
Natura 2000 og skove

Del I-II

Miljø

Technical report—2015 - 088



Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2018
© Den Europæiske Union, 2018
Videreanvendelse tilladt med kildeangivelse. 
Videreanvendelsesbestemmelserne for Europa-Kommissionens dokumenter er reguleret af afgørelse 2011/833/EU (EUT 
L 330 af 14.12.2011, s. 39). 
Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af EU’s ophavsret, skal der 
indhentes tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne.

Print ISBN 978-92-79-86001-0 doi:10.2779/144072 KH-01-15-465-DA-C
PDF ISBN 978-92-79-86000-3 doi:10.2779/004423 KH-01-15-465-DA-N

Sådan kontakter du EU
Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/
european-union/contact_da
Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald) 
— på følgende nummer: +32 22999696 eller 
— pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da
Sådan finder du oplysninger om EU
Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/
index_da
EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://publications.europa.eu/da/publica-
tions. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informa-
tionscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).
EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på EUR-
Lex: http://eur-lex.europa.eu
Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og 
genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.

Disclaimer 
Dit document dient uitsluitend ter informatie. Het houdt noch voor de lidstaten noch voor projectontwikkelaars een verplichting in. 
Uitsluitend het Hof van Justitie van de EU is bevoegd voor definitieve uitlegging van het Unierecht.

Omslagfoto:  Peter Löffler
Dit document is opgesteld door François Kremer en Joseph Van der Stegen (DG ENV, Eenheid Natuur) en Maria Gafo Gomez-
Zamalloa en Tamas Szedlak (DG AGRI, Eenheid milieu, bosbouw en klimaatverandering) met ondersteuning van een ad-hocwerkgroep 
Natura 2000 en bossen, samengesteld uit vertegenwoordigers van nationale natuurbehoud- en bosautoriteiten, wetenschappelijke 
instituten en belanghebbende organisaties en de N2K-GROEP waarmee de Europese Commissie een contract heeft gesloten, in het 
bijzonder Concha Olmeda, Carlos Ibero en David García (Atecma S.L) en Kerstin Sundseth (Ecosystems LTD). De oorspronkelijk tekst 
van dit document is in het Engels opgesteld.



INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

DEL I - En introduktion til Natura 2000, EU’s skovbrugspolitik og 

finansieringsmuligheder for skove i Natura 2000 

 

DOKUMENTETS FORMÅL ....................................................................................................................... 1 

Hvorfor et nyt dokument om Natura 2000 og skove?................................................................................. 1 

Hvorfor er der behov for en konstruktiv dialog? ......................................................................................... 2 

Hvad er formålet med dette dokument? Hvem henvender det sig til? ....................................................... 4 

Hvad kan du finde i dokumentet? ............................................................................................................... 5 

1.  SKOVE I EU-POLITISK SAMMENHÆNG......................................................................................... 8 

1.1 Skovenes tilstand i EU ........................................................................................................................ 8 

1.1.1. Økologisk baggrund for skovnaturtyper i Europa .................................................................... 9 

1.1.2  Multifunktionelt skovbrug - et nøgleprincip i EU-skove ........................................................... 9 

1.1.3  Økosystemtjenester, somEU-skovene yder samfundet ........................................................ 10 

1.1.4  Ejendomsretten til skovene ................................................................................................... 11 

1.1.5  Vigtigste trusler og pres ......................................................................................................... 11 

1.1.6 Bæredygtig skovforvaltning i Europa ...................................................................................... 12 

1.2  EU-politisk kontekst for skove ........................................................................................................... 13 

1.2.1 Den nye EU-skovstrategi ........................................................................................................ 13 

1.2.2  EU’s økonomiske støtte til skovbrug ..................................................................................... 14 

1.2.3 LIFE ........................................................................................................................................ 16 

2. EU’s FUGLEDIREKTIV OG HABITATDIREKTIV ........................................................................... 19 

2.1  EU’s forpligtelse til at bevare Europas biodiversitet .......................................................................... 19 

2.2  Fugledirektivet og habitatatdirektivet ................................................................................................. 20 

2.3  Bevaringsstatus for EU-beskyttede arter og naturtyper .................................................................... 21 

2.4  Største pres på og trusler mod skovnaturtyper og arter af EU-betydning ........................................ 22 

2.5 Natura 2000-netværket ...................................................................................................................... 25 

2.6 Beskyttelse og forvaltning af Natura 2000-områder ........................................................................... 27 

2.6.1  Fastsættelse af bevaringsmål ................................................................................................ 29 

2.6.2  Udarbejdelse af de nødvendige bevaringsforanstaltninger ................................................... 29 

2.6.3  Natura 2000 forvaltningsplanlægningsinstrumenter .............................................................. 30 

2.6.4  Undgåelse af forværring og forebyggelse af negative virkninger .......................................... 30 

2.6.5  Forbedring af konnektiviteten af Natura 2000-netværket ...................................................... 31 

2.7 Finansiering af forvaltningen af Natura 2000-områder ...................................................................... 31 

2.8  Beskyttelse af arter på EU’s område ................................................................................................. 32 

2.9  Håndtering af fremmede arter i EU ................................................................................................... 33 

3. SKOVE I NATURA 2000: EN OVERSIGT ....................................................................................... 34 

3.1  Europæiske skove og deres betydning for biodiversitet ................................................................... 34 

3.2  Skove udlagt til Natura 2000 ............................................................................................................. 34 

 

 

 



DEL II 

 

4. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL ..................................................................................................... 38 

4.1  Indledning .......................................................................................................................................... 38 

4.2. Udlægning af områder til Natura 2000 .............................................................................................. 39 

4.3  Fastlæggelse af bevaringsmål for Natura 2000-områder ................................................................. 41 

4.4. Gennemførelse af bevaringsforanstaltninger for skovtyper og arter i Natura 2000-områder ........... 44 

4.5. Sikring af ikke-forringelse af skove i Natura 2000-områder .............................................................. 55 

4.6  Praksisser for skovforvaltning og Natura 2000-krav ......................................................................... 58 

4.7 Finansiering af bevaringen og forvaltningen af Natura 2000-områder .............................................. 69 

4.8 Nye aktiviteter i Natura 2000-områder ............................................................................................... 76 

4.9 Kontrol og evaluering ......................................................................................................................... 83 

4.10 Kommunikation, samarbejde, aktiv inddragelse af interessenter..................................................... 85 

4.11 Beskyttelsen af arter og levesteder af EU-betydning inden for hele deres udbredelsesområde, 
uden for Natura 2000-områder ................................................................................................................. 88 

 

 

BILAG 

Bilag 1:  Ordliste og forkortelser  ............................................................................................................. 90 

Bilag 2:  Liste over skovnaturtyper og arter af fællesskabsbetydning, for hvilke der skal udpeges 
særlige bevaringsværdige områder, og/eller som kræver streng beskyttelse i overensstemmelse med 
habitatdirektivet, samt fuglearter omfattet af særlige bevaringsforanstaltninger i overensstemmelse med 
fugledirektivet  .......................................................................................................................................... 97 

Bilag 3:  Vigtigste pres på og trusler mod EU’s skove  ......................................................................... 104 

 

 

 

DEL III  
 

Forskellige medlemsstaters erfaring med god praksis i forvaltning af skove 

inden for Natura 2000 

 

 



1 Natura 2000 og skove 

 

DOKUMENTETS FORMÅL 

 

Hvorfor et nyt dokument om Natura 2000 og skove?  

 

Dette dokument er udarbejdet på baggrund af forhold, som både skovejere og skovforvaltere samt 

naturbeskyttere har gjort opmærksom på i forbindelse med forvaltningen af skove inden for rammerne 

af Natura 2000-områder og med henblik på at medtage de nye trusler og muligheder, der er 

fremkommet, siden den sidste vejledning
1
 blev offentliggjort. Med henblik på behandling af disse 

problemstillinger nedsatte Kommissionens GD Miljø- og GD Landbrug-tjenestegrene i 2012 en ad hoc-

arbejdsgruppe, der skulle samle forskellige interessenter og give mulighed for en fuld og fordomsfri 

diskussion om målene i Natura 2000 og dets konsekvenser for jordejere og -forvaltere, hvis skove er 

omfattet af Natura 2000.  

