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Vejledende dokument 
Fugle- og 
habitatdirektiverne i 
flodmundinger og kystzoner
Et resumé 

Miljø



Om denne folder

Flodmundinger og kystzoner er blandt de mest dynamiske og 
produktive økosystemer i verden, med både høje økonomiske og 
økologiske værdier. De har hav- og navigationskanaler som er af 
afgørende interesse for håndteringen af Europas internationale 
handel, men flodmundinger og kystzoner har også stor 
betydning for dyrelivet, især for træk-  og ynglefugle, og har stor 
værdi med hensyn til deres rige naturressourcer. 

Retningslinjerne opsummeret her har til formål, at bidrage til 
at forene naturbeskyttelse i flodmundinger og kystzoner med 
behovet for at øge havnenes bæreevne for, at imødekomme den 
europæiske transport. De beskæftiger sig med gennemførelsen 
af fugle- og habitatdirektiverne i flodmundinger og kystzoner, 
med særlig vægt på uddybning og havneudvikling. Målgruppen 
og -brugerne for disse retningslinjer er lokale, regionale 
og nationale eller føderale kompetente myndigheder, 
havne- og vandvejsmyndigheder, operatører, industrier, 
uddybningsselskaber og -forbund, søtjenesteindustrien, 
ngo’er på miljøområdet, bevaringsagenturer og Natura 
2000-lokalitetsmanagere. 

Der findes flere hundrede Europe Direct-centre i EU. Find 
dit nærmeste center på:  
https://europa.eu/european-union/contact_da

Ring gratis til:  00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager 
dog betaling for disse opkald) 

E-mail via: https://europa.eu/european-union/contact_da

Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle 
sprog på Europa-webstedet:  
https://europa.eu/european-union/index_da

Du kan downloade eller bestille EU-publikationer både 
gratis eller eventuelt mod betaling på:  
https://publications.europa.eu/da/publications 

Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis 
publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit 
lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-
union/contact_da).

EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/
da) giver adgang til datasæt fra EU. Data kan downloades 
og genanvendes gratis til både kommercielle og ikke-
kommercielle formål.
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•	 Havstrategirammedirektivet - 2008/56/EF – etablerer en 
ramme for beskyttelse og restaurering af marine økosystemer. 

Den økonomiske betydning af den europæiske kystlinje er 
understreget i EU’s integrerede havpolitik. Siden dens oprettelse 
i 2007, har EU’s integrerede havpolitik sigtet mod, at fremme en 
bæredygtig udvikling af den europæiske søfarts økonomi og 
mod bedre beskyttelse af havmiljøet med en holistisk, integreret 
tilgang. Den europæiske havnepolitik sigter mod et højtydende 
europæisk havnesystem, der kan håndtere fremtidige 
udfordringer i de europæiske transportbehov.

Politisk baggrund 

Fugle- og habitatdirektiverne, hjørnestenene i EU’s 
biodiversitetspolitik, gør det muligt for medlemsstaterne, 
at arbejde sammen indenfor den samme stærke 
lovgivningsmæssige ramme for, at beskytte Europas mest 
værdifulde arter og levesteder i hele deres naturlige område i EU. 
Begge direktiver kræver at medlemsstaterne udpeger bestemte 
terrestriske og marine lokaliteter, som tilsammen udgør Natura 
2000-netværket. Formålet med Natura 2000-netværket er, at 
sikre den langsigtede overlevelse af Europas mest truede arter 
og levesteder. Andre bestemmelser i direktiverne omfatter et 
stringent system for beskyttelse af arter samt overvågnings- og 
rapporteringsordninger. 

