som ”mindste 

stenstørrelse” i forbindelse med indsamling af data fra det nationale overvågningsprogram for 

stenrev i Natura-2000 områder i åbne farvande. Det er betydelig mindre end den i denne 

sammenhæng foreslåede stenstørrelse på 100 mm. Det er endvidere i denne henseende vigtigt at 

bemærke at habitatdirektivets fortolkningsmanual arbejder med en stenstørrelse ned til 64 mm7. 

 Der er ikke belæg for at hævde at det biologiske indhold på den enkelte stabile sten på rev i åbne 

farvande er mindre ved stendækninger <25 % end >25 %. Ligeledes er der ikke belæg for at hævde 

at et rev med mindre stentæthed (<25 %) er tilsvarende mindre attraktivt for mobile bunddyr og fisk 

som er karakteristiske for naturtypen rev. Det kan således ikke udelukkes at f.eks. nogle fiskearter 

har fordel af en meget heterogen bundtype med spredte større sten. 

 Udover de geologiske beskrivelser er der i EU’s fortolkningsmanualer7 og i den tilhørende danske 

habitatbeskrivelse8 angivet en række karakteristiske arter for stenrev. De karakteristiske arter 

indbefatter bl.a arter af makroalger, invertebrater og fisk. Det kan forventes at de også er udbredt 

                                                 
7
 EU-Kommissionen 2007: Interpretation manual of European Union habitats. DG Environment  

8
 Naturstyrelsen 2012. Habitatbeskrivelser ver. 1.03 Appendiks 4b, 7 maj 2010, opdateret for marine naturtyper 2012. 



 

5 

 

imellem de større isolerede stenrevsstrukturer, f.eks. på ubeskyttet substrattype 3 eller på sten 

<100 mm eller med en stentæthed <25 %. Med den indskrænkede danske forvaltningstilgang vil 

disse dele af Natura 2000 områderne ikke blive beskyttet og de karakteristiske arter for stenrev altså 

ikke opnå en egentlig beskyttelse. 

 De karakteristiske arter er omfattet af målet om gunstig bevaringsstatus. En naturtypes 

bevaringsstatus er defineret i Habitatdirektivet. I artikel 1, litra e), hedder det at det er: "resultatet 

af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever der, og som 

på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion, samt de karakteristiske 

arters overlevelse på lang sigt ....". Habitattypen 1170 rev beskrives endvidere i ”Interpretation 

manual of European Union habitats”, hvor der lægges vægt på det tilknyttede biologiske indhold 

såvel som på de geologiske forhold for definitionen af rev. Den danske habitatbeskrivelse for 

stenrev, beror på denne europæiske fortolkning af habitatdirektivet. Også her lægges der vægt på 

de karakteristiske arter, f.eks.:  ”Rev kan rumme en zonering af forskellige bundtilknyttede samfund 

af alger og dyr foruden konkretioner og koraldannelser. Arealer med hårdt substrat dækket af et 

tyndt lag mobilt sediment, f.eks. sand, klassificeres som type 1170 rev, så længe der hovedsagelig 

findes dyr og planter knyttet til hård bund på arealet”8  

 Det biologiske indhold (biomasse) er ofte mange gange større på sten i forhold til den omliggende 

havbund. Selv bundtyper med en relativ lille andel af sten vil ofte være dem, der giver grobund for 

de største biomasser, og derved bidrager til den struktur og funktion som bundtypen har for 

økosystemet (f.eks. primær føde, sekundær føde, strukturel kompleksitet mm).  

 

WWF finder det uacceptabelt, at en del af den marine hårdbundsnatur således forbliver ubeskyttet. Selvom 

kortlægning af stenrevene hører under Naturstyrelsen, kan Naturerhvervsstyrelsen ikke som ansvarlig 

myndighed se bort fra denne indskrænkning af beskyttelsen. 

 

 

Det faglige grundlag og forsigtighedsprincippet 
Det er gældende praksis i den danske administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

(408/2007)9 at der foreligger et omfattende fagligt grundlag, for at kunne afgøre skadesvirkningerne af en 

eventuel aktivitet.  Der gives endvidere detaljerede forslag til hvad sådan information og dokumentation bør 

omfatte. Det er et krav, at myndighederne har vished for, at aktiviteten ikke har skadelige virkninger. Det er 

tilfældet, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne 

virkninger. Dette forsigtighedsprincip blev bl.a. fastslået af EU-Domstolen i den såkaldte ”Muslingedom”(C-

127/02).  

