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Vägledningsdokument
Fågel- och habitatdirektivet 
i flodmynningar och 
kustzoner
En sammanfattning

Miljö



Om broschyren

Flodmynningar och kustzoner är bland de mest dynamiska och 
produktiva ekosystemen i världen, med både höga ekonomiska 
och ekologiska värden. Där ligger hamnar och färdleder som är 
av stor vikt för Europas internationella handel. Flodmynningar 
och kustzoner är även av väsentlig betydelse för djurliv, speciellt 
för migrerande och häckande fåglar, och har stort värde eftersom 
de ofta är rika på naturresurser.

Syftet med dessa sammanfattade riktlinjer är att underlätta 
att förena naturskydd i flodmynningar och kustzoner med 
behovet av att öka hamnarnas lastkapacitet för att tillgodose 
transportbehovet i Europa. Riktlinjerna behandlar tillämpningen 
av fågel- och habitatdirektivet i flodmynningar och kustzoner, 
med särskild hänsyn till muddrande aktiviteter och utvecklingen 
av hamnar. Målgrupperna som denna vägledningen riktar 
sig till är lokala, regionala och nationella sektorsmyndigheter, 
tillsynsmyndigheter för hamnar och färdleder, 
verksamhetsutövare, relevanta industrier, muddringsföretag, 
sjöfartsindustrin, icke-statliga miljöorganisationer, 
naturvårdsorgan och förvaltare för Natura 2000-områden.

Över hela Europeiska unionen finns hundratals 
europeiska direktinformationscentra. Du hittar adressen 
till centret närmast dig via:  
https://europa.eu/european-union/contact_sv

Fri telefon: 00 800 67 89 10 11 (vissa operatörer kan 
debitera för dessa samtal).

Email: https://europa.eu/european-union/contact_sv

Information om Europeiska unionen på alla EU:s officiella 
språk finns på Europa-webbplatsen på:  
https://europa.eu/european-union/index_sv

Du kan ladda ner eller beställa gratis och prissatta EU-
publikationer från:  
https://publications.europa.eu/sv/publications

Flera kopior av gratispublikationer kan erhållas 
genom att kontakta Europe Direct eller ditt lokala 
informationscenter (se https://europa.eu/european-union/
contact_sv).

EU:s öppna dataportal (http://data.europa.eu/euodp/sv/
home) ger tillgång till dataset från EU. Data kan laddas 
ner och användas gratis, både för kommersiella och icke-
kommersiella ändamål.
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2008/56/EC – vilket utgör ett ramverk för skydd och återställning 
av marina ekosystem.

I EU:s Riktlinjer för en integrerad strategi för havspolitiken i 
EU-länderna understryks det ekonomiska värdet av Europas 
kustlinje. Sedan de upprättades 2007 har EU:s integrerade 
havspolitik syftat till att stärka den hållbara utvecklingen av 
Europas maritima näringar och att bättre skydda den marina 
miljön i ett holistiskt integrerat tillvägagångssätt. EUs policy 
om en europeisk hamnpolitik strävar efter ett välfungerande 
Europeiskt hamnsystem som kan hantera framtida utmaningar 
från det Europeiska transportbehovet. 

Bakgrund till policyn

Fågel- och habitatdirektiven utgör hörnstenarna i EU:s policy 
för biologisk mångfald. Dessa direktiv gör det möjligt för EU-
medlemsstater att arbeta tillsammans inom samma starka ram 
av lagstiftning för att skydda Europas mest värdefulla arter och 
habitat i hela deras naturliga utbredningsområde inom EU. 
Båda direktiven kräver att medlemsstaterna ska utse specifika 
terrestra och marina områden, vilka tillsammans utgör Natura 
2000-nätverket. Syftet med Natura 2000-nätverket är att 
säkerställa en långsiktig fortlevnad av Europas mest hotade arter 
och habitat. Direktiven föreskriver också ett strikt system för 
artskydd samt övervaknings- och rapporteringsprogram.

Flodmynningar och kustzoner består av en stor mängd 
olika habitat, varav de flesta är skyddade genom fågel- och 
habitatdirektiven. EU:s miljölagstiftning hindrar inte utveckling i 
och omkring Natura 2000-områden. Artikel 6 i habitatdirektivet 
har en avgörande roll för förvaltningen och en hållbar 
användning av Natura 2000-områdena. Artikeln innehåller en 
rad skyddsåtgärder för att försäkra att ekonomisk utveckling går 
hand i hand med naturskydd. Enligt artikel 6 krävs att alla planer 
och verksamheter som sannolikt kommer att få en betydande 
negativ påverkan på ett eller flera Natura 2000-områden 
genomgår tillståndsprocess med miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) i enlighet med artikel 6(3) för att bedöma konsekvenserna 
av planen eller verksamheten på området.