Flodmundinger og kystzoner består af en lang række forskellige 
levesteder, hvoraf de fleste er beskyttet i henhold til fugle- 
og habitatdirektivet. EU’s naturlovgivning udelukker ikke 
udviklingsaktiviteter i og omkring Natura 2000-lokaliteter. 
Habitatdirektivets artikel 6 spiller en afgørende rolle i 
forvaltning og bæredygtig udnyttelse af de lokaliteter der 
udgør Natura 2000-netværket. Artiklen giver en række 
trinvise proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger for 
at, sikre at den økonomiske udvikling går hånd i hånd med 
naturbevarelsen. Det kræves at enhver plan eller et projekt, 
der sandsynligvis vil få en betydelig negativ indvirkning på et 
eller flere Natura 2000-lokaliteter, underkastes en passende 
vurdering i overensstemmelse med artikel 6(3) for, at vurdere 
konsekvenserne af denne plan eller projekt på lokaliteten.

Følgende EU-miljødirektiver er også relevante for udviklingen af 
planer og projekter i flodmundinger og kystområder: 
•	 Direktivet om strategiske miljøvurderinger (SMV) - 2001/42/
EF – om evalueringen af virkningerne af visse planer og 
programmer på miljøet. 
•	 Direktivet om vurderinger af virkninger på miljøet (VVM) - 
2014/52/EØF – om vurdering af virkningerne af visse offentlige 
og private projekter på miljøet. 
•	 Vandrammedirektivet - 2000/60/EF – etablerer en ramme 
for beskyttelse af alt overfladevand (floder, søer, overgangs- og 
kystområder) og grundvand på EU-plan. 
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Problemstillinger 

Pres på flodmundinger og kystzoner 
Menneskelige aktiviteter i flodmundinger og kystzoner kan være 
meget forskellige, fra urbanisering, navigation eller uddybning 
til akvakultur, industri eller vandudvinding. Disse aktiviteter kan, 
enkeltvis eller i kombination, potentielt have væsentlige effekter 
på et områdes naturbevaringsmål. Eksempler på konsekvenser 
relateret til vandveje og havneaktiviteter er illustreret nedenfor. 
•	 Uddybningsaktiviteter: Omfatter uddybning for at skabe, 
uddybe eller udvide havne, bassiner, kanaler og lystbådehavne, 
for at kunne betjene større skibe; vedligeholdelsesuddybning, for 
at bevare eksisterende vandveje, havne og kanaler; og flytning 
af sedimenteret materiale der påvirker den hydrodynamiske 
struktur og geomorfologien i flodmundingen. Dette kan forandre 
balancen og sedimentstrømmen og medføre forandringer 
i lokaliseringen af de levesteder, der udgør økosystemerne 
i flodmundinger og kystvande (f.eks. mudderflader eller 
sandbanker). Omfattende uddybning kan vende tendensen 
med flodmundingernes naturlige udvikling og påvirke 
flodmundingens ligevægtstilstand, fordi fordybningen af en 
flodmunding muliggør indtrængen af saltkiler, så de flytter sig 

