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(1) Europa-Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet
om integreret kystzoneplanlægning: en strategi for Europa,
KOM(2000) 547.

Indledning
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Den Europæiske Unions kystzoner er under konstant pres.
Næsten halvdelen af Unionens befolkning bor i dag under 50
kilometer fra havet (1), og kystzonernes ressourcer ligger til
grund for en stor del af EU’s økonomiske vækst. Fiskeriet,
transporten og turismen konkurrerer alle om den nødvendige
plads på Europas anslåede 89 000 kilometer kyststrækning,
og kystzonerne omfatter nogle af Europas mest følsomme og
værdifulde naturtyper.

Men den stigende efterspørgsel på kystzonernes ressourcer
tærer kraftigt på dem. Problemer med drikkevandets kvalitet
og kvantitet, forøget erosion, stigende forurening,
ressourcemangel i fiskerisektoren ... og disse problemer
medfører også sociale og økonomiske problemer.

Mange af de problemer, der trænger sig på i Europas
kystzoner, omfatter mere end et land. Hvis en olietanker f.eks.
synker i Den Engelske Kanal, får olieudslippet fra den
sandsynligvis konsekvenser både for Det Forenede Kongerige
og Frankrig. Ligesom den forurening fra industri og landbrug,
der ledes ud i Donau i Østrig, krydser flere landegrænser,
inden den til slut flyder ud i Sortehavet flere tusind kilometer
derfra i Rumænien.

EU’s kystzoner påvirkes også af politikker, som ved første
øjekast tilsyneladende ikke har det mindste at gøre med dem.
EU’s fælles landbrugspolitik kan f.eks. få konsekvenser for,
hvor store mængder ekskrementer fra intensivt svine- og
kvæghold der løbende udvaskes i vandløb og floder.



Nitraterne i animalsk gødning og kunstgødning fremmer
væksten af blåalger, som formerer sig med utrolig hast og
kvæler mange andre livsformer i vandmiljøet. Når det
algefyldte vand når frem til havet, kan det medføre alvorlige
problemer for kystzonerne, navnlig som følge af forurening af
badevandet. Udviklingen i den fælles landbrugspolitik kan
forhåbentlig være med til at reducere problemerne med
nitratforurening.

EU-politikker, som skal styrke land- og bjergdistrikters
økonomiske levedygtighed, kan også have vidtrækkende
konsekvenser for, hvor stor udflytningen til kysterne bliver.

Alle disse faktorer viser, at EU’s beslutningstagere bør være
særlig opmærksomme på Europas kystzoner. Derfor arbejder
Den Europæiske Union på at indføre en samordnet politik for
Unionens kystzoner (1). Europa-Kommissionen træffer
foranstaltninger for at forbedre de EU-politikker, som har
konsekvenser for kystzonerne, og opfordrer samtidig
medlemsstaterne til at iværksætte nationale strategier inden
for det område, som kendes under betegnelsen integreret
kystzoneplanlægning (integrated coastal zone management,
ICZM).

Når Kommissionen tilstræber øget opmærksomhed om ICZM,
er det for at forene alle de forskellige lokale, regionale,
nationale og tværeuropæiske politikker og aktører, som
påvirker dagligdagen i EU’s kystzoner.
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(1) KOM(2000) 547 af 27. september 2000.



Integreret kystzoneplanlægning (ICZM) har til formål at
»samle« alle de forskellige politikker, som påvirker Unionens
kystzoner. Det handler både om planlægning og forvaltning
af kysternes ressourcer og landarealer. Det er ikke en fiks og
færdig løsning, men en kontinuerlig, dynamisk proces, som
skal udvikle sig løbende.

Behovet for at samle alle beslutningstagere og andre
interesserede parter på lokalt, regionalt, nationalt og
tværeuropæisk plan, hvis aktiviteter påvirker kystzonerne, er et
centralt element i ICZM. Hvis der ikke foretages en samordning
på alle niveauer, kan tiltagene for at beskytte Unionens
kystlinjer aldrig lykkes fuldt ud. Disse »interessenter« skal ikke
blot omfatte regeringsembedsmænd og politiske
beslutningstagere, men også andre berørte parter som f.eks.
borgerne, ngo’erne og virksomhederne i lokalområdet.

ICZM er ikke bare miljøpolitik. Beskyttelsen af de naturlige
økosystemer er ganske vist en grundlæggende målsætning i
strategien, men ICZM har også til formål at forbedre
kystzonernes økonomiske og sociale velfærd og hjælpe dem
med at realisere deres potentiale som moderne, levende
samfund. I kystzonerne er der en naturlig tæt og gensidig
forbindelse mellem disse miljømæssige og
samfundsøkonomiske målsætninger.
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En oversigt
over ICZM



EU har 89 000 kilometer kyststrækning, og omkring halvdelen
af befolkningen i de medlemsstater, som har kyster, bor
mindre end 50 kilometer fra havet. Kystzonerne omfatter
allerede nogle af EU’s mest værdifulde naturtyper; en
undersøgelse fra Kommissionen (1) viste for nylig, at de
samlede goder i de økosystemer, som EU’s kystzoner danner
grundlag for, repræsenterer en større økonomisk værdi end
nogle af de mindre EU-landes bruttonationalprodukt. Efter
Europa-Kommissionens opfattelse er der brug for en bedre
samordning for at sikre, at denne økonomiske ressource ikke
går til grunde.

