Samråd om EU:s fågel- och art och habitatdirektiv för att se om de
fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check')
Syftet med samrådet
Syftet med samrådet är att få in synpunkter på EU:s gällande naturvårdslagstiftning (fågeldirektivet
och art och habitatdirektivet) som ett led i EU-kommissionens översyn ('fitness check') enligt
programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit).
Vi vill undersöka om det nuvarande regelverket är proportionerligt och ändamålsenligt och ger önskat
resultat. Vi utvärderar bland annat lagstiftningens relevans, genomslagskraft, effektivitet,
samstämmighet och europeiska mervärde. Framtida lagändringar beaktas dock inte. För detta krävs
en särskild konsekvensbedömning.
Läs mer om översynen ('fitness check')
Resultatet av samrådet kommer att utvärderas och sammanfattas i en rapport och läggas ut på
översynens webbplats. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi
hanterar dina personuppgifter och svar.
Fågel- och art och habitatdirektiven – strategiska mål
Fågeldirektivet antogs 1979 och ska skydda alla vilda fåglar och deras viktigaste livsmiljöer i hela EU.
Direktivets strategiska mål är att bibehålla populationen av alla vilda fåglar i EU på en nivå som
svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller för att återupprätta populationen av
dessa arter till denna nivå.
Art och habitatdirektivet antogs 1992 och innehåller liknande bestämmelser för runt 230 livsmiljötyper
och 1 000 arter av vilda djur och växter (”arter av EU-intresse”). Direktivets strategiska mål är att
bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer och arter av EU-intresse med
hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag.
Hur fågel- och art och habitatdirektiven skyddar naturen
Enligt direktiven ska alla EU-länder


införa ett strikt skyddssystem för alla vilda europeiska fågelarter och andra hotade djurarter enligt
bilaga IV till art och habitatdirektivet



utse särskilda skyddsområden för flyttfåglar och de arter och livsmiljötyper som nämns i bilagorna
I–II till art och habittdirektivet och i bilaga I till fågeldirektivet.

Tillsammans bildar de ett nätverk av naturskyddsområden som kallas Natura 2000. Nätverket består
av cirka 27 000 skyddade områden med stor biologisk mångfald och täcker ungefär 18 procent av all
mark och över 4 procent av allt vatten i EU.
Natura 2000-områdena utses enbart på vetenskapliga grunder. Varje EU-land bestämmer sedan vilka
skyddsåtgärder som behöver vidtas för att skydda arterna och livsmiljöerna med hänsyn till
ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag.

EU-länderna kontrollerar om målen med direktiven uppnås och skickar vart sjätte år en rapport till EUkommissionen för att informera om bevarandestatusen hos de arter och livsmiljöer av EU-intresse
som finns på deras territorium. Kommissionen sammanställer informationen för att


kartlägga de övergripande tendenserna för varje art och livsmiljö i hela EU



avgöra om de har uppnått en gynnsam bevarandestatus eller är på rätt väg.

Broschyr om fågel- och art och habitatdirektiven (engelska)
Läs mer om direktiven på vår webbplats (engelska)

Enkätens uppbyggnad
Delta i samrådet genom att svara på webbenkäten nedan. Börja med att välja önskat språk.
Enkäten består av två delar. Den första delen riktar sig till allmänheten och kräver ingen fördjupad
kunskap eller erfarenhet. Frågorna gäller direktivens relevans, genomslagskraft, effektivitet,
samstämmighet och europeiska mervärde. Enkätens andra del är mer specifik och kräver viss
kunskap om direktiven och deras genomförande.
Du måste svara på den första delen om du vill att ditt bidrag ska beaktas. Den andra delen är däremot
frivillig. Även om du hoppar över den andra delen kan du lämna egna kommentarer i en fritextruta
innan du skickar ditt svar.
Du kan när som helst avbryta arbetet och fortsätta senare. När du har fyllt i enkäten och skickat den
kan du ladda ner en fil med dina svar.
Av tekniska skäl, och för att samrådsprocessen ska vara rättvis och öppen, kommer bara svar vi får
via webbenkäten att beaktas och ingå i den sammanfattande rapporten om samrådet. Enkäter
som skickas med mejl eller på papper beaktas inte.