 

Dette har ført til udarbejdelsen af det foreliggende dokument. Formålet med det er på en letforståelig 

måde at beskrive nøglebestemmelserne i Natura 2000 set i sammenhæng med andre relevante EU-

politikker og -initiativer vedrørende skove (navnlig den nye EU-skovbrugsstrategi og den fælles 

landbrugspolitik med den nye forordning om udvikling af landdistrikterne 2014-2020); og at besvare en 

række spørgsmål og problemstillinger, som ofte rejses af interessenter med hensyn til forvaltningen af 

skove i Natura 2000. Dokumentet sigter også mod at fremme integrationen af Natura 2000-

bevaringsmål i forvaltningen af Natura 2000-skove, samtidig med at der sættes fokus på betydningen 

af gensidig information, forståelse og samarbejde mellem alle de parter, der er berørt af eller er 

involveret i forvaltningen af skove inden for rammerne af Natura 2000. 

 

Målet er således, at dokumentet skal være med til at optimere forvaltningen af Natura 2000-skove med 

henblik på at opnå målet om positiv bevaringsstatus for skovrelaterede levesteder og arter, der er 

omfattet af Natura 2000, og som vil være et centralt bidrag til overholdelse af EU’s 2020-mål om at 

standse nedgangen i biodiversiteten i EU.  

 

Det kan ikke fremhæves for meget, hvor vigtige Europas forskelligartede skovøkosystemer er for 

bevaringen af EU’s rige, men stadigt mere truede biodiversitet. Det afspejles også i det forhold, at 

skove udgør mere end halvdelen af Natura 2000-netværket, og at disse skove generelt er i en bedre 

bevaringstilstand end andre vigtige grupper af levesteder som græsarealer og vådområder. 

 

Der har været og er stadig mange misforståelser omkring karakteren af og formålet med Natura 2000, 

når det drejer sig om de forskellige involverede aktørers motivation, ambitioner og mål. Det har ført til 

en række forkerte antagelser og til “myter”, der har en tendens til at overskygge en række særdeles 

legitime betænkeligheder, der gøres gældende  fra forskellige sider. Som følge heraf er mange af 

disse forblevet ubesvaret på grund af fraværet af en ordentlig dialog mellem de forskellige 

interessegrupper.  

 

Ad hoc-arbejdsgruppen om skove og Natura 2000 har givet mulighed for at lufte disse forskellige 

synspunkter og afklare visse misopfattelser på en afbalanceret og pragmatisk måde. Takket være 

disse bestræbelser forventes det, at det foreliggende dokument vil føre til en bedre forståelse af, hvad 

Natura 2000 sigter mod at opnå med samarbejdet mellem alle involverede aktører. Dette dokument 

afspejler en stor del af arbejdsgruppens diskussioner og sætter fokus på alle involverede aktørers 

muligheder for at udvikle nye synergier gennem opbygning af tillid, gensidig forståelse og samarbejde. 

Udvekslingerne af synspunkter om, hvordan man bedst anvender Natura 2000 på skove vil fortsætte i 

ad hoc-arbejdsgruppen, og som et resultat heraf vil dette dokument muligvis blive revideret i fremtiden 

i overensstemmelse med nye udviklingstendenser og erfaringer.  

 

Natura 2000 handler om natur og mennesker, ikke natur uden mennesker. Kun ved at arbejde 

sammen vil vi være i stand til fuldt ud at drage fordel af de mange forskellige funktioner og ydelser, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf
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som skovene i Natura 2000 har at byde samfundet og sørge for, at vi sikrer – og om nødvendigt 

genetablerer – Europas rige biodiversitet og unikke naturarv. 

 

Forfatterne vil gerne takke alle, der har deltaget i udarbejdelsen af dette dokument, for deres 

værdifulde bidrag og synspunkter.  

 

Hvorfor er der behov for en konstruktiv dialog?  

 

For fuldt ud at kunne nå Natura 2000-målene er det nødvendigt at videreudvikle partnerskaber og 

synergier mellem forskellige interessegrupper som f.eks. skovbruget og naturbeskyttelsesgrupper. Der 

er en bred vifte af forskellige spillere, der kan samle kræfterne om at optimere skovenes bidrag i 

Natura 2000 med henblik på at opnå EU’s mål for bevaring og genopretning af biodiversitet. 

De fleste Natura 2000-skove har i lang tid været benyttet af deres ejere og har givet mange forskellige 

fordele også for samfundet som helhed. Det forhold, at disse skove er medtaget i Natura 2000-

netværket som områder med høj biodiversitetsværdi eller i det mindste potentiale, viser, at traditionelt 

skovbrug i de fleste tilfælde ikke alene er foreneligt med bevaring af biodiversitet, men at det kan 

bidrage aktivt til denne målsætning. Omvendt har naturbeskyttelsesgrupper udviklet betydelig viden 

om arters og levesteders bevaringsstatus og om måder, hvorpå man kan opretholde eller genskabe en 

positiv bevaringsstatus.  

 

Der findes ikke noget, der hedder den typiske skovejer eller naturbeskytter. Begge grupper har en 

ekstremt varieret sammensætning af medlemmer og interesser. I EU som helhed varierer 

ejendomsrettighederne til skovene fra mange små og fragmenterede, privatejede til store statsejede 

skove, og fra familieejede besiddelser til store godser ejet af private virksomheder. En ny 

undersøgelse i 10 EU-medlemsstater har haft til formål at give en bedre karakteristik af skovejere og -

forvaltere i EU. Undersøgelsen viste, at der i Europa kan identificeres velafgrænsede typer af 

skovejere og skovforvaltere med forskellige målsætninger og socioøkonomiske karakteristika. F.eks. 

er nogle skovejere primært interesserede i de økonomiske aspekter af skovbrug og foretrækker en 

skovforvaltning, der er mere orienteret mod intensiv træforarbejdning, mens andre praktiserer 

økologisk skovforvaltning “tæt-på-naturen”. Andre skovejere og skovforvaltere lægger større vægt på 

rekreative aspekter. Tilsvarende er naturbeskyttelsessamfundet i bredere forstand sammensat af 

medlemmer med forskellige interesser, viden, organisationsgrad og målsætninger (Sotirov m.fl. 2014
2
). 

 

Gennemførelse af bevarings- og genopretningsforanstaltninger i Natura 2000-skove vil kun kunne 

lykkes, hvis de forskellige involverede spillere slår deres respektive viden, knowhow og erfaring 

sammen, når de beskæftiger sig med så komplekse økosystemer som skove. Det kræver imidlertid, at 

alle involverede parter yderligere udvikler den gensidige forståelse af deres respektive tankegange og 

prioriterer. Det kan kun opnås gennem en permanent og konstruktiv dialog. 

 

For at illustrere de forskellige synspunkter og bedre forstå de forskellige parters betænkeligheder er 

nogle eksperter blandt disse spillere, som alle er medlemmer af ad hoc-arbejdsgruppen, blevet bedt 

om at fortælle om deres forventninger vedrørende det foreliggende dokument. 

                                                 
2
  . Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. Edwards; A. 

Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott (2014): Synthesis report 
on barriers and drivers of integrated forest management in Europe (Samlerapport om hindringer og drivkræfter for 
integreret skovforvaltning i Europa). En rapport leveret til GD Forskning, Europa-Kommissionen den 30

.
 april 

2014. Freiburg: Universität Freiburg. www.integral-project.eu 

http://www.integral-project.eu/
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     Nogle eksperters synspunkter om og forventninger til det foreliggende dokument  
 
"Udformningen af dette dokument har været en moden øvelse i dialog mellem interessenter, som har 
erkendt, at der er mange konvergerende sandheder. Målet om at gøre bedre rede for og fremme 
synergier mellem bevaring af biodiversitet og bæredygtig skovforvaltning er blevet nået på en meget 
afbalanceret måde, som giver planlæggere, forvaltere og skovbesiddere i Natura 2000-områder et 
meget nyttigt værktøj." 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, formand for Copa-Cogeca Working Party on Forestry, Bruxelles, Belgien 

 
"Vores håb vedrørende denne publikation var, at den ville bidrage til en forbedret forståelse af kravene i 
direktivet og behovet for styrkede bevaringsindsatser og -overvejelser omkring biodiversitet i Natura 
2000-skovområder, hvis de skal bidrage til en gunstig bevaringsstatus. Det var ligeledes vores håb, at 
det ville sætte fokus på behovet for forhøjede niveauer af strukturer og funktioner, der er afgørende for 
skovarter, der er opført i bilag II eller på den røde liste, såsom urskove, dødt træ og gamle træer." 
Anna Lindhagen og Erik Hellberg, Naturvårdsverket, Stockholm, Sverige 

 
"Jeg ser skove som en dynamisk realitet på den lange bane, hvor forvaltnings- og 
bevaringsproblematikker reelt er to sider af samme sag. Så jeg forventede en fleksibel og forsigtig 
tilgang i dette dokument, og jeg mener, at denne forventning er blevet indfriet. Dialogen mellem 
forskellige involverede interessegrupper er blevet styrket og skal fortsætte. Dette dokument danner en 
god ramme for det." 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, Forest Management Service, Junta de Castilla y León, Valladolid, 
Spanien 

 
"Confederation of European Forest Owners (CEPF) hilser denne proces for udvikling af et nyt dokument 
om Natura 2000 og skove velkommen. Den komplekse og – i visse tilfælde - kontroversielle kontekst 
udgjorde en udfordrende opgave for arbejdsgruppen. For at gøre Natura 2000 til en succes er Europas 
skovejere fortsat centrale partnere med hensyn til forvaltning af Natura 2000-skovområder." 
Clemens v. Doderer, Confederation of European Forest Owners, Bruxelles, Belgien 

 
"Takket være den dygtige styring af den interaktive proces med udarbejdelsen af et nyt dokument om 
Natura 2000 og skove har vi været i stand til både at lære af andre interessegrupper og bidrage med 
resultaterne af vores egen analyse ikke alene for – for allerførste gang – at beskrive meget konkrete 
problemer og behov med hensyn til skovforvaltning og Natura 2000, men også at præsentere mulige 
løsninger. Vi håber, ar denne proces vil stimulere til yderligere kommunikation mellem alle 
interessegrupper om at forvalte og beskytte vores skovressourcer som grundlag for et biologisk 
mangfoldigt miljø og en bæredygtig grøn økonomi." 

Roland Kautz, European State Forest Association, Bruxelles, Belgien 

 

"Et vejledende notat om Natura 2000-områder og -skove fra Europa-Kommissionen er på sin plads. 
Skovejere og skovforvaltere spiller en central rolle i leveringen af den praktiske gennemførelse af 
naturbevaringsmålene i Natura-skovområder, og oplysninger om deling af god praksis er velkommen. 
Hvor forvaltning med henblik på Natura-mål kræver særlige tiltag eller andre forudsætninger, bør 
forvaltere og ejere, hvor det er muligt, anerkendes og belønnes for at levere disse vigtige 
økosystemtjenester." 

Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Irland 
 

"Skove huser en stor og væsentlig del af vores biodiversitet, med mange sjældne, specialiserede og 
truede arter, samtidig med at de er en ressource for bæredygtig brug, giver fordele, som f.eks. træ, og 
mange vigtige økosystemtjenester. Der er forskellige holdninger og der anvendes forskellig terminologi 
inden for skov- og naturbevaring, og den løbende åbne udveksling og proces med alle interessenter har 
skabt en vejledning for en bedre fælles forståelse og fremtidig forvaltning af Natura 2000-skove, der er 
bæredygtig både med hensyn til dens produkter og til dens biologiske mangfoldighed." 
 Axel Ssymank, Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland 
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Hvad er formålet med dette dokument? Hvem henvender det sig til?  

 

Formålet med dokumentet er at hjælpe kompetente myndigheder og centrale interessenter med 

ansvar for skovforvaltning samt naturbeskyttelsesgrupper, med at udvikle og fremme 

forvaltningssystemer og -praksisser - navnlig i Natura 2000-områder - der er med til at opretholde eller, 

hvor det er hensigtsmæssigt, genoprette levesteder og arter af EU-betydning til en gunstig 

bevaringsstatus i Den Europæiske Union. Dokumentet kan også være en støtte for medlemsstater og 

regioner i forbindelse med udformningen af Natura 2000-orienterede foranstaltninger i medfør af den 

fælles landbrugspolitik og i medfør af LIFE-programmet i den nye programmeringsperiode 2014-2020. 

 

Sigtet med dokumentet er især at: 

 fremme den praktiske gennemførelse af naturbeskyttelsesdirektiverne ved at besvare en række 

hyppigt stillede spørgsmål om forvaltningen og bevarelsen af skove i Natura 2000 

 fremme integrationen af Natura 2000- bevaringsmålene inden for bredere politiske rammer og 

praksisser for skovbrug/skovdyrkning 

 fremhæve betydningen af gensidig information, forståelse og samarbejde og deling af god 

praksis mellem alle de parter, der enten berøres af eller er involveret i etableringen og 

gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger i Natura 2000, navnlig mellem forskellige kompetente 

myndigheder, jordejere og -forvaltere samt naturbeskyttelsessamfundet,  

 sætte fokus på de mange fordele, som skove, navnlig skovene i Natura 2000, kan tilføre 

samfundet. 

 

Fugledirektivet og habitatdirektivet er baseret på subsidiaritetsprincippet, og det er op til 

medlemsstaterne selv at fastlægge de foranstaltninger, der skal træffes for at forvalte deres Natura 

2000-områder i overensstemmelse med disse direktiver. Dokumentet giver et overblik over, hvordan 

naturdirektiverne bedst kan gennemføres og anviser en række praktiske idéer og eksempler baseret 

på erfaringer fra god praksis fra hele EU. Dokumentets primære fokus er på Natura 2000 og skove og 

de tilsvarende bestemmelser i fugledirektivet og habitatdirektivet. 

 

Dette dokument tjener alene til information og er ikke retligt bindende. Det er udarbejdet i aktiv 

dialog med centrale interessenter (skov- og miljømyndigheder, skovejersammenslutninger, 

skovforvaltningsorganisationer, miljø-NGO’er, videnskabsfolk m.fl.) med henblik på at sikre, at det er 

brugervenligt og egnet til opgaven, og med henblik på at styrke partnerskabsstrategien. Dokument har 

ikke til formål at være normativt, men tager sigte på at være en nyttig kilde til information og vejledning, 

der skal hjælpe myndigheder, områdeforvaltere og civilsamfundet til en bedre gennemførelse af 

bestemmelserne i habitat- og fugledirektiverne. Det vil muligvis blive opdateret på et senere tidspunkt i 

lyset af nye erfaringer og bedste praksis.  
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Hvad kan du finde i dokumentet? 

 

Dokumentet er opdelt i tre dele.  

 

 Del I (kapitel 1, 2, 3) indeholder en kortfattet oversigt over Natura 2000 i skovsammenhæng. Heri 

gøres der rede for, hvad Natura 2000-netværket er, hvordan områder udvælges til at blive udpeget 

som Natura 2000-områder, og hvordan disse områder skal forvaltes i overensstemmelse med EU-

naturlovgivningen. Ligeledes beskrives her målene i den nye EU-skovstrategi og den eksisterende 

EU-finansiering til skove, f.eks. LIFE+ og den nye forordning om udvikling af landdistrikterne 

(2014-2020).  

 

 Del II (kapitel 4), som er den centrale del af dokumentet, gør mere præcist rede for nogle af de 

hyppigst stillede spørgsmål om skove i Natura 2000. F.eks. forklares det, hvad retsreglerne 

vedrørende Natura 2000 kan betyde i praksis for skovejeren eller -forvalteren, og hvordan 

sidstnævnte kan søge støtte fra andre interessenter og interesserede parter – det være sig 

myndigheder, NGO’er eller offentligheden i bredere forstand – for deres arbejde med at forvalte 

deres skove, til gavn for bl.a. Natura 2000. 