Även följande EU-miljödirektiv är relevanta för utvecklingen av 
planer och verksamheter i flodmynningar och kustzoner:
•	 Direktiv om strategisk miljöbedömning (SMB) - 2001/42/EC - 
om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.
•	 Direktiv om specifik miljöbedömning (MKB)  - 2014/52/EU 
- om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt.
•	 Ramdirektivet för vatten (Vattendirektivet) - 2000/60/
EC –vilket inrättar ett ramverk för skydd av alla förekomster av 
ytvatten (floder, sjöar, vatten i övergångszon och kustvatten) och 
grundvatten på EU-nivå.
•	 Ramdirektivet om en marin strategi (Havsmiljödirektivet) - 
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Viktiga frågor

Exploateringstryck på flodmynningar och kustzoner
Mänskliga aktiviteter i kust- och flodområden kan variera mycket, 
allt från förtätning, navigering eller muddring till fiskodling, 
industrier eller vattenuttag. Dessa aktiviteter kan, var för sig eller 
i kombination, potentiellt ha stora effekter på bevarandemålen 
för områdena. Exempel på effekter relaterade till vattenvägar och 
hamnaktiviteter listas nedan.
•	 Muddringsverksamhet: omfattande muddring, att 
skapa, fördjupa eller utöka hamnar, dammar, kanaler 
och småbåtshamnar för att kunna ta emot större fartyg; 
underhållsmuddring, för att underhålla befintliga vattenvägar, 
hamnar och kanaler; och flytt av muddringsmassor påverkar den 
hydrodynamiska regimen och geomorfologin i flodmynningen. 
Detta kan förändra balansen och flödet av sediment och 
därigenom leda till att habitat som bygger upp ekosystem i 
flodmynningar och längs kuster (till exempel lerbottnar och 
sandbankar) flyttas till nya platser. Omfattande muddring 
kan motverka avsättningar av sediment i en flodmynning 
och påverka jämviktsbalansen i den. Fördjupning av en 
flodmynning kan göra det möjligt för saltvatten att tränga in 
längre uppströms, öka vågaktiviteten längs stränder, förändra 

intervaller för tidvatten och tidvattenströmmar och mängden 
suspenderat sediment och sedimentering. Det finns även 
tillfällen när muddringsmassor kan användas på ett positivt 
sätt, till exempel för att bygga på stränder med sediment. Det 
är dock viktigt att undvika att därigenom kväva viktiga växt- 
och djursamhällen nedanför tidvattenzonen. Detta illustrerar 
behovet av en noggrann bedömning av hydrodynamiska effekter 
i kustzoner och kustvatten. Noggrann planering av muddring 
och förflyttning av muddermassor ska vara en integrerad del i 
program för sedimentförvaltning.
•	 Underhåll: ersättning eller montering av sjömärken, pålar, 
lampor, ledsagning av sjötrafik och lotstjänster, förlängning av 
sjösättningsramper och bryggor, eller underhållet av mjuka 
vågbrytare, översvämningsskydd och flytbryggor kan ha negativ 
påverkan på bevarandemålen i skyddade flodmynningar och 
kustzoner.
•	 Hamnutveckling och markanvändning: anläggning av ny 
infrastruktur (färjeterminaler, järnväg, rörledningar, vägar, nya 
industrier etc.) för att utveckla hamnen kan också påverka 
närliggande Natura 2000-områden. I vissa områden kan 
hamnar, på grund av brist på tillgängligt utrymme, behöva ta 
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mer land i anspråk, vilket kommer kräva åtgärder för ekologisk 
kompensation.
•	 Kommersiell fraktverksamhet: inom hamnarna inkluderar 
detta fartygsverksamhet och -trafik samt lastverksamhet. 
Fartygens förflyttning genom flodmynningar och kustvatten 
kan potentiellt påverka karaktären på habitat både genom 
att generera vågor och att propellrarna orsakar grumlighet i 
vattnet. Effekterna av fartygstrafik kan antingen vara skadliga, 
till exempel genom erosion i tidvattenzonen och/eller att röra 
upp sediment; eller positiva, till exempel genom att tillföra syre 
till vattnet. Buller (ovan och under vattenytan) i samband med 
frakt kan störa skyddade marina djur. Lasthantering av torr last 
kan orsaka dammutsläpp och luftföroreningar, och ballastvatten 
kan leda till spridning av främmande arter. Tanklaster kan 
behöva tömmas genom rörledningar, vilket innebär en potentiell 
risk för läckage, utsläpp och spill. Sist men inte minst innebär 
fartygstrafik en risk för olyckor. 
•	 Industrikomplex: industrikomplex i hamnområden kan 
omfatta raffinaderier, energianläggningar, omlastningscentraler 
för torr och blöt last och containerterminaler samt 
industriverksamhet, frakt och trafik, som var och en har sin 
specifika påverkan på miljön. Deras kumulativa effekter kan 
leda till skadliga ekologiska effekter för närliggande Natura 
2000-områden.