                                                 
9
 Udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK 

408/2007) Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13043 Vejledning: 
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A774F62A-AD26-44DC-9DCD-
2A6F603CDDD4/127124/vejledningjuni2011pdf.pdf 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13043
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A774F62A-AD26-44DC-9DCD-2A6F603CDDD4/127124/vejledningjuni2011pdf.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A774F62A-AD26-44DC-9DCD-2A6F603CDDD4/127124/vejledningjuni2011pdf.pdf
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I de nuværende danske forslag forholder man sig som sagt kun til nogle snævre geologiske definitioner af 

stenrev, uden vurdering af f.eks. fiskeriets påvirkning af naturtyperne eller de karakteristiske arter, etc.  Hvis 

forvaltningen af Natura 2000 områderne gennemføres på den foreslåede baggrund, kan det i værste fald 

føre til tab af biologisk mangfoldighed. Derved ser man bort fra forsigtighedsprincippet, der er en del af 

Habitatdirektivet. Herom hedder det bl.a.: 

  

”Om anvendelsen af forsigtighedsprincippet fremgår af Habitatvejledningen bl.a., at princippet indebærer, at 

hvis der er videnskabelig tvivl om skadevirkninger, dvs. at skade ikke kan udelukkes, skal denne tvivl komme 

Natura 2000-området til gode. Hensynet til de udpegede områder skal vægtes højest. Videre fremgår, at 

forsigtighedsprincippet f.eks. anvendes i tilfælde, hvor videnskabelige oplysninger er ufuldstændige, 

foreløbige eller usikre samt i tilfælde, hvor en foreløbig videnskabelig vurdering viser, at der er risiko for 

eventuelle skadelige indvirkninger på arter eller naturtyper"10. 

  

Dette må betyde, at ufuldstændige, foreløbige eller usikre data vedrørende f.eks. naturtypernes  

udbredelse, forekomst af arter eller effekterne af fiskeri herpå, skal vurderes under anvendelse af 

forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet indgår også som del af konventionen om den biologiske 

mangfoldighed, ratificeret gennem bekendtgørelse 142 fra 1996.  

 

WWF finder desuden, som også tidligere påpeget11 at der fortsat er mangel på konkrete og ambitiøse 

målsætninger for de danske Natura 2000 områder. Sådanne er afgørende for at fastlægge 

ambitionsniveauet og målrette tiltagene. Også EU lægger i deres guidelines til fiskeriforvaltning i marine 

Natura-2000 områder 12 vægt på behovet for specifikke bevaringsmålsætninger (f.eks. Afsnit 2.1, s 4 i 

guidelines).  

 

  

                                                 
10

 Citat fra Natur-og Miljøklagenævnets afgørelse 
http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=nmk20130109-000f#q3   
11

 WWF Høringssvar til de danske naturplaner. 
http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/wwf_horingssvar_overordnet_om_naturplaner.pdf 
12

 EU guidelines til fiskeriforvaltning i marine natura 2000 områder 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf 

http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/wwf_horingssvar_overordnet_om_naturplaner.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf
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SPECIFIKKE KOMMENTARER TIL DE FIRE OMRÅDER 

Mejl Flak 

Mejl Flak er et relativt artsrigt område, med et artsrigt flerlaget makroalgedække og forekomster af især 

søstjerne, eremitkrebs og søanemone, og blandt fisk især havkarusse. Det fremgår13 at flere områder med 

stenforekomster vil falde udenfor området med det foreslåede trawlforbud, da vidt spredte arealer med 

substrattype 3 forekommer uden at ligge i tilknytning til substrattype 4.  Substrattype 3 i området 

indeholder karakteristiske arter for stenrev. På de større sten blev der observeret mange individer af 

dødningehåndkoral, mens almindelig sønellike blev registreret ved nogle lokaliteter. Også trompetsvamp og 

brødkrummesvamp blev registreret. Der blev endvidere observeret almindelig søpung samt forskellige arter 

af mosdyr samt hydroider. Af fisk var havkarusse absolut dominerende. Mange af isse arter anses som 

karakteristiske for stenrev, jvf habitatbeskrivelserne. 