 

 Del III: præsenteres som et særskilt ledsagedokument, der giver en række eksempler på god 

praksis og erfaringer fra forskellige medlemsstater i Natura 2000 i EU  

 

Dokumentet er yderligere suppleret af en række bilag: 

 

 Bilag 1: Liste over centrale udtryk og bogstavforkortelser. 

 

 Bilag 2: indeholder en liste over skovnaturtyper og arter af betydning for EU, og som kræver 

udpegelse af Natura 2000-områder og/eller, som kræver streng beskyttelse i overensstemmelse 

med habitat- og fugledirektiverne. 

 

 Bilag 3: beskriver de vigtigste trusler mod og pres på EU’s skove. 

 

 

For læsere, der ikke er bekendt med Natura 2000 eller med den nye EU-skovstrategi eller EU’s 

finansieringsinstrumenter, anbefales det at læse Del I først for at danne sig et overblik over de 

centrale krav til og muligheder for skove i Natura 2000. Læsere, der allerede er godt inde i dette 

emne, kan i stedet gå direkte til FAQ i Del II.  
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DEL I: 

 

En indføring i Natura 2000, EU’s skovpolitik og 

finansieringsmuligheder for skove i Natura 2000 
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1. SKOVE I EU-POLITISK SAMMENHÆNG  

 
 

1.1 Skovenes tilstand i EU
3
 

 

Skove og andre arealer med træbevoksning dækker i dag 176 mio. ha i EU-28, svarende til ca. 42 % 

af EU’s landareal. Skovdækningen i Europa er stærkt varierende. De medlemsstater, der har den 

største andel af arealer med træbevoksning, er Finland og Sverige, hvor ca. trefjerdedele af 

landarealet er dækket af skove eller andre arealer med træbevoksning. De mindst tæt træbevoksede 

medlemsstater er Malta, Nederlandene, Irland og Det Forenede Kongerige. 

 

Europas skovområde er vokset støt siden 1990 som følge af skovrejsningsprogrammer og naturligt 

vegetationsskifte efter nedlæggelse af landbrugs- eller græsningsarealer. Værdien af EU’s skoves 

biodiversitet udviser store forskelle med hensyn til forvaltning, historie, alder, struktur, sammensætning 

mv.  

 

 
Figur 1. European Forest Map, 2006: JRC – EFDAC.  

Findes på: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 

 
 

                                                 
3
 Kilde: Kommissionens arbejdsdokument: En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor SWD 

(2013) 342 final. 20.9.2013  

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1. Økologisk baggrund for skovnaturtyper i Europa 

 

Under naturlige forhold ville skovene, med visse regionale undtagelser, være den fremherskende form 

for vegetationsdække i Europa. Mange europæiske skovøkosystemer er ikke afhængige af forvaltning 

og kan drives alene af naturlig dynamik, herunder naturlige genopretnings- og udviklingsfaser, samt 

omfattende forstyrrelsesdynamik drevet af brande, storme eller udbrud af insekter. Omvendt er mange 

skovnaturtyper blevet skabt af tidligere forvaltning og afhænger fortsat af forvaltning (f.eks. 

Middelhavsegnenes dehesa og de fennoskandiske græssede skovenge). 

 

De oprindelige naturskove i Europa var kendetegnet ved forskellige mønstre af naturlig dynamik. 

Dynamik med lysninger i lille skala og en mosaik af forskellige udviklingsfaser i mellemstor skala var 

typiske for de fleste løvskove, mens naturlige forstyrrelser i stor skala sandsynligvis var typiske for 

nåleskove. De naturlige dynamiske processer formede normalt skov som en mosaik af forskellige 

mikrohabitater og støttede derved rig biodiversitet i skovene. 

 

1.1.2  Multifunktionelt skovbrug - et nøgleprincip i EU-skove 

 

Europas skove har i lang tid været anvendt i mange forskellige funktioner og har givet mangfoldige 

økonomiske, miljømæssige og kulturelle fordele. De forsyner os med fornyelige og miljøvenlige 

råmaterialer og spiller en vigtig rolle for den økonomiske udvikling og for beskæftigelse og velstand i 

Europa, ikke mindst i landdistrikterne. De har en høj biodiversitetsværdi eller, hvor der skal gøres 

noget ved eksisterende pres, i det mindste et højt potentiale for genopretning af biodiversitet (se 

kapitel 2). 

 

Skovene bidrager ligeledes positivt til livskvaliteten ved at give behagelige leveomgivelser og 

muligheder for rekreation og forebyggende sundhedspleje, samtidig med at miljømæssige og 

økologiske værdier bevares og forøges. Skovene indeholder derudover en stor del af den åndelige og 

kulturelle arv, der definerer Europa. 

 

Bæredygtig skovforvaltning bidrager samtidig til at nå økonomiske, miljømæssige og sociale mål. 

Bæredygtigt forvaltede skove kan anvendes til produktion af træ og andre produkter end træ, så som 

til rekreative formål, jagt mv., samtidig med at de har skovens herlighedsværdi for offentligheden eller 

når miljømål som forbedring af skovenes sundhed, biodiversitet, modstandsdygtighed over for 

klimaforandringer samt beskyttelse af vand og jord. 

 

For så vidt angår produktion af tømmer er der betydelige forskelle i de enkelte medlemsstater med 

hensyn til skovenes produktivitet. I gennemsnit høstes 60-70 % af den årlige skovtilvækst, hvilket 

betyder, at skovressourcerne fortsat er stigende. Imidlertid er den årlige nettotilvækst kun én enkelt 

indikator for skovenes produktivitet. Ved vurdering af den fremtidige adgang til træ skal der ligeledes 

tages hensyn til andre faktorer, såsom fordelingen af skovenes aldersstruktur samt skovenes 

tilgængelighed. 
 

Europas skove, navnlig i Middelhavsområdet, er ligeledes en vigtig kilde til produktion af produkter af 

andet end træ, f.eks. kork. Sidst, men ikke mindst udgør de en fremtrædende kilde af biomasse til 

opvarmning af boliger og fremstilling af elektricitet. Ifølge nye skøn forventes deres totale andel af den 

samlede biomasse, der er til rådighed som en vedvarende energikilde, at stige til 66 % i 2020. Dette 

afspejles ligeledes i den betydelige andel (42 % - se grafik) af træressourcer, der anvendes til energi.  
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Figur 2. Træressourcer i EU27 i 2010; Kilde EUwood, 2010 
 

1.1.3  Økosystemtjenester, som EU-skovene yder samfundet 
 

Ud over at være en direkte indtægtskilde fra træ og andre produkter (fødevarer, brændstof, vildt, 

harpiks, kork, osv.), og huse en betydelig andel af Europas rige biodiversitet, giver skove et væld af 

andre vigtige fordele for samfundet og økonomien gennem ydelse af økosystemtjenester.  

 

F.eks. beskytter de jordarealer mod erosion og regulerer afvandingsområder og lokale hydrologiske 

systemer ved at opretholde vandstrømme. De regulerer det lokale, regionale og globale klima, lagrer 

kulstof, beskytter vigtige bestøvere, renser luft og ferskvand og beskytter os generelt mod 

naturkatastrofer som laviner, jordskred, tørke og oversvømmelser. De understøtter også 

fritidsaktiviteter, turisme og uddannelse.  

 

Visse funktioner, varer og tjenesteydelser i forbindelse med skove har direkte pengemæssig værdi 

(f.eks. træ), mens der er andre økosystemtjenester, der stadig mangler at blive korrekt ”prissat” og 

undertiden betalt for (f.eks. fritidsaktiviteter, kulturarv samt vand- og jordkvalitet og -kvantitet). Der 

pågår en række økonomiske undersøgelser med henblik på vurdering af værdien af 

økosystemtjenester .  

