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KOMMISSIONENS NOTAT OM  

IVÆRKSÆTTELSE AF BEVARINGSFORANSTALTNINGER FOR NATURA 2000-

LOKALITETER 

Formålet med dette notat er at vejlede medlemsstaterne i at iværksætte 

bevaringsforanstaltninger for Natura 2000-lokaliteter. Det supplerer 

Kommissionens notat om "Udpegning som særlige bevaringsområder" og 

"Fastsættelse af bevaringsmålsætninger for Natura 2000-lokaliteter" og bør læses 

sammen med disse dokumenter.  

 

1. Hvilke krav stilles der i habitatdirektivet? 

Af habitatdirektivets artikel 1 fremgår følgende: særligt bevaringsområde: et område af 

fællesskabsbetydning, som medlemsstaterne har udpeget ved en retsakt, en administrativ 

bestemmelse og/eller en aftale, og hvor der gennemføres de bevaringsforanstaltninger, 

der er nødvendige for at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de 

naturtyper og/eller de arter, for hvilke lokaliteten er udpeget. 

I artikel 6, stk. 1, fastlægges de generelle bevaringsforanstaltninger, som 

medlemsstaterne skal iværksætte for alle særlige bevaringsområder, og som gælder 

alle naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på lokaliteterne, med 

undtagelse af de typer og arter, som er identificeret som ikke væsentlige i Natura 2000-

standardformularen. 

Artikel 6, stk. 1: "For de særlige bevaringsområder iværksætter medlemsstaterne de 

nødvendige bevaringsforanstaltninger, hvilket i givet fald kan indebære 

hensigtsmæssige forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne eller integreret i 

andre udviklingsplaner, samt de relevante retsakter, administrative bestemmelser eller 

aftaler, der opfylder de økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, 

der findes på lokaliteterne." 

Dette kræver ofte, at der gennemføres positive og proaktive foranstaltninger, som skal 

bidrage til at nå direktivets generelle mål. I denne henseende adskiller artikel 6, stk. 1, sig 

fra de tre andre stykker i artikel 6, der i stedet fokuserer på forebyggende foranstaltninger 

med henblik på at undgå forringelse og betydelige forstyrrelser (artikel 6, stk. 2) samt 

proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for planer og projekter, der kan påvirke 

Natura 2000-lokaliteterne væsentligt (artikel 6, stk. 3 og 4). 

Artikel 6, stk. 1, vedrører specifikt de særlige bevaringsområder, men ikke de særligt 

beskyttede områder
1
, i modsætning til artikel 6, stk. 2, 3 og 4, der også gælder områder 

udpeget under fugledirektivet. Tilgangen til forvaltningen af særligt beskyttede områder i 

artikel 4, stk. 1 og 2, i fugledirektivet svarer imidlertid til forvaltningen af særligt 

                                                 
1
 Artikel 4, stk. 1 og 2, i fugledirektivet indeholder regler om særlige bevaringsforanstaltninger for særligt 

beskyttede områder, som er klassificeret i henhold til fugledirektivet. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_DA.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_DA.pdf
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beskyttede områder i henhold til artikel 6, stk. 1, hvor det kræves, at medlemsstaterne 

sikrer, at arterne i bilag I og regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter er omfattet af 

særlige bevaringsforanstaltninger i forbindelse med deres levested for at sikre deres 

overlevelse og reproduktion i deres udbredelsesområde. Det betyder, at særligt 

beskyttede områder er omfattet af de samme beskyttelsesregler som særlige 

bevaringsområder. 

Det er ikke frivilligt at gennemføre artikel 6, stk. 1: De nødvendige 

bevaringsforanstaltninger skal iværksættes for alle særlige bevaringsområder. 

Retlig fortolkning af artikel 6, stk. 1. 

I sag C-508/04 fandt Domstolen, at en medlemsstat ikke kan undgå at træffe alle 

nødvendige bevaringsforanstaltninger på Natura 2000-lokaliteter. "Imidlertid fremgår det 

af direktivets artikel 6, stk. 1, at "de nødvendige bevaringsforanstaltninger" skal træffes i 

alle tilfælde og ikke "i givet fald". I direktivbestemmelsen vedrører udtrykket "i givet 

fald" kun forvaltningsplanerne og kan ikke forstås som en generel indskrænkning af 

forpligtelsen til at vedtage de nødvendige retsakter, administrative bestemmelser eller 

aftaler ....  

