
Bilag A 

Signaturforklaring på kortfigurer i 
screeningsrapporten 

Beskrivelse Myndighed Kommentar

Arealinteresser kategoriseret som afvejningsområder

Råstofinteresser
Potentielle fællesområder Områder, hvor en råstofindvinder kan søge om 

tilladelse til udlægning af fællesområde. 
Miljøstyrelsen (MST) I henhold til råstofbekendtgørelsens § 37, stk. 1 kan 

råstofindvindere søge om udlægning af et område til 
fællesområde efter fornyede undersøgelser i områder, 
hvor der er eller har været en tilladelse til indvinding. 
Disse områder er defineret ud fra de juridiske kriterier 
for potentielle fællesområder.

Strategiske råstofressourcer Områderne viser, hvor der på baggrund af 
kortlægning er fundet råstoffer. 

Miljøstyrelsen (MST) Kortet er en forenkling af viden om, hvor der er fundet 
råstoffer. Kortet er udarbejdet af GEUS for 
Miljøstyrelsen på baggrund af data samlet i den 
marine råstofdatabase, Marta. 

Olie- og gasaktiviteter
Olie og gas udbudsområde Licensområde for udbud af olie/gas Energistyrelsen (ENS)
Havbrug

Havbrugzoner
Områder, som er vurderet egnede til havbrug i 
Kattegat. Udpeget af Miljø- og 
Fødevareministeriet.

Miljøstyrelsen (MST) Havvind kan muligvis være foreneligt, alt efter om 
områderne vil blive brugt i fremtiden.

Tabellen er en oversigt over arealinteresser, der er vist som hhv. bindings- og afvejningsområder af kortene i rapporten "Havvindspotentialet i Danmark - screening 
af de danske farvande for mulige placeringer til ny havvind". Af tabellen fremgår en beskrivelse af, hvad de enkelte temaer/kortsignaturer dækker over samt en 
angivelse af den ansvarlige myndighed. Arealinteresser, der har vist sig ikke at være relevante for screeningen, er ikke indeholdt i tabellen. Eksempelvis fremgår 
arealinteresser nærmere kysten end 15/20 km ikke, ligesom at beskyttede naturtyper inden for Natura 2000-områder heller ikke fremgår særskilt. Selvom disse 
arealinteresser betragtes som afvejningsområder, er de ikke vist af kortene eller medtaget i tabellen.       



Havbrug ansøgninger
37 ansøgte placeringstilladelser til havbrug. 
Sagerne er endnu ikke færdigbehandlede.

Miljøstyrelsen (MST) Havvind kan muligvis være foreneligt, alt efter om 
områderne vil blive brugt i fremtiden.

Forsvaret 

Restriktionsområder

På grund af tilstedeværelsen
af kabler, gas og eksplosiv ammunition mm. I 
visse områder kan eksplosiv ammunition ikke 
udelukkes, og derfor anbefales forsigtighed.

Forsvaret (MIL)

Trafik

Shipping, infrastruktur
Omfatter internationale og nationale 
færgeruter mv.

Søfartsstyrelsen (SFS)

Shipping, transit
Søfartsstyrelsen (SFS)

Kabler og rørledninger
Eltransmission, søkabler Kabler på dansk søterritorium. Energinet

Projekterede kabelruter
Energinet Gennemføres projekterne, gælder en 

sikkerhedsafstand på 200 m

Kulbrinte, transitrørledninger
Transitrørledninger til transport af kulbrinter på 
dansk kontinentalsokkelområde.

Energistyrelsen (ENS) Der skal være en 200 meters afstand på begge sider af 
rørledningerne.

Kulbrinte, rørledninger Rørledninger med olie og gas.
Energistyrelsen (ENS) Der skal være en 200 meters afstand på begge sider af 

rørledningerne.

Projekterede gasledninger
Energistyrelsen (ENS) Gennemføres projekterne, gælder en 

sikkerhedsafstand på 200 m

Arealinteresser kategoriseret som bindingsområder

Råstofinteresser

Auktionstilladelser
Råstofindvindingsområder med eneret for 
tilladelsesindehaver, udlagt efter auktion

Miljøstyrelsen (MST) Virksomheder har mulighed for at opnå eneret til 
indvinding i et område ved at byde på en auktion i 
henhold til råstoflovens § 20, stk. 2, nr. 1

Bygherretilladelser
Råstofindvindingsområder med eneret for 
tilladelsesindehaver, udlagt til brug for større 
anlægsarbejder eller kystbeskyttelse

Miljøstyrelsen (MST) Miljøstyrelsen giver tilladelse til råstofindvinding på 
havet i henhold til råstoflovens § 20, stk. 2, nr. 3



Efterforskningsområder Områder, hvor der er givet tilladelse til 
råstofefterforskning, eller hvor der er modtaget 
en efterforskningsanmeldelse.