Hvis EU’s regeringer indfører nationale strategier for
integreret kystzoneplanlægning (ICZM), kan de forbedre såvel
den økonomiske som den miljømæssige velfærd i deres
kystzoner. Undersøgelser af ICZM’s potentielle
samfundsøkonomiske værdi viser, at de anslåede
bruttofordele ved ICZM (f.eks. beskyttelse af naturtyper og
forøget omsætning og turisme i lokalområderne) kan blive
helt op til 4,2 mia. EUR for EU som helhed. Bortset fra den
økonomiske nettogevinst bliver der også kvalitative fordele —
afhængig af, hvilke ICZM-tiltag der træffes — f.eks. større
samhørighed i kystsamfundene.

De nationale ICZM-strategier vil altså være forholdsvis billige
at gennemføre, mens de kan give et betydeligt varigt
økonomisk afkast.

6

Europas kystlinje

(1) An Assessment of the Socio-Economic Costs and Benefits of Integrated
Coastal Zone Management, Firn Crichton Roberts, november 2000.
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/socec_en.pdf
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Europas kystlinjer har nok flere økonomiske, sociale og
miljømæssige problemer end noget andet område i Den
Europæiske Union. Fra Lapland til Kreta er der alvorlige
planlægnings- og forvaltningsproblemer i kystzonerne, hvor
EU’s yderste randområder ofte lider under et sammenfald af
alle de mange problemer, som kystzonerne kommer ud for.
Herunder følger nogle få af de tydeligste eksempler på disse
problemer:

Mangelfuld planlægning af turistsektorens udvikling

Når turistsektoren forvaltes ordentligt, kan den være en
afgørende kilde til økonomisk styrkelse af kystzonerne. Men i
mange af EU’s kystzoner har turismen udviklet sig tilfældigt
og uden overordnet styring, så den i dag giver store sociale
og miljømæssige problemer.

Udviklingen i kystzonernes turisme lægger ofte stort pres på
lokalforsyningen af f.eks. drikkevand, og det har medført
alvorlige problemer i visse områder i Sydeuropa. I mange dele
af middelhavsområdet, f.eks. Det Græske Øhav, har
overforbruget af de knappe grundvandsressourcer fået
havvand til at sive ind i de lokale grundvandslag og gøre
grundvandet udrikkeligt. Mange af disse øer har desuden
ikke de fornødne faciliteter til at håndtere fast affald, så
mange steder opstår der uautoriserede lossepladser.

Mangelfuldt forvaltede feriecentre ved kysten kan også
forårsage alvorlig luft- og vandforurening. Turisme medfører
ofte et højt forbrug af fossilt brændsel, hvilket skader
luftkvaliteten i lokalområdet. Fossilt brændsel bruges ikke
blot til madlavning og opvarmning i hoteller, caféer og 

Problemer for
Europas kystlinjer
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restauranter, men også til det enorme antal motorcykler, biler
og lystfartøjer, som bruges ved kystzonernes turistcentre.

Mangelfuld planlægning af udviklingen i kysternes
turistsektor kan også skade den eksisterende lokalindustri og
lokalsamfundenes sociale netværk. På de græske øer
Kykladerne forekommer f.eks. konflikter mellem turisme- og
mineindustrien. Turismen har også medført en tilbagegang i
de traditionelle arbejdskraftintensive landbrugsmetoder,
efterhånden som lokalbefolkningen har opgivet deres
tidligere landbrug for at arbejde i barer, caféer og
natklubber.

Ved Girondemundingen i Frankrig giver lystbåde alvorlige
problemer for de lokale dambrug på grund af de giftige
bundbehandlingsmidler, som skal forhindre alger og
muslinger i at sætte sig på bådenes skrog.

Men eksperterne fastholder, at turismen kan spille en positiv
rolle i kystzonerne, hvis den administreres hensigtsmæssigt. I
Storstrøms Amt er turismen — navnlig i lavsæsonen — med til
at opveje beskæftigelsesnedgangen inden for fiskeri,
landbrug, sværindustri og godstransport.

Tilbagegangen i fiskeindustrien

I mange byer ved Europas kyster har fiskeri været en livsstil i
århundreder. Men hele EU’s fiskeindustri har alvorlige
problemer i dag. I mange områder har overfiskeri tyndet
drastisk ud i fiskebestanden, hvilket har medført fyringer og
en betrængt økonomi. For at afhjælpe overfiskeriet prøver
EU’s fælles fiskeripolitik at begrænse den mængde fisk, der
fanges i EU’s farvande, og at nedbringe antallet af fartøjer via
de flerårige udviklingsprogrammer for fiskerflåden.
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Men reduktionen i flådekapaciteten har også medført større
arbejdsløshed i mange kystzoner. Efterhånden som de
traditionelle fiskerihavne er blevet lukket eller har skåret ned
på deres aktiviteter, er folk flyttet væk, og denne proces har
ændret grundkarakteren i mange kystzoner. I mange byer,
som tidligere tiltrak turister, fordi de fremstod som
fiskerisamfund, er besøgstallet faldet dramatisk i takt med, at
de lokale søfolk har lagt nettene fra sig for stedse.