 

En betydelig del af de sunde økosystemer i Europa er beliggende inden for Natura 2000. Ifølge nye 

undersøgelser foretaget af Kommissionen anslås de fordele, der udspringer specifikt af Natura 2000-

netværket, at ligge i størrelsesorden 200 til 300 mia. EUR om året. Den samlede CO2-værdi alene af 

alle Natura 2000-naturtyper er væsentligt højere, hvor skovnaturtyper i Natura 2000 indeholdt de 

højeste CO2-værdier af alle, på mellem 318,3 og 610,1 mia. EUR i 2010 (Kilde IEEP)
4
. 

                                                 
4
 Faktablad om Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4  Ejendomsretten til skovene 

 

Omkring 40 % af skovarealet i EU er offentligt ejet. Offentligt ejerskab (kommune, region/provins, 

delstat osv.) dominerer i de fleste øst- og sydøsteuropæiske EU-medlemsstater. Den gennemsnitlige 

størrelse af offentligt ejede skovområder i EU er over 1000 ha, med betydelige variationer landene 

imellem. 

 

Omkring 60 % af EU’s skove er på private hænder, og der er ca. 16 millioner private skovejere. De 

privatejede skovbesiddelser er i gennemsnit på 13 ha, men størstedelen af privatejede skove er 

mindre end 5 ha
5
. Gennemsnitsstørrelsen af skove i privat eje varierer betydeligt fra medlemsstat til 

medlemsstat, fra 0,7 ha. pr. besiddelse i Bulgarien til 130 ha. pr. besiddelse i Slovakiet
6
. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på disse store udsving med hensyn både til produktivitet og 

ejendomsret til skove i EU, da de også afspejles i skove, der er udpeget i forbindelse med Natura 

2000-netværket og derfor kan have væsentlig indflydelse på den måde, hvorpå disse “Natura 2000-

skove” forvaltes i praksis.  
 

1.1.5 Vigtigste trusler og pres  

 

Skove er udsat for flere forskellige naturlige og menneskeskabte pres og skades af både biotiske og 

abiotiske kilder.  

De vigtigste trusler mod og pres på skovene i EU varierer signifikant fra den ene region til den anden 

og fra det perspektiv, der anlægges (skovbrugsaktiviteter eller skovøkologi og naturbevarelse), men 

typisk kunne de omfatte et eller flere af følgende elementer: skovbrande, storme, vand- eller 

luftforurening, tørke, invasive ikkehjemmehørende arter, skadevoldere, sygdom, fragmentering af 

levesteder, udvikling af andre arealanvendelser, mangel på strukturel diversitet og artsdiversitet, ikke-

bæredygtig forvaltning, manglende forvaltning, osv. Yderligere oplysninger om trusler mod og pres på 

EU’s skove findes i bilag 3. 

 

Disse trusler har i mange tilfælde konsekvenser for skovenes biodiversitet. På baggrund af 

eksisterende viden skønner IUCN, at 27 % af alle pattedyr, 27 % af saprofytiske billearter, 10 % af alle 

krybdyr og 8 % af alle padder, der har forbindelse til skove, er truet af udryddelse i EU (ETC/BD, 2010, 

baseret på IUCN, 2009). 

 

Ikke desto mindre skønnes biodiversitetens tilstand hos skovnaturtyper stadig generelt at være bedre 

end i andre store habitatgrupper som græsarealer og vådområder i Europa, således som det kommer 

til udtryk i trenden af almindeligt forekommende fugle i Europa (se figur 3). 

 

Virkningen af klimaændringer, der vil have en klar breddegradsvirkning i kraft af stigende temperaturer 

og tørke i Sydeuropa, ses allerede i højdegradienten. Arter i de lavere højder i bjerge i Europa lider 

allerede under faldende nedbørsmængder og stigende temperature
7
. 

 

Disse ændringer vil kunne reducere skovøkosystemernes modstandsdygtighed og sundhedstilstand 

og føre til øgede biotiske forstyrrelser, f.eks. fra skadedyr eller invasive ikkehjemmehørende arter. 

Skove kan være mere udsatte for abiotiske forstyrrelser, der opstår som følge af hyppige storme, 

tørkeperioder og skovbrande. 

 

 

                                                 
5
 Kilde: EU’s handlingsplan for skovbruget 2007-2011 

6
 State of Europe's Forests 201. Findes på: http://www.foresteurope.org/full_SoEF 

7
  Kilde: MOTIVE- og Trees4Future FP7-projekter 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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Figur 3. Almindeligt forekommende fugle i Europa – bestandsindeks (1980 = 100) 

Kilde: EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-

population-index-1980) 
 

 

1.1.6 Bæredygtig skovforvaltning i Europa 

 

I dag er omkring 87 % af Europas skove underlagt et vist omfang af menneskelig indgriben (EEA, 

2008). De fleste skove forvaltes i overensstemmelse med principperne for bæredygtig skovforvaltning 

(SFM) som defineret og udviklet af Forest Europe-processen (tidligere Ministerkonferencen om 

beskyttelse af Europas skove - MCPFE), som i de fleste tilfælde suppleres af nationale eller regionale 

skovpolitikker eller -programmer. 

 

Bæredygtig skovforvaltning defineres som forvaltning og anvendelse af skove og skovområder på en 

måde og i et omfang, der bevarer deres biologiske diversitet, produktivitet, gendannelsesevne og 

vitalitet samt deres muligheder for nu og i fremtiden at opfylde relevante økologiske, økonomiske og 

samfundsmæssige funktioner på lokalt, nationalt og globalt niveau uden at skade andre økosystemer
8
. 

 

Der findes adskillige initiativer i EU til fremme og vurdering af bæredygtig skovforvaltning (SFM). 

"Forest Europe" har ligeledes udviklet kriterier og indikatorer for den paneuropæiske region til brug for 

rapportering om landenes bæredygtige skovforvaltning.  

                                                 
8
  Kilde: Anden ministerkonference om beskyttelse af skovene i Europa, 16. og 17. juni 1993, Helsinki/Finland, 

resolution H1 — Generelle retningslinjer for en bæredygtig forvaltning af skove i Europa. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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De seks paneuropæiske kriterier for rapportering om SFM er: 

 opretholdelse og relevant fremme af skovressourcer og deres bidrag til globale kulstofcyklusser 

 opretholdelse af skovøkosystemets sundhed og livskraft 

 opretholdelse og fremme af skovenes produktive funktioner (tømmer og andre skovprodukter end 

træ) 

 opretholdelse, bevaring og relevant fremme af biologisk mangfoldighed i skovøkosystemer 

 opretholdelse, bevaring og relevant fremme af beskyttelsesfunktioner i skovforvaltning (især jord 

og vand) og 

 Opretholdelse af andre socioøkonomiske funktioner og betingelser. 

 

Generelt fokuserer skovforvaltningspolitikker eller -programmer på reduktion af trusler, beskyttelses- 

og gendannelsesforanstaltninger, fremme af bæredygtig brug samt forvaltning af genetiske ressourcer. 

I den henseende er skovforvaltningsplaner (FMP) eller tilsvarende instrumenter et vigtigt værktøj 

for gennemførelsen af SFM på operationelt niveau. FMP indeholder oplysninger (tekst, kort, tabeller og 

grafer…), der er indsamlet under periodiske skovopgørelser på operationelt niveau for hver skovenhed 

(bevoksninger, segmenter) og operationer, der er planlagt for individuelle bevoksninger eller 

segmenter for at nå forvaltningsmålene. Skovforvaltningsplaner på de enkelte skovbrugsbedrifter er 

således strategiske og operative værktøjer for skovejere og -forvaltere. 

 

Skovcertificering er ligeledes et af værktøjerne til dokumentation af skovforvaltningens bæredygtighed. 

Den gør brug af frivillige aftaler om at overholde principperne for SFM som anvendt på visse områder. 

Når man ser på antallet af certificerede hektarer og produkter, der bærer et certificeringslogo, er det 

tydeligt, at certificeringen har fået stadig større betydning år efter år. I EU er omkring 50 % af skove og 

andre arealer med træbevoksning certificeret af FSC
9
 eller PEFC

10
. Dog er der store forskelle landene 

imellem. 