Miljøstyrelsen (MST) Tilladelser til efterforskning efter råstoffer gives efter 
råstoflovens § 20, og er nærmere beskrevet i 
råstofbekendtgørelsens kapitel 2.

Fællesområder
Råstofindvindingsområder, hvor 
indvindingstilladelse kan meddeles efter 
ansøgning

Miljøstyrelsen (MST) Virksomheder har mulighed for at få tilladelse til 
indvinding i fællesområder i henhold til råstoflovens § 
20, stk. 2, nr. 2. Reglerne om fællesområder fremgår af 
råstofbekendtgørelsens kapitel 6. 

Reservationsområder
Områder, som ved bekendtgørelse er 
forbeholdt råstofforsyning.

Miljøstyrelsen (MST) Udlagt i henhold til to bekendtgørelser: 
Bekendtgørelse nr. 136 af 1. februar 2012 om 
reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og 
Rønne Banke. Bekendtgørelse nr. 133 af 1. februar 
2012 om reservation af råstoffer i områder i 
Nordsøen. 

Zoner omkring fællesområder Områder, hvor der er identificeret råstoffer på 
baggrund af kortlægning eller modellering og 
op til 1 km fra eksisterende fællesområder. 

Miljøstyrelsen (MST) Kortet er udarbejdet af GEUS for Miljøstyrelsen efter 
gennemgang af hvor der omkring de eksisterennde 
fællesområder med stor sandsynlighed er 
råstofressourcer. 

Havmiljø
Natura 2000-områder Natur- og vildtreservater for fugle, sæler og 

natur. Beskyttede områder til sikring og 
opretholdelse af vilde fugles levesteder. 
Beskyttede områder til sikring og opretholdelse 
af habitatnatur. Beskyttede vådområder med 
særlig betydning for fugle.

Miljøstyrelsen (MST) Der kan ikke etableres anlæg i disse områder

Havstrategi områder Områderne er beskyttet mod råstofindvinding, 
klapning og fiskeri med bundslæbende 
redskaber.

Miljøstyrelsen (MST) Der kan ikke etableres anlæg i disse områder

Fredede områder Området er fredet Miljøstyrelsen (MST) Der kan ikke etableres anlæg i disse områder
Trafik
Shipping, transit Internationale fragtskibsruter Søfartsstyrelsen (SFS) Der kan ikke etableres anlæg i disse områder



Shipping, transit friholdelse Ekstra friholdelsesplads til internationale 
fragtskibsruter

Søfartsstyrelsen (SFS) Der kan ikke etableres anlæg i disse områder

Olie- og gasaktiviteter
Offshore installationer Offshore anlæg for olie og gas Energistyrelsen (ENS) Det er ikke muligt at placere andre anlæg i disse 

områder
Eneretstilladelser Omfatter de danske enerets tilladelser for de 

danske olie og gasfelter
Energistyrelsen (ENS) Der må ikke placeres anlæg i disse områder

Andre relevante områder

Klappladser Klappladser i danske farvande

Miljøstyrelsen (MST) Trods størstedelen af klappladserne forekommer tæt 
på kysten, er der enkelte klappladser i indre farvande, 
der kan have relevans for mulig opstilling af havvind

Forsvaret

D,ESD,R-områder
Områder til land, luft og marine militære 
øvelser

Forsvaret (MIL) Adgang til områderne er restriktiv

Forbudsområde
På grund af eksplosive stoffer eller krigsgas er 
adgang til disse områder forbudt.

Forsvaret (MIL) Adgang og anlæg i områderne er forbudt

Havvind

Havvindparker og 6 km 
friholdelseszone

Omfatter eksisterende havvindmølleparker

Energistyrelsen (ENS) Der gælder en 6 km friholdelseszone omkring 
eksisterende havvindmøller. Restriktionen omhandler 
alene, at der ikke kan opstilles vindmøller inden for 
denne zone 

Havvind åben dør ansøgninger
Igangværende ansøgninger om etablering af 
havvindmølleprojekter

Energistyrelsen (ENS) Der er endnu ikke givet etableringstilladelse til havvind 
inden for disse områder, men for flere projekter er der 
udarbejdet miljøkonsekvens-vurdering

Havvind kystnære områder
Arealreservationer udlagt i 2016 til mulig 
etablering af nye havvindmølleparker 

Energistyrelsen (ENS) Der er igangværende projekter for Vesterhav Syd, 
Vesterhav Nord og Jammerland Bugt 
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