Nogle regioner har prøvet at opstille alternativer til
fiskeriindustrien og sætte skub i lokaløkonomien. Men det har
ikke været let, og mange steder er der ikke de store
beskæftigelsesmuligheder uden for fiskeriet.

I regioner, hvor fiskeindustrien stadig spiller en vigtig
økonomisk rolle, er den ofte nødt til at slås om pladsen ved
kysten med andre brugere. Det gælder f.eks. beboelse,
lystbådehavne og fritidssejlere, som undertiden skader
kystfiskeriet og fiskebestanden.

En mere omfattende anvendelse af kysten kan betyde, at det
ikke er så nemt for fiskerne at komme

til, og at der sker skader på
fiskenes levesteder (de

områder, hvor de finder
føde, yngler og vokser

til), vandkvaliteten
og kystmiljøet.
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Akvakultur, som først og fremmest foregår med vand fra
kystzoner og som hænger sammen med andre politiske
aspekter, f.eks. byspredning, turisme og landbrug, er et godt
eksempel på, hvordan ICZM kan sikre, at kystaktiviteterne
afstemmes efter hinanden. Fiskeopdræt kan have positive
konsekvenser for kystzonerne, eftersom det forudsætter en
god vandkvalitet og et rent miljø. Velforvaltede dambrug kan
både være en turistattraktion og levere »alt godt fra havet« til
lokale restaurationer. Men de kan også ses fra en mindre
positiv vinkel, eftersom de lægger beslag på knappe
vandressourcer og kystarealer eller medfører problemer med
affaldshåndtering og forurening.

Mangelfuldt udformede transportnet

Transportsektoren giver EU’s kystzoner en række komplicerede
problemer. Uden fyldestgørende transportnet kan de ikke
drage økonomisk fordel af en velfungerende turistindustri
eller udvikle lokaløkonomien. Uhensigtsmæssige
transportsystemer, som kun er lagt an på turisttrafikken, kan
desuden volde de fastboende kvaler. Hvorimod for mange —
eller for dårligt udformede — transportforbindelser kan give

problemer med forurening, overdreven
befolkningstæthed eller ødelæggelse af
naturtyper.

Udfordringen for EU’s transportplanlæggere
ligger i at finde den gyldne middelvej. Men
afvejningen af trafikinfrastruktur og
beskyttelse af lokalmiljøet munder desværre
alt for sjældent ud i en sådan ligevægt, og
transportplanlæggerne har sædvanligvis ikke
taget videre hensyn til kystzonernes særlige
behov.



Den seneste snes år har problemet med mangelfulde
transportnet fået folk til at søge væk fra regionerne ved nogle
af EU’s sværest tilgængelige kyster. Denne affolkning har
været særlig udtalt bl.a. på visse græske, danske og svenske
øer.

I den modsatte ende finder man Napolibugten i Italien, hvor
problemet består i for mange ukoordinerede transportfor-
bindelser. De lokale planlægningsmyndigheder arbejder på at
afhjælpe Napolis problemer med trafikpropper, overturisme,
forurening og dårlig forvaltning af natur- og kulturarven.

Hvis man kan nå frem til, hvad eksperterne kalder
»bæredygtig tilgængelighed« — dvs. få etableret effektive
transportsystemer i harmoni med lokalmiljøet — vil det være
et afgørende skridt i retning af at sikre en generel forbedring
af kystzonernes tilstand i Europa. Det forudsætter, at de
forskellige nationale myndigheder, som er ansvarlige for
etableringen af transportinfrastrukturen, arbejder tættere
sammen med kystzonernes lokale interessenter.

Byspredning

I firserne og halvfemserne er flere og flere af
EU’s kystlinjer blevet byudviklet. En
veltilrettelagt byudvikling kan være med til
at forhindre kystzonerne i at blive udsat for
økonomisk tilbagegang, men byggeboomet
langs EU’s kyster har alt for ofte været
overladt til tilfældighedernes spil.

11
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En af drivkræfterne bag denne byspredning er den enorme
stigning i antallet af sommerhuse langs EU’s kyster. Mange af
disse nybyggede boliger står tomme en stor del af året og
bruges kun i weekenden eller i feriesæsonen. Men de
medfører ofte skader på skrøbelige naturtyper og forhindrer
almenhedens frie adgang til lokale strande. Sommerhusenes
affaldssystemer og septiktanke kan desuden overbelaste
naturmiljøets evne til at optage forurenende stoffer.

Problemet med overbebyggelse i kystzonerne er særlig udtalt
i Sydeuropa, hvor mange sommerhuse opføres ulovligt eller
»næsten lovligt« i modstrid med lokalplanlægningen.