 

 

1.2  EU-politisk kontekst for skove 

1.2.1 Den nye EU-skovstrategi 

 

På trods af fraværet af en fælles skovpolitik påvirker andre EU-politikker, f.eks. om udvikling af 

landdistrikter, beskæftigelse, klimaforandringer, energi, vand, og biodiversitet, alle medlemsstaternes 

beslutninger vedrørende skove. Derfor blev der i 1998 vedtaget en første skovstrategi for EU
11

. Med 

udgangspunkt i subsidiaritetsprincippet og med begrebet delt ansvar skabte den en ramme for 

skovrelaterede indsatser til støtte for bæredygtig skovforvaltning. Handlingsplanen for skovbruget
12

, 

der omfattede perioden 2007-2011, var det vigtigste instrument til gennemførelsen af den. 

 

Siden vedtagelsen af den for 15 år siden er der sket betydelige samfundsmæssige og politiske 

ændringer, der har påvirket skovene samt et stigende antal skovrelaterede politikker, hvilket tilsammen 

har bidraget til et mere komplekst skovpolitisk miljø. For at imødegå disse nye udfordringer vedtog 

Europa-Kommissionen en ny EU-skovstrategi
13

 den 20. september 2013.  

 

                                                 
9
 Skovforvaltningsrådet (Forest Stewardship Council):  https://ic.fsc.org/ 

10
  PEFC/Programme for the Endorsement of Forest Certification (certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug):  

http://www.pefc.org/ 
11

 Rådets resolution af 15. december 1998 om en skovbrugsstrategi for EU.  
13  

http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_da.pdf 
13

 COM(2013) 659 final af 20.9.2013. 
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EU-skovstrategien har følgende prioriterede områder:  

 

Bæredygtig skovforvaltning bidrager til virkeliggørelse af væsentlige samfundsmål. 

1. Støtte til vores landdistrikter og bysamfund. 

2. Fremme af konkurrenceevne og bæredygtighed i EU's skovbaserede industrier, bioenergi og den 

grønne økonomi i almindelighed. 

3. Skove i et klima under forandring. 

4. Beskyttelse af skove og forbedring af økosystemernes funktion. 

 

Forbedring af vidensgrundlaget 

5. Hvilke skove har vi, og hvordan ændrer de sig? 

6. Nye og innovative skovprodukter og produkter med merværdi. 

 

Fremme af samordning og kommunikation  

7. Samarbejde med henblik på at forvalte vores skove på sammenhængende måde og forstå dem 

bedre. 

8. Skove set i et globalt perspektiv 

 

Prioritet 4 "Beskyttelse af skove og forbedring af økosystemernes funktion” refererer til Natura 2000, 

idet det understreges, at medlemsstaterne “skal opnå en betydelig og målelig forbedring af 

bevaringssituationen for skovarter og ‑ levesteder ved fuld gennemførelse af EU's naturlovgivning og 

sikring af, at de nationale skovplaner bidrager til passende forvaltning af Natura 2000-netværket 

senest i 2020. Nærværende dokument kan betragtes som en reference, der kan anvendes med det 

formål at nå dette mål. 

 

1.2.2  EU’s økonomiske støtte til skovbrug 

 

En anden vigtig påvirkning på EU-niveau på skove og skovforvaltning kommer fra politikken for 

udvikling af landdistrikter. Skove og skovsektoren modtager i øjeblikket betydelige EU-midler, der i 

forskelligt omfang er tilgængelige for forskellige typer ejerforhold. Skovbrugsforanstaltninger i henhold 

til forordningen om udvikling af landdistrikter udgør rygraden i skovstrategiens ressourcer (90 % af den 

samlede skovbrugsstøtte) og de vigtigste EU-ressourcer for skove og skovbrug. Ifølge de seneste tal 

var der øremærket 5,4 mia. EUR fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

(ELFUL) til skovbrugsforanstaltninger for perioden 2007-2013. 

 

Selv om det vil afhænge af medlemsstaternes programmer for udvikling af landdistrikter, kan der 

forventes et lignende udgiftsniveau for 2014-2020. Støtten skal anvendes til at bidrage til 

virkeliggørelse af målene i EU’s nye skovstrategi, navnlig til at sikre, at EU's skove påviseligt forvaltes i 

overensstemmelse med principperne for bæredygtig skovforvaltning. 

 

1.2.2.1  Tidligere erfaringer med EU’s skovbrugsstøtte i henhold til ELFUL 

 

Den tidligere ELFUL for perioden 2007-2013 omfattede 8 foranstaltninger specifikt rettet mod skove 

og andre 7, der bl.a. kunne anvendes til skovrelaterede aktiviteter, til rådighed for medlemsstaterne. 

Den finansiering, der oprindelig blev øremærket til skovbrugsspecifikke (6 mia. EUR) og 

skovbrugsrelaterede foranstaltninger (1-2 mia. EUR) i medfør af ELFUL, var på 8 mia. EUR. 

Gennemførelsen af skovbrugsforanstaltninger fik imidlertid en langsom start, og ifølge de seneste tal 

blev bevillingen til de ovennævnte 8 skovbrugsspecifikke foranstaltninger ændret til 5,4 mia. EUR.  

 

Ifølge nye data klarede to miljøfokuserede foranstaltninger sig langt under gennemsnittet; nemlig 

betalinger til skovmiljøet og Natura 2000-foranstaltninger, hvor under 14 % af den opdaterede  

plan (2011) blev brugt. Gennemførelsen af tilplantning af landbrugsjord med skov viste de bedste 

resultater (40 %). Foranstaltningen til genopretning af skovbrugspotentiale og forebyggelse af brande 

og naturkatastrofer nåede ligeledes et gennemførelsesniveau på 40 %. 
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I forbindelse med gennemgangen af finansieringen af skovforanstaltninger anførte medlemsstater og 

interessenter, at de havde haft problemer med fortolkningen af en række krav, og de var af den 

opfattelse, at den store administrative byrde (herunder yderligere krav på nationalt eller regionalt 

niveau), og de lave støttebidrag var hovedårsagerne til den lave udnyttelsesgrad. 

 

Eksempler på, hvordan programmet for udvikling af landdistrikter er blevet anvendt til finansiering af 

forvaltningsforanstaltninger i skove udpeget som Natura 2000-områder, findes i del 3. 

 

1.2.2.2  Økonomisk støtte til rådighed for perioden 2014-2020  

 

I indeværende finansieringsperiode 2014-2020 er ELFUL
14

 opdelt i seks prioriteter, der er knyttet til 

EU's 2020-strategi. Forordningen om udvikling af landdistrikter omfatter skove og skovbrug i de fleste 

af disse seks prioritetsområder, som omfatter:  

 overførsel af viden og innovation inden for skovbrug (prioritet 1),  

 fremme af bæredygtig skovforvaltning (prioritet 2),  

 genopretning, opretholdelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og 

skovbruget, med Natura 2000 som fokusområder (prioritet 4) og  

 tillige fremme af ressourceeffektivitet, lave emissioner-/klimarobust økonomi i landbrugs- og 

fødevaresektoren samt skovbrugssektoren (prioritet 5) 

 

Der er nu ligeledes et generelt krav om, at give støtte til bedrifter over en vis størrelse (der skal 

fastsættes af medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikter) betinget af, at skoven 

forvaltes i overensstemmelse med SFM-principperne (som dokumenteret gennem fremlæggelse af de 

relevante oplysninger fra en skovforvaltningsplan eller lignende dokumentation). Dette krav giver 

medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en passende tærskel for skovforvaltningsplaner, som 

afspejler deres socio-/biogeografiske forhold, samtidig med at betydningen af en ordentlig planlægning 

og resultater opnået på dette område anerkendes. 