længere opstrøms, øger bølgeudviklingen i vandkanten, ændrer 
tidevandsintervallerne og strømmene samt skaber opslæmmet 
sedimentbelastning og aflejring. Der findes ligeledes forhold, 
hvor aflejret materiale kan bruges på gavnlig vis, eksempelvis 
ved at øge sedimentforsyninger til strande, selvom der skal 
tages højde for forhindringen af ødelæggelse af vigtige 
sublittoralområder. Dette viser behovet for en omhyggelig 
vurdering af de hydrodynamiske effekter i flodmundinger 
og kystvande. Omhyggelig udformning af uddybning og 
flytning af aflejret materiale udgør en grundlæggende del af 
sedimentforvaltningsordningerne. 
•	 Vedligeholdelelsesaktiviteter: Erstatning eller installering 
af sømærker, pæle, lys, skibstrafiksystemer og fortøjninger, 
udvidelsen af beddinger og kajer samt vedligeholdelsen af bløde 
moler, oversvømmelsesværn og bølgeværn kan have negative 
indvirkninger på bevaringsmålene i beskyttede flodmundinger 
og kystzoner.
•	 Havneinddragelse og arealudnyttelse: Oprettelsen af nye 
infrastrukturer (terminaler, jernbaner, rør, veje, nye industrier 
mm.) til servicering af havnen, kan også påvirke omkringliggende 
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Natura 2000-lokaliteter. I visse områder er den tilgængelige 
plads utilstrækkelig, hvorfor havnene i nogle tilfælde er nødt 
til, at inddrage arealer fra havet, hvilket igen nødvendiggør 
naturkompensationsordninger. 
•	 Kommerciel sejlads: I havne omfatter disse skibsdrift og fragt. 
Sejlads med skibe gennem flodmundinger og kystvande kan 
påvirke et habitats kendetegn, både som følge af dannelsen af 
bølger og skibsskrueinduceret turbiditet i vandsøjlen. Sejladsens 
indvirkninger kan enten være skadelige, f.eks. tidevandserosion 
i flodmundinger og/eller aflejringer tilbage i suspension, eller 
gavnlige, f.eks. luftning af vandsøjlen.  
Støj (over og under vand) forbundet med sejlads kan skabe 
forstyrrelser for beskyttede havdyr. Fragthåndteringen af tørlast i 
bulk kan medføre støvemission og luftforurening og ballastvand 
kan føre til introduktion af fremmede arter. Håndtering af 
flydende stoffer i bulk kan nødvendiggøre udledning gennem 
rør, hvilket udgør en mulig risiko for lækager, emissioner og spild. 
Sidst, men ikke mindst, udgør sejlads en risiko for katastrofer. 
•	 Industrianlæg: Industrianlæg i havneområder kan omfatte 
raffinaderier, kraftværker, knudepunkter for tørlast og flydende 
last i bulk samt containerterminaler og industrioperationer, 
shipping og trafik, hver med sin specifikke indflydelse på miljøet. 
Deres kumulative effekter kan medføre negative økologiske 
effekter på omkringliggende Natura 2000-lokaliteter. 

Klimaændringer
Kystvande og oversvømmelsesområder er blandt de mest sårbare 
områder, hvad angår klimaforandringer, da de er sårbare over for 
stigninger i havniveauet i forbindelse med øget risiko for storm, 
intens nedbør og pludselige stærke oversvømmelser, hvilket 
medfører vidtrækkende skader på opbyggede områder og 
infrastrukturer. Foranstaltninger til oversvømmelsesbeskyttelse 
såsom digekonstruktion, arealreklamation og andre typer 
havforsvar kan medføre kysterosion, hvilket betyder, at der bliver 
mindre og mindre plads til rådighed til naturlige kystprocesser 
til optagelse af erosionskræfter eller tilpasning til forandringer 
såsom stigninger i havniveauet. Kysterosion forekommer 
navnlig i lavtliggende områder og littoralområder, som helt 
naturligt tilpasser sig forandringerne i havniveauet, storme og 
tidevand, men ikke kan gøre dette grundet menneskeskabte 
konstruktioner. Der bør træffes innovative foranstaltninger til 
forebyggelse af kysterosion i flodmundinger og kystvande. 

Klimaændringerne vil i mærkbar grad påvirke Europas naturmiljø 
og næsten alle dele af dets samfund og økonomi. Stigningerne i 
havniveauet vil reducerede molernes og kajmurenes afskærmende 
virkning, men der findes ligeledes perioder med øget nedbør i 
flodafvandingsområder, hvilket kan føre til reduceret afstrømning 
af ferskvand og højere aflejringsrater indenfor flodmundingen. 
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Retningslinjer 

Retningslinjerne indeholder en række anbefalinger og elementer 
af ”good practice”, der dækker følgende aspekter: 