Erosion

I mange af EU’s kystzoner er den erosion, som havet
forårsager, en naturlig proces, som er foregået i millioner af
år. Fænomenet udgør i sig selv ikke nogen stor miljørisiko,
men det betragtes som et problem i de områder, hvor det
truer kystnære byer og bebyggelser.

Erosionsforebyggelsen er en højst kompliceret opgave, og det
er ikke altid let at beregne, hvilke langtidsfølger den
menneskelige indgriben i denne naturlige proces kan
medføre. Traditionelle »hårde« anlægsmetoder til
forebyggelse af kysterosion, f.eks. diger eller bølgebrydere i
beton, er meget dyre at vedligeholde og kan ikke altid
forhindre, at landområder går tabt. Nogle steder har de
endda fremskyndet processen. Større anlægsarbejder af
enhver art i områder, hvor der er risiko for erosion, kan også
forværre problemet.

Ved Letlands østersøkyst har den naturlige kysterosion f.eks.
tusindvis af år taget ca. 1,2 meter kyst om året, indtil der blev
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anlagt en stor havn for olietankere i Ventspils. Siden da er
kystlinjen rykket mellem 2,5 og 3,5 meter tilbage om året.

Mange steder i EU er det ved at gå op for national- og
regionalmyndighederne, at det ofte ikke fører nogen vegne at
bygge mure for at prøve at stoppe den naturlige erosion. I
stedet har mange planlæggere valgt en politik med
betegnelsen »kontrolleret tilbagetrækning«. Den indebærer,
at man nedtrapper de menneskelige aktiviteter i kystzoner,
som på et tidspunkt ender med at blive opslugt af havet. På
sydvestkysten af Det Forenede Kongeriges Isle of Wight, hvor
klinterne de seneste 400 år har trukket sig over 400 meter
tilbage, har de lokale virksomheder netop valgt denne
pragmatiske indfaldsvinkel.

I regioner, hvor man ikke kan leve med en kontrolleret
tilbagetrækning (f.eks. områder af høj økonomisk eller
historisk værdi), har mange myndigheder satset på »bløde«
kystforstærkninger frem for de traditionelle barrierer mod
havet. I områder, som ikke er overbebyggede, kan man f.eks.
bremse erosionen ret effektivt ved at beplante klitter med
marehalm og andre typer egnet bevoksning. Den store
udfordring for de politiske beslutningstagere de kommende
år bliver at opstille holdbare løsninger med færrest mulige
uforudsete følgevirkninger.



14

Forurening

Forureningen er et dobbelt problem i kystzonerne. Ikke nok
med at de med jævne mellemrum bliver udsat for alvorlige
katastrofer fra havsiden, f.eks. olie- eller kemiudslip, de lider
også under forurening fra land, som udvaskes i havet via
vandløb og floder.

Forurening fra skibsulykker er især et problem i kystzoner tæt
ved større internationale transportkorridorer. Søvejstransport
betragtes generelt som forholdsvis miljøvenligt. Men
problemet med denne form for transport er, at ulykker, når
de sker, ofte har katastrofale følgevirkninger.

Da den maltesisk indregistrerede olietanker Erika sank ud for
den franske kyst i 1999, forårsagede olieudslippet fra den
enorme miljømæssige og økonomiske skader. Østersfarme
måtte lukkes, antallet af turister til de ramte franske feriebyer
ved kysten faldt dramatisk, og hundredvis af kilometer strand
lå dækket af ildelugtende råolie.

Endvidere er det ofte meget svært at fastslå, hvem der bærer
skylden for skibsulykker. De virksomheder, som ejer
olietankerne, har tit hovedsæde i lande uden for EU’s
retsområde, og derfor er det en kompliceret og langsommelig
proces at stille dem til ansvar. Men Europa-Kommissionen har
for nylig fremlagt en række forslag om at indføre forebyg-
gende foranstaltninger på dette område.

Forurening fra land — især fra landbrug og fabrikker — er
også et stort problem for mange kystzoner. Det er dog
heldigvis forholdsvis sjældent, at der sker regulære
økologikatastrofer som det rumænske cyanidudslip i 2000,
hvor en stor del af Donau og Sortehavets kyst blev forurenet.
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Men alligevel skyller der hver dag store mængder
forurenende stoffer ud ved Europas kyster.

Et af de største problemer er nitratudvaskningen fra
landbrugets animalske gødning og kunstgødning. Nitrater er
en grundlæggende ingrediens i alle former for gødning og er
ikke noget problem for miljøet, når de bruges med måde.
Men når store mængder nitrater udvaskes i vandløb og
floder, sætter de gang i væksten af alger, som formerer sig
med utrolig hast og kvæler alt andet liv i vandet. De stigende
algemængder i havet er heller ikke behagelige for de
badende. Der er brug for et bedre samarbejde mellem
interessenterne i kystzonerne og landenes centrale
myndigheder med ansvar for industri, landbrug og andre
forureningskilder, så man kan undgå flere »grønne bølger«.