 

Følgende vigtige skovbrugsrelaterede foranstaltninger er nu tilgængelige i henhold til den nye 

forordning:  

 Artikel 21: Investeringer i udvikling af skovområder og forbedring af skoves levedygtighed, 

herunder: 

o skovrejsning og etablering af skovområder (artikel 22)  

o etablering af skovlandbrugssystemer (artikel 23)  

o forebyggelse og genopretning af skader på skove som følge af skovbrande og 

naturkatastrofer, herunder skadedyr og sygdomsudbrud, katastrofale hændelser og 

klimarelaterede trusler (artikel 24)  

o investeringer, der forbedrer tilpasningsevnen og den miljømæssige værdi af 

skovøkosystemerne og deres modvirkningspotentiale (artikel 25)  

o investeringer i skovbrugsteknologier og i forarbejdning, mobilisering og afsætning af 

skovprodukter (artikel 26)  

 Artikel 30: Natura 2000 og betalinger i henhold til vandrammedirektivet. 

 Artikel 34: Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse. 

 Artikel 35: Samarbejde: 

 

                                                 
14

 Se EU-forordning nr. 1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:DA:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:DA:PDF
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1.2.2.3. Støtte til skovbrug efter EU’s samhørighedspolitik  

 

Ud over ELFUL kan medlemsstater og deres regioner ligeledes modtage støtte fra Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF). EFRU
15

 samfinansierer 

programmer og projekter, der direkte eller indirekte kan være knyttet til skove og skovbrugssektoren 

inden for rammerne af foranstaltninger, der tager sigte på territorial udvikling. Som eksempler, der kan 

knyttes til skove og skovbrugsområdet, kan nævnes: EFRU-investeringer i Natura 2000 og fremme af 

biodiversitet- og økosystemtjenester og støtten til SMV’er og innovation.  

 

EFRU samfinansierer ligeledes grænseoverskridende, transnationale og interregionale 

samarbejdsprogrammer
16

 (INTERREG), som kan støtte projekter, der vedrører skove og skovbrug. 

Projekter kan omfatte følgende indsatsområder: overvågnings- og informationssystemer samt netværk 

i forbindelse med skovbrande, bæredygtig arealforvaltning, informationsdeling om tilpasning til 

klimaændringer, kulstofbinding og risikoreduktion, biodiversitet, politikker vedrørende affolkning i 

bjergområder, fremme af anvendelse af bioenergi, samarbejde om brug af vedvarende energikilder og 

energieffektivitet samt bæredygtig udvikling af regioner via SMV’er. 

 

1.2.3 LIFE   

 

En anden vigtig finansieringskilde for skove kommer fra EU’s LIFE-instrument, som frem til i dag er det 

eneste EU-instrument, der udelukkende er rettet mod finansiering af miljø- og klimarelaterede 

projekter. Ca. 50 % af budgettet er specifikt rettet mod natur og biodiversitet. Siden programmet 

startede i 1992 har det finansieret over 300 projekter til forvaltning og genopretning af skovhabitater og 

arter i Natura 2000 til et samlet budget på snesevis af millioner euro. En LIFE-brochure beskæftiger sig 

specifikt med skove
17

.  

 

Typiske indsatser efter igangværende LIFE+ Natur- og biodiversitetsprojekter omfatter: fjernelse af 

invasive ikkehjemmehørende arter, udarbejdelse af forvaltningsplaner og indgåelse af aftaler om 

passende forvaltningsordninger for skovnaturtyper med lokale interessenter, finansiering af 

genopretningsprojekter for at forbedre skoves strukturelle mangfoldighed, kickstart af 

skovmiljøordninger under landdistriktsprogrammet gennem demonstrations- og bedste praksis-

projekter. LIFE-instrumentet har også bidraget til udarbejdelse af retningslinjer og værktøjer til fremme 

af skovbrugsforvaltning, der kommer biodiversiteten til gode. 

 

 

                                                 
15

 Se EU-forordning nr. 1301/2013:  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013R1301 
16

 Se EU-forordning nr. 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013R1299 
17

  Yderligere oplysninger kan findes i publikationen “LIFE and European forests” udgivet af Europa-
Kommissionen, og som kan findes på:  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 



Natura 2000 og skove 17 

 

 

Figur 4. Naturtyper omfattet af LIFE-projekter (antal projekter 1992-2008) 

Kilde: Life-projekter database 

 

 

LIFE-projekt til forvaltning af Natura 2000 i Finlands privatejede skove 

 

Det centrale Finland er centrum for landets tømmerindustri. Her er de fleste skove på private hænder, og hver 

skovejer ejer relativt små skovjordlodder. For at overvinde bekymringen for, at Natura 2000-udpegelsen ville 

begrænse alle aktiviteter, lancerede den lokale naturbeskyttelsesmyndighed et LIFE-Nature-projekt, der skulle 

skabe opmærksomhed omkring Natura 2000, og hvad det betyder i praksis for private jordejere. Et af projektets 

vigtigste indsatser var at tilbyde hver enkelt jordejer muligheden for at få udarbejdet en skovforvaltningsplan for 

deres jord. 

 

Disse planer undersøgte både skovens økonomiske potentiale og kravene til bevarelse af den. På den måde fik 

jordejerne ikke alene en klar forestilling om konsekvenserne af Natura 2000 for deres skove, men modtog også 

forslag til, hvordan de kunne tjene penge på deres skove på en bæredygtig måde, der er forenelig med Natura 

2000’s bevaringsmål. Ordningen viste sig at blive meget populær. Kun få jordejere ville ellers have investeret i 

sådanne skovplaner. 

 

 

LIFE-projekt til genopretning af steppe-egeskove i Ungarn
18

 

 
Steppe-egeskove er unikke habitater i Ungarn, der i århundreder har været anvendt til græsgange og kommerciel 

skovning. De fleste blev omdannet til træløse græsgange eller områder under plov. Desuden blev der under 

skovrejsningen af den ungarske steppe etableret skovplantager med ikkehjemmehørende arter. I dag har kun et 

lille antal pletter af det oprindelige skovdække overlevet. Steppe-egeskovene ved byen Nagykőrös er et af de 

største af dem. 

 
Nagykőrös kommune har sammen med direktoratet for nationalparken Donau-Ipoly og WWF udviklet et LIFE-

Nature-projekt for genoprettelse af steppeegeskove i projektområdet, hvilket omfattede fjernelsen af 

ikkehjemmehørende invasive planter og plantning af arter, der er hjemmehørende i skove. Brugerrettighederne til 

privatejede skove, der tidligere blev brugt til produktion af tømmer, blev leaset af nationalparken i 90 år ved brug 

af en innovativ kontrakt på områder, der omfattede privatejede områder med steppeegeskov af højeste 

bevaringsværdi, hvor bevaringsorienteret forvaltning blev gennemført. Ejerne blev kompenseret for deres 

indtægtstab som følge af ophøret af kommerciel skovning i disse områder, og tømmeret fra de fjernede invasive 

arter (f.eks. johannesbrød eller amerikansk kirsebærtræ) blev foræret til skovforvalterne. 

 

Der er ligeledes udarbejdet en langsigtet forvaltningsplan for Natura 2000-området, og der er udviklet et stærkt 

partnerskab med skovejerne i forbindelse med gennemførelsen af projektet. 

                                                 
18

 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home 
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Et nyt LIFE-instrument
19

 trådte i kraft i januar 2014. Det er opdelt i to separate delprogrammer: et for 

miljøindsats (ca. 2,1 mia. EUR i tilskud til indsatser) og et for klimaindsats (ca. 700 mio. EUR). Lidt 

over halvdelen af budgettet for indsatstilskud ifølge miljø-delprogrammet er øremærket til tilskud til 

indsats for natur og biodiversitet  med særlig vægt på Natura 2000. Det svarer til 1,22 mia. EUR i alt til 

natur og biodiversitet for den syvårige periode. 

 

Ud over samfinansiering af “traditionelle” projekter som tidligere er der etableret en ny 

interventionstype: Det "integrerede" projekt. Disse har til formål at tilskynde til en mere strategisk 

programmeret tilgang til gennemførelse af EU’s miljølovgivning. De skal især virke som katalysator for 

den fulde gennemførelse af medlemsstaternes prioriterede handlingsrammer (PAF) af deres andel af 

Natura 2000-netværket, f.eks. ved at støtte forvaltningen og genopretningen af Natura 2000-områder i 

et bredt geografisk område, f.eks. en hel region eller et land (se afsnit 2 for flere oplysninger om PAF). 