Bevaringsmål i dynamiske miljøer 
Udviklingen af bevaringsmål for flodmundinger og kystzoner 
beskyttet under Natura 2000-netværket er en reel udfordring, da 
disse områder er meget komplekse og dynamiske økosystemer. 
Inden fastsættelsen af bevaringsmål er det vigtigt, at forstå 
hvordan disse komplekse økosystemer fungerer, hvordan de 
udvikler sig ”morfologisk” og hvordan de kan blive påvirket af 
antropologiske pres og klimaforandringer. De fysiske processer 
og den morfologiske udvikling af specifikke flodmundinger og 
kystvande bør undersøges til bunds. De ansvarlige myndigheder 
bør oprette en bedst tilgængelig og omfattende videnskabelig 
viden om disse komponenter, som grundlag for udarbejdelsen af 

naturbevaringsmål for sådanne økosystemer.  
Bevaringsmål og –foranstaltninger bør baseres på vurderingen 
af den lokale bevaringsstatus for beskyttede levesteder og 
arter, områdets relative betydning for sammenhængen i Natura 
2000-netværket og for vedligeholdelse eller restaurering for at 
sikre en gunstig bevaringsstatus for sådanne levesteder og arter.  
Havne- og vandvejsmyndigheder bør konsulteres i 
de tidlige processer af udvikling og gennemførelse af 
bevaringsforanstaltninger for de Natura 2000-lokaliteter der 
ligger tæt på havne eller er forbundet med navigationsadgang.  
Bevaringsmålene bør ikke være statiske; tværtimod skal de 
tilpasses den faktiske udvikling af bevaringsstatus for arter og 
levesteder og til udviklingen af andre økologiske faktorer i et 
komplekst og dynamisk miljø. 

Integreret planlægning
Forvaltningsplaner anbefales for Natura 2000-lokaliteter, men er 
ikke obligatoriske i henhold til habitatdirektivet. Dog kan de give 
mulighed for, at skabe overensstemmelse mellem bæredygtig 
økonomisk udvikling, sikkerhedsproblemer og tilgængelighed til 
naturbevaringsmålene. 

Fysisk planlægning og integreret forvaltning kan bidrage 
til, at opnå en gennemførelse af bevaringsforanstaltninger 
på lokaliteter samt opnå større juridisk sikkerhed for 
havneudviklingsprojekter. Integreret planlægning er en måde 
at søge efter synergier og komplementaritet; den fungerer som 
et redskab til fremme af socialt ansvar og bæredygtig udvikling. 
Den skal hjælpe med til at undgå paradokser, konflikter og 
konkurrence om arealer.  
Integreret fysisk planlægning, som er underlagt strategisk 
miljøvurdering, bør så vidt muligt finde anvendelse som en måde 
til at forudsige vanskeligheder og negative miljøvirkninger samt 
undgå potentielle konflikter og forsinkelser i projektudviklingen. 
Fysisk planlægning bør udvise en tydelig adskillelse af det 
strategiske niveau og projektniveauet. Vurderinger på strategisk 
niveau kan forenkles, når rene projektrelaterede detaljer 
udelades.  
De nationale, regionale og lokale kompetente myndigheder 
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Retningslinjer for Natura 2000 
forvaltningsplaner
Der bør etableres integrerede forvaltningsplaner for 
Natura 2000-lokaliteter, især for steder der støder op til 
havneaktiviteter eller andre industrielle aktiviteter.

Havne- og vandvejsmyndigheder bør være aktivt 
involverede i udarbejdelsen af forvaltningsplaner for Natura 
2000-lokaliteter nær havne og relaterede vandveje. 

Strategiske havneplaner, vandrammestrategidirektivets 
vandområdeforvaltningsplaner og Natura 2000-forvaltning-
splaner bør koordineres og om muligt integreres for fuldt ud 
at udnytte potentielle ’win-win’-situationer. 