EU’s nyvedtagne direktiv om vandkvalitet
(»vandmiljørammedirektivet«) imødegår
kystforureningsproblemerne ved at anlægge en
fornuftsbaseret, men nyskabende indfaldsvinkel, hvor man
lægger de enkelte afvandingsområder til grund som
udgangspunkt for beskyttelsen af EU’s vandmiljø.



16

Tiltagene til forvaltning af afvandingsområder samler
alle de forskellige nationale, regionale og lokale

interessenter, som påvirker vandforsyningen, helt
fra vandets udspring i bjergene til det når frem til
søerne, floderne eller havet.

Vandmiljørammedirektivet skal sikre, at EU’s
regeringer iværksætter samordnede
foranstaltninger med henblik på vandforvaltning
og forureningsbekæmpelse, i stedet for

aktualitetsfikserede politiske lappeløsninger.
Denne politik omfatter også etablering af

standardiseret dataindsamlings- og informationsadgang
ved hjælp af geografiske informationssystemer.

For kystzonernes vedkommende sikrer
vandmiljørammedirektivet, at medlemsstaterne træffer
sammenhængende tiltag for at tage højde for alle
forureningskilder, det være sig til lands eller til vands.
Lovgivningen giver regeringerne en frist på 15 år til at forbedre
vandkvaliteten ved kysterne via konsekvente vandmiljøpolitiske
tiltag med udgangspunkt i forvaltningen af afvandings-
områder.

Ødelæggelse af naturtyper

Kystzonerne omfatter nogle af EU’s mest varierede og skrøbelige
naturtyper. Disse områder er ofte af særlig økologisk interesse
og omfatter f.eks. saltmarsk, klitarealer og klinter, som er
levested for mange forskellige sjældne fuglearter. Men mange af
naturtyperne ved EU’s kyster er truede områder.

Befolkningstilvækst og omlægninger af økonomiske aktiviteter
medfører ændringer i havbund, strand og kystlinje.
Byspredning kan også medføre ødelæggelse af vigtige
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naturtyper ved kysterne — navnlig vådområder. Byspredningen
har resulteret i, at visse dyrearter er uddøde i en række
kystzoner, et blivende tab som miljøeksperterne omtaler som
»nedgang i den biologiske mangfoldighed«. De påpeger, at det
ofte er umuligt at retablere en naturtype, som er blevet ødelagt,
og at det altid, selv når det er muligt, er yderst kompliceret og
bekosteligt. Tab af naturtyper kan også skade adgangen til
vandressourcer og forværre kysterosionen.

Desværre mener nogle af EU-landenes lokal- og
regionalplanlægningsmyndigheder tilsyneladende ikke, at
ødelæggelsen af naturtyperne ved kysterne er noget problem. I
deres iver efter at sætte skub i lokalomsætningen ved at bygge
flere huse og anlægge veje, turist- og erhvervscentre ser disse
regionalmyndigheder med mistro på opfordringer om at
beskytte kysternes naturtyper. Men tabet af naturtyper kan
også skade kystzonernes økonomi. F.eks. kan ødelæggelsen af
naturtyper i områder, som stadig har en stærk fiskerisektor,
skade fiskebestanden. Og når de naturskønne arealer
forsvinder, har kystzonerne heller ikke mulighed for at udbygge
omsætningen f.eks. på økoturisme og mange forskellige
udendørs fritidsaktiviteter.



EU’s kystregioner står over for en lang række delvis
overlappende udfordringer fra mange forskellige sider, og
derfor har Unionen efter Europa-Kommissionens opfattelse
brug for en samordnet kystpolitik.

I 2000 offentliggjorde Kommissionen en dybtgående rapport,
hvor den redegjorde for sine planer om en strategi for
integreret kystzoneplanlægning (ICZM) i EU. Det fremgår af
rapporten, at det ville være en fordel for Europas kystzoner
med en række EU-dækkende foranstaltninger. Men
Kommissionen slår også til lyd for, at hver af de 15 EU-
medlemsstater opstiller sin egen nationale ICZM-strategi.

Sådanne nationale ICZM-strategier ville give de forskellige
politiske beslutningstagere, som har indflydelse på
kystzoneplanlægningen i et land, mulighed for at samordne
deres tiltag langt mere effektivt. De nationale strategier ville
også hjælpe med til at skabe bedre sammenhæng mellem de
mange nationale sektorlove og -politikker, som påvirker
kystzonerne, og lette lokal- og regionalmyndighedernes
tiltag.

Lokalmyndighederne indtager en central rolle i Europas
kystzoner. De er — sammen med andre »menige«
interessenter såsom virksomheder, lokale borgere og ngo’er —
de eneste, der ved, hvilke problemer der reelt gør sig
gældende i deres område. Regionalmyndighederne kan
fungere som knudepunkt for samordningen af de lokale
græsrodsinitiativer, mens nationale politikker og programmer
bør udgøre den juridiske og institutionelle ramme, som letter
tiltagene på regional- og lokalplan.