Habitatområdets udpegningsgrundlag udgøres endvidere ikke kun af rev, , men også af naturtypen 

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand(1110)14. Denne naturtype bør også indgå som del 

af fiskerireguleringen. 

 

 WWF mener, at der i forvaltningen bør tages fuld højde for udbredelsen af de karakteristiske arter 

for stenrev, hvilket bl.a. vil sige forekomster af substrattype 3.  

 WWF opfordrer til at man også inkluderer beskyttelsesforanstaltninger for naturtypen Sandbanker 

med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) 

 WWF er endvidere stærkt modstandere af den foreslåede ”slalom-tilgang” hvor det er tilladt at 

trawle imellem de forskellige revstrukturer. En sådan tilgang tager ikke hensyn til områdets 

økologiske sammenhæng, og de negative konsekvenser trawling kan have herfor.  

 WWF foreslår derfor, at grænsen for trawlforbuddet ændres, så hele Natura 2000 området Mejl Flak 

omfattes af trawlforbuddet.  

 WWF bemærker i øvrigt at der ifølge kortlægningsrapporten er observeret trawl spor i den nordlige 

del af Mejl Flak, mens indvindingsspor er hyppige i den vestlige og nordlige del af Mejl Flak. På 

substrattype 3 blev der registreret spor efter marin råstofindvinding. Dette fordrer for en ekstra god 

beskyttelse af området, hvis målet om gunstig bevaringsstatus skal opnås. 

 

Kirkegrund 

Ifølge kortlægningsrapporten13 blev der på Kirkegrund registreret en relativt artsrig flora og fauna. Det 

fremgår at substrattype 3 i lige så høj grad som substrattype 4 bidrager til den artsrige flora og fauna i 

                                                 
13

 Naturstyrelsen 2012. Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat og vestlige Østersø 2011. Naturstyrelsen, 
København 

14
 Oversigt over Habitatområdernes udpegningsgrundlag 31/12 2012: 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/84CB1FEE-B764-43D1-A1F0-
0AA2E369E933/150894/HabitatUdpgr201231Dec.pdf 
 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/84CB1FEE-B764-43D1-A1F0-0AA2E369E933/150894/HabitatUdpgr201231Dec.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/84CB1FEE-B764-43D1-A1F0-0AA2E369E933/150894/HabitatUdpgr201231Dec.pdf
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området, særligt ift. fisk og makroalger. Af kortlægningsrapporten fremgår det at flere områder med 

stenforekomster (og dertil hørende karakteristiske arter) vil falde udenfor området med det foreslåede 

trawlforbud. Flere områder med substrattype 3  – bl.a. i det nordvestlige og sydøstlige hjørne  –forekommer 

uden at ligge i tilknytning til substrattype 4. 

Substrattype 3 i området har en op til 25 % dækningsgrad af store sten, hvorpå der blev observeret 100 % 

dækning af flerårige makroalger. Her dominerede specielt blodrød ribbeblad, gaffeltang og kile-rødblad, 

mens forskellige arter af rødalger blev registreret epifytisk på de andre makroalger. Flere steder blev der 

registreret sukkertang. Mange af disse arter er anset som karakteristiske arter for naturtypen stenrev, iht. 

EU og de danske beskrivelser.  Blandt fisk blev der bl.a. observeret forskellige kutlingearter og havkarusser, 

der også anses som karakteristiske arter.  

Habitatområdets udpegningsgrundlag udgøres endvidere ikke kun af rev, men også af naturtypen 

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 14. Denne naturtype bør også indgå som del af 

fiskerireguleringen. 

 

 WWF mener, at beskyttelsesforanstaltninger ifht stenrev bør inkludere områder med en potentiel 

forekomst af de for stenrev karakteristiske arter. 

 WWF opfordrer til at man også inkluderer beskyttelsesforanstaltninger for Sandbanker med 

lavvandet vedvarende dække af havvand (1110), der udgør del af udpegningsgrundlaget. 

 På den baggrund foreslår WWF, at grænsen for trawlforbuddet ændres, så hele Natura 2000 

området Kirkegrund omfattes.  

  

 

Stenrev sydøst for Langeland 

WWF anser den foreslåede forvaltning som positiv. 

 

Bøchers grund 

WWF anser den foreslåede forvaltning som positiv. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Blæsbjerg 

Hav-  og fiskerimedarbejder 

WWF Verdensnaturfonden 