Tilbagevendende vedligeholdelsesaktiviteter nødvendige 
for at lette havneaktiviteter og navigationsadgang, skal 
integreres i forvaltningsplanerne og udformes således, at de 
ikke er skadelige for bevaringsmålene for lokaliteten. 

understøttes af et overvågningsprogram, som sikrer registrering 
og rettidig afhjælpning af forudsete negative virkninger på 
bevaringsmålene. 
•	 For at imødekomme eventuelle uventede indvirkninger 
af en plan eller et projekt, eller manglende effektivitet af de 
relaterede afbødnings- eller kompensationsforanstaltninger, 
skal der indføres en valideret ramme for overvågning af 
de faktiske konsekvenser og tilpasning af afbødnings- og 
kompensationsforanstaltninger efter behov.

med ansvar for Natura 2000-forvaltningen, bør arbejde 
tæt sammen med myndighederne med ansvar for fysisk 
planlægning. Alle de relevante interessenter, herunder havne- 
og vandvejsmyndigheder, terminaloperatører, ngo’er på 
miljøområdet og andre offentlige interessenter bør inddrages 
fra en tidlig planlægningsfase med henblik på at skabe 
overensstemmelse mellem de sociale og økonomiske interesser 
og naturbevaringsmålene i eller ved Natura 2000-lokaliteter. 
Kumulative effekter af projekter bør allerede identificeres og 
vurderes under udarbejdelsen af de fysiske planer. 

Projektudvikling og vedligeholdelsesaktiviteter 
Udformningen af planer eller projekter bør altid baseres 
på gensidigt fordelagtige strategier med henblik på, at 
opnå dobbelte mål for både Natura 2000-bevaringsmål og 
socioøkonomiske mål i overensstemmelse med begrebet ”at 
arbejde med naturen”. 
•	 Foranstaltninger til fjernelse eller reduktion af væsentlige 
påvirkninger bør altid være at foretrække frem for 
kompensationsforanstaltninger. 
•	 Forhåndsvurdering for at evaluere potentialet for indvirkning 
af en plan eller et projekt på Natura 2000-lokaliteter bør altid 
overvejes. Dette er nødvendigt for at kunne afgøre, om en plan 
eller et projekt sandsynligvis vil have væsentlige indvirkninger 
på en Natura 2000-lokalitet og om en ’passende vurdering’, i 
henhold til habitatdirektivets artikel 6(3), er påkrævet.
•	 Grundig og rettidig interessentkonsultation anbefales altid 
for, at forhindre indsigelser under projekttilladelsesproceduren.  
•	 Specifikke retningslinjer for bestemmelserne i artikel 6(3) er 
tilgængelige online, ligeledes de, relateret til bestemmelserne 
i artikel 6(4) i habitatdirektivet, som skal anvendes hvis 
skadelige udviklingsprojekter, i mangel af alternative løsninger, 
skal godkendes til at forsætte og når der er behov for 
kompensationsforanstaltninger til fuldt ud at kompensere for 
tab eller skade på lokaliteten. 
•	 Vedligeholdelse af havne og sejladsadgang bør behandles 
i sammenhæng med integrerede forvaltningsplaner for hele 
vandveje eller den berørte Natura 2000-lokalitet. Omfattende 
uddybningsaktiviteter skal gennemføres som bæredygtige 
uddybnings- og sedimentforvaltningspraksisser. 
•	 Vedligeholdelsesaktiviteter i eller ved en Natura 2000-lokalitet 
bør specifikt udpeges for hver flodmunding eller kystzone og 



Til videre læsning 
Europakommisionens vejledende dokument ”Gennemførelsen 
af Fugledirektivet og Habitatdirektivet i flodmundinger og 
kystvande”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Vejledende dokumenter om procedurerne ved passende 
vurdering og bestemmelserne i artikel 6(3) og (4) i 
habitatdirektivet er tilgængelige på Kommissionens Natura 2000 
hjemmeside: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Ofte stillede spørgsmål om Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_da.htm

Arbejdet mod at skabe synergier mellem vandrammedirektivet, 
havstrategirammedirektivet og fugle- og habitatdirektiverne:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Oversigt over de vigtigste bestemmelser i vand- og 
havstrategirammedirektivet, fugle- og habitatdirektiverne 
og oversvømmelsesdirektivet: https://publications.europa.eu/
da/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

Natura 2000 viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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