Klimatförändringar 
Kustzoner är bland de mest känsliga områdena för 
klimatförändringar eftersom de är sårbara för en förhöjd 
vattennivå kombinerat med ökad risk för stormar, intensiva 
skyfall och snabba översvämningar som leder till omfattande 
skador på bebyggda områden och infrastruktur. Åtgärder för 
översvämningsskydd såsom fördämningar och andra typer 
av skydd mot höga havsnivåer kan leda till det så kallade 
”kustförtätnings”-fenomenet som innebär att allt mindre 
utrymme finns tillgängligt för naturliga kustprocesser att hantera 
erodering eller anpassa sig till förändringar såsom förhöjd 
vattennivå. ”Kustförtätning” förekommer speciellt i låglänta och 
tidvattensområden, vilka naturligt skulle kunna anpassa sig till 
förändringen av vattennivå, stormar och tidvatten, men inte 
kan göra det på grund av mänskliga konstruktioner. Innovativa 
åtgärder för att förhindra “kustförtätning” behöver utföras I 
flodmynningar och kustzoner.

Klimatförändringarna kommer ha stor påverkan på Europas 
naturmiljöer och nästan alla sektorer av samhället, liksom 
ekonomin. Förhöjning av havsnivån kommer att minska den 
skyddande effekten av vågbrytare och kajmurar. Perioder med 
minskad nederbörd i avrinningsområdena kan leda till lägre nivåer 
av avrinning och högre sedimenteringstakt inom flodmynningen.
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Viktiga rekommendationer

Vägledningen innehåller ett antal rekommendationer och 
grundstenar i god praxis som omfattar följande aspekter:

Bevarandemål i dynamiska miljöer
Framtagandet av bevarandemål för flodmynningar och kustzoner 
som skyddas inom Natura 2000-nätverket är en stor utmaning då 
dessa områden är mycket komplexa och dynamiska ekosystem. 
Innan bevarandemål fastställs är det viktigt att förstå hur sådana 
komplexa ekosystem fungerar, hur de bildas och utvecklas 
”morfologiskt” och hur de kan påverkas av antropologiskt tryck 
och klimatförändringar. De fysiska processerna och morfologiska 
utvecklingen hos specifika flodmynningar och kustzoner bör 
undersökas i detalj. Myndigheter bör fastställa bevarandemål 
utifrån den bästa tillgängliga vetenskapen. 
Bevarandemål och åtgärder bör baseras på bedömningen av 

bevarandestatusen av skyddade habitat och arter på lokal 
nivå, den relativa betydelsen av området för att behålla ett 
sammanhängande Natura 2000 och för att upprätthålla eller 
återställa en gynnsam bevarandestatus hos relevanta habitat 
eller arter. Myndigheter med ansvar för hamnar och farleder 
bör konsulteras i de tidiga processerna av framtagningen och 
utförandet av naturvårdsåtgärder för de Natura 2000-områden 
som ligger nära hamnar eller farleder. 
Bevarandemål bör inte vara statiska; tvärtom behöver de vara 
anpassade till den faktiska utvecklingen av bevarandestatusen 
hos arter och habitat och till utvecklingen av andra ekologiska 
faktorer i en komplex och dynamisk miljö.

Integrerad planering
Bevarandeplaner rekommenderas för Natura 2000-områden 
men är inte obligatoriska enligt habitatdirektivet. Däremot 
skapar de möjligheter att förena hållbar ekonomisk utveckling, 
säkerhetsfrågor och tillgänglighet med bevarandemålen.

Fysisk planering och integrerad förvaltning kan underlätta 
implementering av naturvårdsåtgärder i Natura 2000-områdena 
och leda till ökad rättssäkerhet för hamnutvecklingsprojekt. 
Integrerad planering är ett sätt att leta efter synergieffekter och 
samarbetsmöjligheter; det är ett verktyg för att främja socialt 
ansvar och hållbar utveckling. Det borde bidra till att undvika 
motsättningar, konflikter och i slutänden konkurrens om 
utrymme. 
När det är möjligt ska integrerad fysisk planering inom 
strategisk miljöbedömning användas som ett sätt för att förutse 
svårigheter och negativ miljöpåverkan samt undvika potentiella 
konflikter och förseningar i verksamhetsutveckling. Den fysiska 
planeringen bör göra en tydlig skillnad mellan den strategiska 
nivån och projektnivån. Bedömningar på den strategiska nivån 
underlättas om det går att undvika att samtidigt överväga rent 
projektrelaterade detaljer. 
De nationella, regionala och lokala myndigheterna som ansvarar 
för förvaltning av Natura 2000-områden bör arbeta i nära 
samarbete med myndigheterna som är ansvariga för den fysiska 
planeringen. Alla relevanta intressenter, inklusive myndigheter 
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Riktlinjer för Natura 2000-skötsel- och 
förvaltningsplaner
Integrerade skötsel- och förvaltningsplaner bör fastställas för 
Natura 2000-områden. Särskilt för områden I anslutning till 
hamnverksamhet eller annan industriell verksamhet.