ICZM-metoden tilskynder til, at beslutninger med indflydelse
på kystzonerne træffes på det mest hensigtsmæssige niveau,
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men samtidig lægges der også vægt på, at
forskellige administrationsniveauer træffer
foranstaltninger i samdrægtighed. I mange
tilfælde tilskynder den også til grænse-
overskridende samarbejde. Det giver f.eks. mere
mening, at lande, der deler en kystlinje ud mod
det samme hav, prøver at samordne deres
aktiviteter i stedet for at indføre forskellige
nationale politikker, som måske endda
modvirker hinanden.

EU’s ICZM-strategi tilskynder f.eks. til at tage
udgangspunkt i denne tanke om »det regionale

hav« i kystpolitikken for lande i middelhavs- og østersø-
området.

ICZM-strategien skal også forhindre politikker, som
tilsyneladende ikke har nogen indflydelse på kystzonerne, i at
forårsage utilsigtede skader på havbunden. For
landbrugsforureningens vedkommende bliver de politiske
beslutningstagere, som står for EU’s fælles landbrugspolitik,
f.eks. mere opmærksomme på landbrugsgødningens
konsekvenser for vandet ved kysterne.

Kommissionen arbejder allerede med at indføre den
tværeuropæiske ICZM-strategi via eksisterende EU-lovgivning
og -programmer. Samtidig tager EU’s regeringer og Europa-
Parlamentet stilling til Kommissionens forslag om nationale
strategier, og dermed er den nye kystpolitik forhåbentlig
snart indført i fuldt omfang.

Denne EU-strategi for kystzonerne understøttes af
Kommissionens sjette miljøprogram, hvor der lægges vægt på
en effektiv fysisk planlægning vedrørende miljøproblemer.
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Hovedprincipperne i ICZM

• ∑ Få overblik over vekselvirkningerne mellem forskellige
problemer.

∑• ∑ Tag beslutninger på grundlag af solide oplysninger og
viden.

• ∑ Prøv at arbejde sammen med naturkræfterne.

• ∑ Tag højde for uforudsete fremtidige
udviklingseventualiteter.

• ∑ Inddrag alle interessenter og alle relevante dele af
administrationen

∑• ∑ Brug en række forskellige instrumenter (love, lokalplaner,
økonomiske instrumenter, oplysningskampagner, lokale
Agenda 21-planer, frivillige aftaler, formidling af optimal
praksis osv.).

Få overblik

Et af de centrale principper i en effektiv ICZM-politik er at se
kystzonernes problemer i den bredest mulige sammenhæng.
Tidligere er mange velmente tiltag for at forbedre kysternes
tilstand i EU slået fejl, fordi de fokuserede på isolerede
enkeltforhold. Spørgsmålet om turismen i kystzonerne kan
f.eks. ikke behandles effektivt uden samtidig at tage stilling
til en lang række andre spørgsmål. Det gælder bl.a.
vandforsyning, arealanvendelse og beskæftigelse samt
turismens konsekvenser for eksisterende naturtyper.

Desuden er mange af EU’s kystzoner opdelt af flere forskellige
administrative grænser. Derfor mangler der ofte
sammenhæng i de politikker, som skal forbedre forholdene
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ved kysterne, fordi forskellige distriktsmyndigheder indfører
forskellige og ukoordinerede tiltag. I områder, hvor en
kystzone spænder over to amter, er samordningsproblemerne
endnu mere udtalte. Og endelig forårsages mange af
kystzonernes problemer undertiden hundredvis af kilometer
væk fra kysten.

I Strymonikos i Grækenland påvirker den forurening, som
føres til af bulgarske vandløb, f.eks. vandkvaliteten ved
kysterne.

På grund af alle disse faktorer skal en effektiv ICZM-strategi
sigte mod at forene de mange forskellige aktører, som har
indflydelse på kystregionerne, og tage de mange forskellige
problemer op, som spiller sammen i områderne.

Tag hensyn til lokalforholdene

Eftersom EU har så vidt forskellige typer kyststrækninger, skal
en ICZM-strategi være baseret på lokale løsninger tilpasset
lokalforholdene, hvis den skal være effektiv. En politik, som
skal forhindre indsivning af havvand i grundvandet i



Grækenland, har f.eks. ikke den store relevans
for en region ved Sveriges østersøkyst. EU’s
ICZM-strategi er solidt funderet på
nærhedsprincippet, som foreskriver, at vigtige
politiske beslutninger altid skal træffes så tæt
som muligt på lokalniveauet.

Derfor skal de lokale interessenter i EU’s
kystregioner være fuldt inddraget i ICZM,
eftersom kun de mennesker, som bor og
arbejder i kystzoner, kender de reelle
udfordringer i deres regioner. Det ville ikke give
mening, eller for den sags skyld være retfærdigt,
hvis de nationale regeringer eller de europæiske

institutioner forsøgte at presse standardiserede løsninger ned
over hovedet på disse regioner.