Direktivet kræver således, at der vedtages de nødvendige bevaringsforanstaltninger, 

hvilket udelukker enhver form for skøn for medlemsstaterne i så henseende ... Heller ikke 

en simpel administrativ praksis, som administrationen i sagens natur kan ændre efter 

behag, og som ikke er tilstrækkelig kendt, kan anses for at udgøre en iværksættelse af de 

forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne, når et direktiv skal gennemføres." 

 

2. Hvad betyder bevaringsforanstaltninger?  

Ifølge artikel 6, stk. 1, skal bevaringsforanstaltninger i særlige bevaringsområder opfylde 

de økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på 

lokaliteterne. De økologiske behov omfatter alle økologiske behov, herunder både 

abiotiske og biotiske faktorer, som anses for at være nødvendige for at sikre bevaringen 

af naturtyperne og arterne, herunder deres tilknytning til det fysiske miljø (luft, vand, 

jord, planter mv.).  

Disse behov afhænger af videnskabelig viden og bør fastlægges i de enkelte tilfælde, 

hvilket betyder, at de økologiske behov kan variere fra art til art på en lokalitet, men også 

for den samme art fra lokalitet til lokalitet. Det er imidlertid ikke nødvendigt at 

iværksætte særlige bevaringsforanstaltninger for arter eller habitattyper, hvis 

tilstedeværelse på lokaliteten anses for ikke væsentlige ifølge standardformularen for 

Natura 2000
2
.  

De nødvendige bevaringsforanstaltninger på en Natura 2000-lokalitet bør vedrøre 

bevaringsmålsætningerne for lokaliteten. Bevaringsmålsætninger på lokalitetsplan 

fastsætter den ønskede tilstand eller status for de arter og naturtyper, som findes på 

lokaliteten. Dette bør fastlægges som en funktion af bevaringsgraden af hver art og 

naturtype, hvis tilstedeværelse er væsentlig på det tidspunkt, hvor lokaliteten blev 

                                                 
2
 Dvs. alle arter, for hvilke det angives, at bestanden er af en ikke væsentlig størrelse og tæthed i forhold til 

bestanden i det nationale område, og naturtyper, for hvilke det angives, at deres repræsentativitet ikke 

er væsentlig (kategori D). 
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udpeget som lokalitet af fællesskabsbetydning som anført i standardformularen. I 

standardformularen anvendes tre kriterier (repræsentativitet, relativ overflade og 

bevaringsgrad af habitattyper, bestand, bevaringsgrad og isolationsgrad af arter) for at 

bestemme den overordnede vurdering af de enkelte arter og naturtyper på den relevante 

lokalitet
3
.  

Bevaringsmålsætningerne for lokaliteten vil være enten at opretholde (hvis de allerede er 

velbevarede) eller genoprette arterne/naturtyperne på den relevante lokalitet. På denne 

måde kan alle lokaliteter på den bedst mulige måde bidrage til at opnå en gunstig 

bevaringsstatus på det rigtige (nationale biogeografiske) plan i forhold til de relevante 

arters eller naturtypers naturlige udbredelsesområde.  

Når bevaringsmålsætningerne er fastlagt for en Natura 2000-lokalitet, er der en vis 

fleksibilitet med hensyn til at fastsætte og iværksætte bevaringsforanstaltningerne og 

eventuelle alternativer kan overvejes, ligeledes under hensyntagen til andre 

socioøkonomiske aktiviteter på lokaliteterne. 

Bevaringsforanstaltninger er de faktiske mekanismer og handlinger, som skal 

iværksættes for en Natura 2000-lokalitet for at opfylde lokalitetens 

bevaringsmålsætninger. 