Hamn- och sjöfartsmyndigheter bör vara aktivt involverade 
i upprättandet av skötsel- och förvaltningsplaner för 
Natura 2000-områden i närheten av hamnar och relaterade 
vattenvägar.

Strategiska hamnplaner och skötsel- och förvaltningsplaner 
för avrinningsområden och Natura 2000-områden bör 
samordnas och om möjligt integreras för att fullt ut kunna 
dra nytta av potentiella win-win-situationer.

Återkommande underhållsaktiviteter som är nödvändiga för 
att underlätta hamnverksamheten och framkomligheten bör 
integreras med skötsel- och förvaltningsplaner och utformas 
så att de inte skadar bevarandemålen för området.

eller verksamheter eller ineffektiva inskränkningar eller 
kompensationsåtgärder, behövs det upprättas ett program 
för att övervaka de faktiska effekterna och kunna anpassa 
begränsningarna och kompensationsåtgärder på lämpligt sätt.

ansvariga för hamnar och sjöfart, terminalarbetare, icke-statliga 
miljöorganisationer och andra allmänna intressenter bör 
involveras redan i ett tidigt planeringsstadium, med målet att 
förena sociala och ekonomiska intressen med bevarandemål i 
eller i närheten av Natura 2000-områden. Kumulativa effekter av 
projekt bör identifieras och bedömas redan i bearbetningen av 
den fysiska planeringen.

Verksamhetsutveckling och underhåll
Utformningen av planer eller projekt bör alltid baseras på 
ömsesidigt fördelaktiga strategier i syfte att uppnå dubbla mål, 
både för Natura 2000-bevarandemål och socioekonomiska mål, 
enligt ’arbeta med naturen’-konceptet.
•	 Skyddsåtgärder eller åtgärder som undviker skada bör alltid 
föredras framför kompensationsåtgärder.
•	 Förhandsbedömningar för att utvärdera den potentiella 
påverkan av en plan eller ett projekt på Natura 2000-områden 
bör alltid genomföras. Detta är nödvändigt för att avgöra om en 
plan eller ett projekt sannolikt kommer ha betydande påverkan 
på ett Natura 2000-område och ifall en tillståndsprövning med 
MKB enligt artikel 6(3) av habitatdirektivet behövs.
•	 Grundliga samråd med intressenter som genomförs i god tid 
i en tillståndsprocess rekommenderas alltid för att undvika att 
invändningar tas upp senare under projektets genomförande.
•	 Särskilda riktlinjer för bestämmelserna i artikel 6(3). 
finns tillgängliga digitalt, tillsammans med riktlinjerna för 
bestämmelserna i artikel 6(4) i habitatdirektivet, vilka bör 
tillämpas där verksamheter tillåts, för att alternativa lösningar 
inte finns, trots att de skadar Natura 2000-området. I dessa 
områden kommer det behövas kompensationsåtgärder för att 
fullt ut kompensera för förlust eller skada på området.
•	 Underhåll av hamnar och farleder bör hanteras genom 
integrerade förvaltningsplaner för hela farleden eller 
det påverkade Natura 2000-området. Omfattande 
muddringsverksamhet bör utformas som en del av hållbara 
förvaltningsplaner för muddring och sedimenthantering.
•	 Underhållsverksamhet i eller i närheten av ett Natura 
2000-område bör utformas specifikt för varje flodmynning eller 
kustzon och följas upp genom ett övervakningsprogram som 
möjliggör att oförutsedda negativa effekter på bevarandemålen 
kan upptäckas och åtgärdas i tid.
•	 För att kunna hantera oväntade effekter av planer 



För vidare läsning
EU-kommissionens vägledningsdokument för “Genomförandet 
av fågeldirektivet och habitatdirektivet i flodmynningar och 
kustzoner”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Vägledningsdokument för tillståndsprocessen och 
bestämmelserna i Artikel 6(3) och (4) av habitatdirektivet finns 
tillgängliga på kommissionens Natura 2000-hemsida: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Vanliga frågor om Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_sv.htm

Att arbeta för att skapa synergieffekter mellan Vattendirektivet, 
Havsmiljödirektivet och Naturvårdsdirektiven (engelsk text): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Översikt över huvudbestämmelserna I vatten- och 
havsmiljödirektivet, naturvårdsdirektiven och 
översvämningsdirektivet (engelsk text): https://publications.
europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

Karta över Natura 2000-områden: http://natura2000.eea.europa.eu/
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