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Havets ressourcer n a Hent PDF Rent vand, blåt flag ved strandene og fisk i havet har stor betydning for os
alle. Men de danske have og vores godt 7.000 km kystområder er ikke kun til lystfiskeri og solbadning.
Havet omkring Danmark er også en vigtig ressource for udviklingen i erhverv og samfund, og vi bygger

vindmølleparker, øger skibstrafikken og lokker flere og flere turister til. Blandt meget andet.

Mens vi gerne vil sikre gode udviklingsmuligheder for de maritime erhverv, skal vi tage hensyn til klima og
miljø. Det blå hav er ikke en uudtømmelig ressource, og pladsen er trang i de danske farvande. Hvem, der

fremover må udnytte de begrænsede arealer, er et påtrængende spørgsmål.

I "Havets ressourcer" præsenterer otte forskere den nyeste viden om havets betydning og potentiale for
økonomi, jobskabelse og velfærd. De stiller skarpt på en række vækstområder, tegner muligheder,

begrænsninger og konflikter op og viser, hvorfor det er så vigtigt at holde fast i havet som en værdifuld og
bæredygtig ressource.
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Mens vi gerne vil sikre gode udviklingsmuligheder for de maritime
erhverv, skal vi tage hensyn til klima og miljø. Det blå hav er ikke en
uudtømmelig ressource, og pladsen er trang i de danske farvande.
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I "Havets ressourcer" præsenterer otte forskere den nyeste viden om
havets betydning og potentiale for økonomi, jobskabelse og velfærd.
De stiller skarpt på en række vækstområder, tegner muligheder,

begrænsninger og konflikter op og viser, hvorfor det er så vigtigt at
holde fast i havet som en værdifuld og bæredygtig ressource.
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