3. Hvornår skal de nødvendige bevaringsforanstaltninger iværksættes? 

Medlemsstaterne skal udpege lokaliteter af fællesskabsbetydning som særlige 

bevaringsområder og anvende de nødvendige bevaringsforanstaltninger i henhold til 

artikel 6, stk. 1, inden for højst seks år efter Kommissionen har udvalgt lokaliteten som 

lokalitet af fællesskabsbetydning (i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i 

habitatdirektivet). Ved udpegning af særlige bevaringsområder skal artikel 6, stk. 1, 

gennemføres, og deraf kan det udledes, at perioden på seks år fra vedtagelsen af 

lokaliteten af fællesskabsbetydning og udpegningen af lokaliteten som et særligt 

bevaringsområde skal anvendes til at iværksætte de nødvendige 

bevaringsforanstaltninger, så de er klar til at blive gennemført, når lokaliteten udpeges 

som særligt bevaringsområde. Medlemsstaterne rådes derfor til at begynde at identificere 

de nødvendige bevaringsforanstaltninger i god tid inden denne frist. 

Dette blev bekræftet i Makaronesien-sagen (C-90/10), hvor Domstolen fandt, at en 

medlemsstat ikke havde opfyldt sine forpligtelser, idet den "ikke i henhold til artikel 6, 

stk. 1 og 2, i direktiv 92/43 har truffet og iværksat de passende bevaringsforanstaltninger 

samt indført en beskyttelsesordning, hvorved forringelse af naturtyperne og betydelige 

forstyrrelser af arterne undgås gennem etablering af en retlig beskyttelse af de særlige 

bevaringsområder, som dækker de lokaliteter i Spanien, der er nævnt i beslutning 

2002/11", idet den havde godkendt listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning mere 

end seks år tidligere.  

Bevaringsforanstaltningerne for Natura 2000-lokaliteter kan senere revideres eller 

tilpasses under hensyntagen til ny relevant viden eller eventuelle ændringer i status for de 

relevante naturtyper og arter.  

                                                 
3
 Se de nye retningslinjer for rapportering og standardformularen: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:DA:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:DA:NOT
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4. Gennemførelse af artikel 6, stk. 1 

Ifølge bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6, stk. 1, indebærer de nødvendige 

bevaringsforanstaltninger følgende: 

- "i givet fald [...] hensigtsmæssige forvaltningsplaner, som er specifikke for 

lokaliteterne eller integreret i andre udviklingsplaner, samt  

-  de relevante retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler, der opfylder de 

økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på 

lokaliteterne." 

Valget er medlemsstaternes i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Direktivet 

indeholder de målsætninger, som skal opfyldes, og de bestemmelser, som skal anvendes, 

men lader det med hensyn til artikel 6, stk. 1, være op til medlemsstaterne at beslutte, 

hvordan de vil gennemføre disse bestemmelser i praksis. Ofte anvendes de forskellige 

muligheder i artikel 6, stk. 1, sammen med hensyn til forvaltning af Natura 2000-

lokaliteter. 

Forvaltningsplaner 

Forvaltningsplaner anvendes i vid udstrækning i EU-landene. Selv om habitatdirektivet 

ikke indeholder et automatisk krav om forvaltningsplaner for Natura 2000-lokaliteter, 

synes de fleste medlemsstater at foretrække denne løsning, og mange mener endda, at de 

er obligatoriske. 

Generelt anvendes forvaltningsplaner for lokaliteter til at formulere lokalitetens 

bevaringsmålsætninger sammen med de nødvendige foranstaltninger til at nå disse 

målsætninger. Forvaltningsplaner anvendes ofte til at vejlede forvaltere og andre 

interesserede parter i at håndtere bevaringen af Natura 2000-lokaliteter og til at inddrage 

de forskellige socio-økonomiske interesserede parter og myndigheder i gennemførelsen 

af de nødvendige bevaringsforanstaltninger, som er identificeret.  

Forvaltningsplaner er nyttige til at sikre, at bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, 

gennemføres på en klar og gennemsigtig måde, så alle interesserede parter bliver 

underrettet om formålet med Natura 2000 og deltager aktivt i denne drøftelse. 

Forvaltningsplaner kan ligeledes bidrage til at identificere finansieringen til 

foranstaltningerne og opnå en bedre integration i andre planer.  