Det, disse højere administrative niveauer derimod kan gøre,
er at støtte og vejlede de lokale initiativer og sikre, at de
mange forskellige nationale og EU-politikker, som skal
gennemføres i kystzonerne, ikke modvirker hinanden.
Medlemsstaternes og EU’s myndigheder skal også sikre, at
sektorpolitikkerne egner sig til kystzonernes lokalforhold.
Samordningen af politikker på nationalt og EU-plan f.eks.
vedrørende vandkvalitet, beskyttelse af naturtyper, transport,
fiskeri og turisme bør medvirke til at skabe bedre forhold i
EU’s kystzoner. Men det forudsætter, at politikkerne også på
lokalniveau gennemføres på konsekvent vis.

Det kan kun sikres, at problemerne løses ud fra de lokale
behov, hvis planlægningen og forvaltningen i kystzonerne
hviler på nøjagtige og tilstrækkeligt detaljerede oplysninger
indsamlet i medlemsstaterne.
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Arbejd sammen med naturen

Som det kun fremgår alt for klart af legenden om
Knud den Store (1), slår det så godt som altid fejl,
hvis man prøver at beherske havet. Derfor sigter
moderne kystplanlægningsmetoder mod at
arbejde sammen med naturen i stedet for at
kæmpe mod den.

Tidligere endte kampen mod havet undertiden
med at forværre kystzonernes problemer frem for
at løse dem. Da man udbyggede havneanlægget
i Aveiro i Portugal, medførte anlægsarbejdet en

stigende erosion af den tilstødende kyststrækning, fordi det
greb ind i tidevandsstrømmen, hvilket man ikke havde taget
tilstrækkelig højde for i planlægningsfasen. De efterfølgende
forsøg på at beskytte kysten med fysisk kystsikring i beton og
stål har ikke hjulpet.

Hvis myndighederne i Aveiro havde haft flere informationer
om de naturprocesser, som spillede ind på regionens
kystzoner, inden de gik i gang med at bygge ved havnen,
kunne de måske have undgået erosionsproblemerne. Det
kunne også have nedsat anlægsarbejdets samlede
omkostninger for regionen. Hvis man fra starten af
havneprojektet havde anvendt integrerede metoder, havde
det sandsynligvis ikke været nødvendigt at anlægge den
efterfølgende kystsikring.

I Belgien prøver de myndigheder, som er ansvarlige for den
kraftigt bebyggede kyst i Flandern, nu at arbejde mere i pagt
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(1) Knud den Stores undersåtter hævdede, at han havde så stor magt, at
selv bølgerne ville vende om, hvis han beordrede dem til det. Men da
han ikke ville opmuntre overdrevne forventninger til sine evner, lod han
sin trone bære ud i vandkanten og beordrede bølgerne at standse —
hvilket de naturligvis ikke gjorde.



med kystzonens naturlige dynamik. Hvor det er muligt,
forsøger de belgiske myndigheder at gå ud fra en mindre
konfrontationsorienteret indfaldsvinkel i planlægningen
vedrørende erosionsproblemer og skifte den »hårde«
kystsikring ud med blødere alternativer som f.eks. beplantede
klitter, som absorberer havets energi på en naturlig måde.

Vær fremsynet og indstillet på tilpasning

Det kan ofte være meget vanskeligt at forudse, hvilke
problemer en bestemt kystregion kommer til at stå overfor i
fremtiden. Derfor er ICZM udformet som en løbende proces,
som ikke blot tager sigte på aktuelle problemer, men også er
fleksibel nok til at kunne tilpasses uforudsete forhold, som
spiller ind i fremtiden. Når der f.eks. er truffet beslutning om
at anlægge en ny lystbådehavn, bliver det meget svært at
»gøre havnen ugjort«, selv om senere generationer finder ud
af, at den giver alvorlige miljøskader.
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God kystzoneplanlægning bør udtrykkeligt tage højde for
usikkerheden om fremtidige forhold og tilskynde til fleksible
og tilpasningsvenlige politikker. God kystzoneplanlægning og
-forvaltning bør også tage udgangspunkt i
forsigtighedsprincippet. Det vil sige, at de politiske
beslutningstagere bør prøve at forudse eventuelle skader i
kystregionerne og ikke blot vente til det er gået galt, inden de
prøver at rette op på tingene. Forsigtighedsprincippet
indebærer også, at de politiske beslutningstagere hellere må
være for forsigtige, hvis de ikke er helt sikre på, om en
planlagt ændring kan skade en kystzone. Det er især vigtigt i
områder, som trues af ukontrolleret byspredning eller
anlægning af større turistattraktioner.

Risikoen for klimaændringer er stigende, og derfor kommer
kystzonerne sandsynligvis til at stå over for nye problemer og
udfordringer i de kommende tiår. Vi må sikre, at vores
planlægnings- og forvaltningssystemer er fleksible nok til at
imødegå disse nye udfordringer, efterhånden som de opstår.
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Inddrag alle

ICZM har til formål at skabe bedre kontakt mellem forskellige
sektormyndigheder og mellem lokale, regionale og nationale
myndigheder, så de politiske beslutningstagere kan danne
sig et klart billede af behovene i Europas kystregioner. Men
kystzoneplanlægning kræver også inddragelse af ngo’er og
andre interessenter, hvis den skal virke efter hensigten. ICZM
kan ganske enkelt ikke fungere uden løbende
tilbagemeldinger fra de lokale virksomheder, borgere og
ngo’er, som bor og arbejder i EU’s kystzoner.