Forvaltningsplaner kan være selvstændige dokumenter, eller de kan integreres i andre 

udviklingsplaner i overensstemmelse med princippet om integration af miljøet i andre 

EU-politikker. For en integreret plan er det vigtigt at sikre, at der er opstillet tydelige mål 

og bevaringsforanstaltninger for de relevante naturtyper og arter, der findes på 

lokaliteten. 

Medlemsstaterne anvender i dag forskellige typer forvaltningsplaner på Natura 2000-

lokaliteter: 

- Forvaltningsplaner for individuelle lokaliteter eller en gruppe af lokaliteter. 

- Sektorforvaltningsplaner, som opstiller bevaringsmålsætninger og særlige 

foranstaltninger for Natura 2000-lokaliteter, der er relevante for den relevante sektor, 

f.eks. vedrørende skovbrug, landbrug, vand mv. 
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Det skal dog bemærkes, at eksisterende forvaltningsplaner for andre kategorier af 

beskyttede områder (f.eks. national- eller naturparker) ikke altid er tilstrækkelige med 

hensyn til forvaltning af Natura 2000-lokaliteter og derfor bør tilpasses, så de afspejler de 

særlige bevaringsmålsætninger for disse lokaliteter som en funktion af de arter og 

naturtyper af fællesskabsinteresse, som findes der. Endvidere må grænserne for andre 

typer af beskyttede områder og for Natura 2000-lokaliteten ikke støde sammen. 

Retsakter, administrative bestemmelser og aftaler  

Blandt retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler kan en række 

foranstaltninger anses for at være hensigtsmæssige med hensyn til at nå de iværksatte 

bevaringsmålsætninger for de enkelte lokaliteter. Dette indebærer ofte aktiv forvaltning, 

men i visse tilfælde kan det også indebære mere passive og foregribende foranstaltninger 

(f.eks. forvaltning uden indgriben). På den anden side er disse foranstaltninger ikke 

nødvendigvis nye foranstaltninger, eftersom eksisterende foranstaltninger også kan 

bidrage til at opfylde bevaringsmålsætningerne for lokaliteten. 

- Retsakter følger normalt et forvaltningsretligt mønster og kan indeholde særlige krav 

i forhold til aktiviteter, som kan tillades, begrænses eller forbydes på lokaliteten.  

- Administrative bestemmelser kan indeholde relevante bestemmelser vedrørende 

gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger eller godkendelse af andre aktiviteter på 

lokaliteten. 

- Aftaler omfatter indgåede kontrakter eller aftaler, normalt med 

forvaltningsmyndigheder og jordejere eller brugere på lokaliteten. 

Blandt de foranstaltninger, som omfatter positive handlinger, er miljøvenlige landbrugs- 

eller skovbrugsforanstaltninger et godt eksempel på, hvordan der kan tages hensyn til 

socioøkonomiske krav i forbindelse med aftaler, der indgås til fordel for Natura 2000-

lokaliteter. 

Miljøvenlige landbrugsaftaler med landbrugere inden for forordningen om udvikling af 

landdistrikter kan anvendes som en aftale, som har til formål at opretholde eller 

genoprette en gunstig bevaringsstatus for visse naturtyper (f.eks. enge, græsgange) og 

arter på en række lokaliteter. Miljøvenlige skovbrugsforanstaltninger kan ligeledes 

anvendes til at indgå kontrakter og aftaler med skovejere om forvaltning af skoven, der 

fremmer bevaringen af naturtyper og arter. 

I lyset af de mange muligheder, som findes, med hensyn til iværksættelse af de 

nødvendige bevaringsforanstaltninger, kan der også være behov for at anvende andre 

typer kontrakter og aftaler og andre typer særlige foranstaltninger, herunder frivillige 

bevaringsforanstaltninger. 

5. Vigtige overvejelser i forbindelse med iværksættelse af de nødvendige 

bevaringsforanstaltninger 

Mange lande tilbyder vejledning om formulering af bevaringsforanstaltninger samt om 

forvaltningsplaner for Natura 2000-lokaliteter. De vigtigste overvejelser kan ses 

nedenfor. 

Fornuftigt oplysningsgrundlag 
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For at fastsætte og iværksætte passende og mulige bevaringsforanstaltninger er det 

nødvendigt at have et fornuftigt oplysningsgrundlag om de eksisterende forhold på 

lokaliteten, om arternes og naturtypernes status og de vigtigste former for pres og trusler, 

som kan påvirke dem, den eksisterende arealudnyttelse og interesserede parters interesser 

mv.  

Den vigtigste arealudnyttelse og de vigtigste aktiviteter, der kan påvirke relevante 

naturtypers og arters bevaringsstatus, bør identificeres sammen med alle relevante 

interesserede parter, som skal inddrages eller høres i forbindelse med 

forvaltningsplanen. Ved hjælp af denne analyse kan potentielle konflikter og eventuelle 

løsningsmuligheder overvejes. 

Det er en god idé at identificere og kortlægge den præcise placering af de vigtigste 

naturelementer (naturtyper og arter) og de eksisterende og planlagte socio-økonomiske 

aktiviteter på lokaliteten. Disse kort er nyttige, når de forvaltningsmæssige behov for 

lokaliteten skal drøftes med de interesserede parter. 

En af de overordnede målsætninger i forbindelse med udarbejdelsen af 

bevaringsforanstaltninger bør være at opnå integreret forvaltning af lokaliteterne, så der 

tages højde for alle relevante interesserede parters interesser, og så der gøres et forsøg på 

så vidt muligt at integrere disse med opfyldelsen af bevaringsmålsætningerne.  

Deltagelse, høring og kommunikation 

Offentlig deltagelse i planlægningen og udarbejdelse af bevaringsforvaltningen af en 

Natura 2000-lokalitet, så der kan tages højde for holdningerne hos de personer, som bor 

og arbejder på og benytter lokaliteten, kan være en udmærket mulighed for at skabe en 

social atmosfære, som er mere gunstig for bevaringen af miljøet. 

Sandsynligheden for succes øges betydeligt, hvis de forskellige interesserede parter 

deltager i og forpligter sig i forhold til forvaltningen af lokaliteten. De kan deltage i hele 

forvaltningsplanlægningen, hvor det relevante forvaltningsinstrument stilles til 

rådighed for en offentlig høring, inden det eventuelt godkendes og offentliggøres. Tidlig 

høring og inddragelse af interesserede parter fra første trin kræver normalt en 

tværfaglig og professionel tilgang. 

Hensigtsmæssig kommunikation med alle relevante interesserede parter gør dem 

opmærksomme på betydningen af at deltage i processen og den rolle, de kan spille. Det 

er vigtigt at kommunikere bevaringsmålsætningerne for lokaliteten til alle relevante 

interesserede parter på et tidligt tidspunkt i processen og på klar og tydelig vis 

informere om betydningen af lokaliteten for bevaringen af visse naturtyper og arter, så de 

personer, der bor i eller benytter området, kan forstå betydningen af at tage skridt til at 

sikre den rigtige forvaltning af lokaliteten og inddrage dem i processen.  

Aktuel god praksis i mange EU-medlemsstater indebærer, at alle relevante interesserede 

parter bidrager aktivt, f.eks. ved at nedsætte styringsgrupper eller -komitéer, som skal 

udvikle bevaringsforvaltningen. Disse styringskomitéer omfatter normalt de relevante 

lokale myndigheder og repræsentanter for jordejere, brugere og de vigtigste interesserede 

parter på Natura 2000-lokaliteten.  

Tilrettelæggelse af offentlige høringer kræver effektiv tilrettelæggelse af processen og 

samarbejde på forskellige politiske niveauer samt et tilstrækkelig antal 

medarbejdere og et tilstrækkeligt budget og effektive kommunikationsværktøjer og 
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-midler. For at hjælpe med at sikre, at forskellige interesserede parter, navnlig de, der 

ikke arbejder direkte med miljøforvaltning, har en god forståelse af de retlige 

miljøforpligtelser, de foreslåede bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger for de 

enkelte lokaliteter samt de muligheder, som den rigtige forvaltning af lokaliteten kan 

medføre, kan det også være nødvendigt at sørge for målrettede uddannelses- og 

oplysningsmuligheder og – i givet fald i visse tilfælde – effektive 

konfliktløsningsmetoder. Dette vil gøre det lettere at nå til enighed om 

forvaltningsspørgsmål.  