Uden de lokale interessenters fulde medvirken kommer
kystplanlægningen aldrig til at fungere. Hvis folk ikke føler,
at de har haft indflydelse på de beslutninger, som påvirker
deres region, bliver de bitre på de politiske beslutningstagere
og tager afstand fra de planer, som skal forbedre
kystzonerne. I 1993 forkastede de lokale borgere f.eks. en plan
for Exe-mundingen i Det Forenede Kongerige, som var
udarbejdet af et konsulentfirma. Borgerne klagede over, at
konsulentfirmaet ikke havde spurgt dem om, hvad de mente
om visse forhold, især hvad angik brugerbetaling for
havnetjenester. Det fik beslutningstagerne til at tage hele

deres strategi for området op til revision, og der blev nedsat
en række lokale arbejdsgrupper sammensat af lokale

borgere. Efter en omfattende høringsproces med
mange møder i lokalområdet blev der så udarbejdet
en ny strategi for regionen, som alle var tilfredse
med.

Borgerne mødes stadig med jævne mellemrum for at
drøfte lokale problemer, og de har oprettet deres
eget »Exe Estuary Forum«, hvor man samordner
tiltag for at forbedre forholdene i kystregionen.
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Tilsvarende erfaringer i hele EU viser, at det er af
afgørende betydning, at de lokale interessenter
inddrages i drøftelser om kystzonepolitikken fra
starten. De lokale interessenter indtager en
central rolle i enhver form for ICZM-strategi,
men det er også vigtigt at sikre, at alle andre
aktører, som har indflydelse på en given region,
inddrages i tiltagene for at forbedre forholdene i
kystzonerne.

Det indebærer tit, at lokale tiltag skal samordnes
med bredere nationale politikker for at sikre, at
der ikke opstår utilsigtede konflikter mellem

forskellige myndighedsniveauer. Lokaltiltag, som skal
reducere forureningen fra floder, som udmunder i regionen,
har f.eks. ikke de store chancer, hvis ikke de nationale
myndigheder, som fastlægger industri- og landbrugs-
politikken, er med.

I visse tilfælde må man også samordne lokale ICZM-aktiviteter
med europæiske politikker. Det gælder bl.a., hvis en kystzone
ligger i et område, som er udpeget som et beskyttet område
som led i EU’s regler om beskyttelse af naturtyper. Det giver
også god mening at sikre, at den europæiske lovgivning om
f.eks. landbrug, vandkvalitet og transport integreres
fyldestgørende i lokale ICZM-strategier.

Lokale aktører kan ikke på egen hånd løse kystzonernes
problemer. Problemerne i kystzonerne opstår ikke isoleret, og
hvis ikke der er samarbejde mellem alle myndighedsniveauer,
kommer ICZM ganske enkelt ikke til at fungere.
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Der er brug for samordnede, EU-dækkende principper for
kystpolitikken for at sikre, at kystregionernes aktuelle
problemer ikke forværres.

De fleste prognoser viser, at der i de kommende år vil blive
stadig flere mennesker, som bruger disse områder.

Hvis der ikke træffes tiltag for at imødegå det stadig stigende
pres på kystregionerne, ender problemer såsom tab af
naturtyper, forurening og erosion med at ødelægge nogle af
EU’s smukkeste, biologisk mest righoldige og skrøbelige
områder, samtidig med at kystsamfundene bliver revet fra
hinanden af arbejdsløshed og social opsplitning. Så bliver
slutresultatet en rungende nedskrivning af kystzonerne og
ødelæggelse af økonomisk værdifulde ressourcer.

På den anden side kan solidt samordnede ICZM-strategier på
EU- og medlemsstatsplan give Unionen mulighed for i fuldt
omfang at drage fordel af sine kystregioner, lade dem udvikle
sig til moderne, levende samfund og samtidig bevare deres
unikke naturskønhed.
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Hvis ICZM skal fungere efter hensigten, skal den tage
udgangspunkt i lokale løsninger på lokale problemer. Lokale
interessenter skal altid indtage en central rolle i de
ændringer, som skal forbedre forholdene i kystregionerne,
men hvis kystzonerne skal have mest muligt ud af det, skal
disse græsrodsaktørers tiltag også samordnes med regionale,
nationale og europæiske beslutningstagere. ICZM giver
omkostninger på kort sigt, men langt større fordele på
mellemlang og lang sigt.

I århundreder har Europas kystzoner lidt under mangelfuldt
koordineret planlægning og uhensigtsmæssige politiske
processer. Med en samordnet indsats for at indføre ICZM i
hele Europa kan tiden være kommet, hvor strømmen vender.
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