Det har vist sig at være af stor merværdi at inddrage en særligt udpeget 

"lokalitetsmester" i udviklingen af bevaringsforanstaltninger, interesserede parters 

deltagelse og – i visse tilfælde – konfliktløsning. Denne "lokalitetsmester" kan udpeges 

og/eller støttes finansielt af den ansvarlige administration, men kan også være fra den 

største jordejer, de lokale myndigheder, en lokal NGO eller andre interesserede parter. 

Denne funktion kan også kombineres med at overvåge eller fremme foranstaltningernes 

gennemførelse.  

Fastsættelse af de nødvendige bevaringsforanstaltninger 

Bevaringsforanstaltninger bør fastsættes med så mange detaljer, at de er lette at 

gennemføre (hvem gør hvad, hvornår og hvordan), og så eventuelle konflikter som følge 

af mangel på tydelige oplysninger undgås. Bevaringsforanstaltningerne for lokaliteten 

skal også være realistiske, kvantificerede og håndterbare. Det sprog, der anvendes til 

at beskrive bevaringsforanstaltningerne, bør så vidt muligt være tydeligt og letforståeligt.  

Fastsættelse af bevaringsforanstaltninger kræver passende teknisk ekspertise for at 

kunne overveje en række mulige foranstaltninger til opfyldelse af målsætningerne for 

lokaliteten, idet de vigtigste og de, der har forskellige alternative 

gennemførelsesmuligheder identificeres, så lokale interesser kan tilpasse disse 

foranstaltninger til planens overordnede grænser. Den præcise placering bør ligeledes 

angives sammen med en beskrivelse af de nødvendige midler og værktøjer til 

gennemførelsen. Den bedste metode til dette er en arbejdsplan med angivelse af 

gennemførelsestidspunktet og en fordeling af roller og ansvar for de, der er involveret i 

gennemførelsen. En sådan arbejdsplan skal være tilstrækkelig fleksibel til at kunne blive 

gennemgået og tilpasset efter behov, f.eks. på grundlag af resultaterne af de allerede 

gennemførte foranstaltninger. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge en tidsplan for en 

gennemgang af de iværksatte bevaringsforanstaltninger for at finde ud af, om de er 

egnede til og bevæger sig i retning af at opfylde bevaringsmålsætningerne, for at kunne 

kontrollere hensigtsmæssigheden, målbarheden og gennemførelsen deraf. 

Gennemførelsesressourcer. Anslåede omkostninger og fordele og identificering af mulige 

finansielle instrumenter 

Der bør om muligt tages hensyn til de nødvendige ressourcer til gennemførelse af 

bevaringsforanstaltninger i alle forvaltningsinstrumenter for Natura 2000-lokaliteter, 

herunder oplysninger om anslåede omkostninger for gennemførelse og overvågning af 

alle de planlagte aktiviteter, administration, udbetaling af erstatning mv. Lige så vigtigt 

som de finansielle ressourcer er de menneskelige ressourcer. Korrekt forvaltning af 

Natura 2000-lokaliteter kræver, at der blandt de personer, som planlægger og 

gennemfører foranstaltninger, findes personer med de rigtige færdigheder. Disse 

oplysninger er også vigtige for at kunne tildele midler fra forskellige mulige kilder og 

støtteordninger. 
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Iværksættelse af bevaringsforanstaltninger giver ikke blot et klart grundlag for at opfylde 

bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-lokaliteter, men tjener også til stor fordel for 

samfundet og økonomien ved at sikre et konstant flow af vigtige økosystemtjenester
4
. 

Nettet er en stor kilde til levesteder, som er rige på kulstof, og spiller desuden en vigtig 

rolle i forhold til at imødekomme udfordringerne i forbindelse med klimaændringer, både 

gennem afhjælpning og tilpasning
5
. Det giver også andre socio-økonomiske fordele som 

bevaring af vandstrømme og -kvalitet, bevaring af naturlige bestøvere, bevaring af 

værdier i landskab og grønne områder samt støtte til turisme og rekreative områder. Der 

skal således tages fuldt ud højde for de mange fordele, som høstes af investeringer i 

Natura 2000.  

Det er kun muligt at foretage en vurdering af omkostninger og fordele i forbindelse med 

gennemførelsen af Natura 2000-lokaliteter, hvis forvaltningen er ordentligt planlagt. 

Betydningen af de socioøkonomiske faktorer skal identificeres for hver lokalitet, hvis 

disse oplysninger er tilgængelige. De forskellige sektorer af økonomiske aktiviteter og 

deres forbindelser og interaktion med det naturlige miljø bør analyseres for at kunne 

bestemme mulige omkostninger og fordele som følge af forvaltningen af lokaliteten. 

Dette kan også være nyttigt med hensyn til at bestemme det faktiske behov for finansiel 

støtte og stille de relevante støttemekanismer, betalinger for tjenester mv. til rådighed. 

Effektiv gennemførelse og kommunikation 

Når bevaringsforanstaltningerne udvikles, bør der være en mekanisme, der sikrer, at de 

gennemføres effektivt. Medlemsstaterne skal kunne bevise, at de har iværksat de 

nødvendige bevaringsforanstaltninger på lokaliteterne, og der skal være dokumentation 

for, at de ikke kun er iværksat, men også gennemført. Medlemsstaterne skal hvert sjette 

år rapportere om de bevaringsforanstaltninger, de har iværksat for Natura 2000-

lokaliteter (i henhold til habitatdirektivets artikel 17, se nedenfor). 

Visse medlemsstater gør forvaltningsplaner og bevaringsforanstaltninger retligt 

bindende. Med hensyn til kommunikation og information bør de 

bevaringsforanstaltninger, som iværksættes for lokaliteterne – eller, hvis de indeholder 

kommercielle eller andre følsomme eller private oplysninger et officielt sammendrag af 

disse – være gennemsigtige og tilgængelige for offentligheden (f.eks. på websteder eller i 

officielle registre) som informationskilde for alle de personer, som bor i området, og som 

er påvirket af udpegningen. 

6. Overvågning, evaluering og gennemgang af bevaringsforanstaltninger  

Overvågningsaktiviteter på Natura 2000-lokaliteter i forbindelse med de foreslåede 

bevaringsforanstaltninger bør have to formål: 

- at vurdere den faktiske gennemførelse af de planlagte bevaringsforanstaltninger og 

deres effektivitet i forhold til at opfylde bevaringsmålsætningerne for lokaliteten  

- at vurdere virkningen af foranstaltningerne for bevaringsgraden af målnaturtyperne 

og -arterne på lokaliteten. 

                                                 
4
 Europa-Kommissionen (2013). The economic benefits of the Natura 2000 network. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf.  

5
 Europa-Kommissionen (2013) Guidelines on climate change and Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
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Overvågningsmekanismerne bør omfatte målbare og tydeligt verificerbare målsætninger 

og kan omfatte et indikatorsystem, der fremmer opfølgning og evaluering af resultater. 

Overvågnings- og tilsynsaktiviteter nævnes i habitatdirektivet (artikel 11 og 17). I 

henhold til artikel 17, stk. 1, skal medlemsstaterne give oplysninger om 

bevaringsforanstaltningerne i artikel 6, stk. 1, samt en vurdering af disse foranstaltningers 

virkninger. 

Overvågningsprogrammer til vurdering af bevaringsstatus for naturtyper og arter af 

fællesskabsinteresse er på vej i mange medlemsstater. Ifølge retningslinjerne for 

gennemførelse af artikel 17 skal vurderingerne foretages i alle lande på biogeografisk 

plan i forhold til hele udbredelsesområdet. Med hensyn til gennemgangen af 

forvaltningsplaner og -foranstaltninger bør denne imidlertid gennemføres inden for en 

passende tidsramme, så lokalitetsforvaltningen kan tilpasse sig eventuelle ændringer 

under hensyntagen til bevaringsmålsætningerne samt typen af foranstaltninger og 

omstændigheder for de enkelte Natura 2000-lokaliteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionens notat om iværksættelse af bevaringsforanstaltninger for Natura 
2000-lokaliteter.  

Europa-Kommissionen, Doc. Hab.13-04/05, september 2013 (Oprindelige udgave: 
engelsk).   
Eftertryk tilladt med kildeangivelse. 
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