 

Et første flerårigt arbejdsprogram
20

 blev vedtaget i marts 2014. Det identificerer visse prioriterede 

områder til finansiering over de næste fire år under hver af de tematiske prioriteter. Følgende er nogle 

af de projektemner, der er særligt relevante for skove:  

 

Under "Natur"-prioriteten:  

 Projekter, der sigter mod at forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter (herunder fuglearter) 

af fællesskabsbetydning med særlig vægt på de Natura 2000-områder, der er foreslået eller 

udlagt for disse typer habitater eller arter.  

 Projekter til gennemførelse af en eller flere foranstaltninger omhandlet i den pågældende  

prioriterede handlingsramme, som medlemsstaterne opdaterer, eller konkrete foranstaltninger, 

der er udpeget, anbefalet eller aftalt inden for rammerne af Natura 2000-netværkets 

biogeografiske seminarer. 

 Projekter om invasive ikkehjemmehørende arter til støtte af Natura 2000-netværket, hvis disse 

arter forventes at forringe bevaringsstatus for arter (herunder fugle) eller naturtyper af 

fællesskabsbetydning.  

 

Under prioriteten "Ressourceeffektivitet":  

 Aktiviteter med henblik på overvågnings- og informationssystemer for skove og med henblik 

på at forebygge skovbrande. I forbindelse med projekter under denne overskrift kan der benyttes 

avancerede metoder med henblik på at demonstrere bæredygtig skovforvaltning på regionalt, 

nationalt eller overnationalt niveau i overensstemmelse med aftalte (Forest Europe) kriterier og 

indikatorer ifølge målsætningerne for EU’s nye skovstrategi og biodiversitetsstrategi 2020. Den 

omfatter også projekter, hvor der anvendes nye skovoplysninger til at gøre skovene mere 

modstandsdygtige over for følgerne af demografisk forskydning i forbindelse med urbanisering, 

nedlæggelse af landbrug eller tabet af traditionelle arealforvaltningsmetoder. 

 

Under det prioriterede område ”Miljøforvaltning og -Information”: 

 Kapacitetsopbygningsprojekter med henblik på koordinering af og vejledning om relevante og 

EU-repræsentative oplysninger om skove og skovbrande.  

 Projekter, der støtter udveksling af bedste praksis og udvikling af kompetencer af forvaltere af 

Natura 2000-områder efter anbefaling fra Natura 2000-netværkets nye biogeografiske seminarer. 

                                                 
19

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et 
program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE). 
20

 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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2. EU’s FUGLEDIREKTIV OG HABITATDIREKTIV 

 
2.1  EU’s forpligtelse til at bevare Europas biodiversitet 

 

Som anført i det foregående afsnit har EU’s nye skovstrategi "Beskyttelse af skove og forbedring af 

økosystemernes funktion” som et af sine prioriterede områder, idet det understreges, at 

medlemsstaterne “skal opnå en betydelig og målelig forbedring af bevaringssituationen for skovarter 

og levesteder ved fuld gennemførelse af EU's naturlovgivning og sikring af, at de nationale skovplaner 

bidrager til passende forvaltning af Natura 2000-netværket senest i 2020”. 

 

Dette er direkte i tråd med de løfter, som EU’s medlemsstater afgav i 2010 om at “standse tabet af 

biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020 og, for så vidt det 

kan gennemføres, genetablere disse, og samtidig intensivere EU's bestræbelser på at standse tabet af 

biodiversitet på globalt plan”
21

. 

EU’s biodiversitetsstrategi
22

, der blev vedtaget i maj 2011, fastlægger de politiske rammer for 

opnåelsen af dette overordnede mål. Adskillige af strategiens mål har direkte relevans for skove, 

herunder Mål 1, der opfordrer medlemsstaterne til "fuldstændig gennemførelse af direktiverne om fugle 

og levesteder, og navnlig standse statusforringelsen for alle arter og levesteder, der er omfattet af EU-

naturlovgivning, og realisere en mærkbar og målelig forbedring i deres tilstand i 2020 i forhold til deres 

nuværende vurderinger." 

 

EU’s biodiversitetsstrategi fastlagde følgende ambitiøse mål: 

at standse statusforringelsen for alle arter og levesteder, der er omfattet af EU-naturlovgivning, og 

realisere en mærkbar og målelig forbedring i deres tilstand, således at der i forhold til de nuværende 

vurderinger i 2020 vil være:  

(i) 100 % flere levestedsvurderinger og 50 % flere artsvurderinger i medfør af habitatdirektivet, 

der opviser en forbedret bevarelsesstatus, og 

(ii) 50 % flere artsvurderinger i medfør af direktivet om fugle, der opviser en sikker eller forbedret 

status. 

Skove spiller en særlig vigtig rolle i forbindelse med realiseringen af dette mål. Ikke alene giver de ly 

for en meget betydelig del af Europas truede biodiversitet, men de dækker også omkring halvdelen af 

det samlede areal i det europæiske Natura 2000-netværk. Det er derfor vigtigt, at skovejere og 

skovforvaltere er godt inde i målene for og de juridiske krav til direktiverne om naturtyper og fugle, 

navnlig i forbindelse med beskyttelsen og forvaltningen af Natura 2000-områder, således at de kan 

yde et positivt bidrag til opnåelsen heraf. 

Som forklaret i dette kapitel kræver det mere end blot anvendelse af principperne for bæredygtig 

skovforvaltning. Det kan være nødvendigt at tage supplerende foranstaltninger under overvejelse for 

det enkelte område for at tage hensyn til de særlige bevarelsesbehov, der gælder for arter og 

naturtyper af fællesskabsbetydning, som findes på et område. 

 

                                                 
21

 Rådets konklusioner (miljø) (den 15. marts 2020): Findes på: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DA&f=ST%207536%202010%20INIT 
22

 Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 (KOM(2011) 244)af 3.5.2011. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.
pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
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De specifikt juridiske bestemmelser i de to EU-naturdirektiver præsenteres nedenfor sammen med 

andre aspekter af direktiverne og EU’s biodiversitetspolitik, der er af direkte relevans for skovejere og -

forvaltere. Formålet er at tilvejebringe de nødvendige baggrundsoplysninger og den nødvendige 

baggrund for det mere detaljerede afsnit med spørgsmål og svar i Del 2.  

 

 

2.2  Fugledirektivet og habitatdirektivet 

 

Fugledirektivet
23

 og habitatdirektivet
24

 udgør hjørnestenene i EU’s biodiversitetspolitik. De gør det 

muligt for alle 28 EU-medlemsstater at arbejde sammen inden for en fælles retlig ramme om at bevare 

Europas mest truede og værdifulde arter og levesteder inden for hele deres naturlige 

udbredelsesområde i EU. 

 

Fugledirektivet omfatter alle fuglearter, der forekommer i vild tilstand i EU (ca. 500 arter), mens 

habitatdirektivet beskæftiger sig med en delmængde på ca. 2000 arter, som skal beskyttes for at 

forhindre udryddelse, eller fordi de er repræsentative for vigtige levesteder i Den Europæiske Union. 

Omkring 230 naturtyper er ligeledes selvstændigt beskyttet ifølge habitatdirektivet. Disse omtales ofte 

som arter eller naturtyper af fællesskabsbetyding (se kapitel 3 og bilag 2 for flere oplysninger). 

 

Det overordnede formål med de to direktiver er at sikre, at de arter og naturtyper, som de tilsigter at 

beskytte, opretholdes på eller genoprettes til en gunstig bevaringsstatus
25

 inden for hele deres 

naturlige udbredelsesområde i EU. Medlemsstaterne skal træffe passende foranstaltninger for at nå 

denne målsætning, samtidig med at de tager hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle krav og 

regionale og lokale karakteristika. 

 

Målet er defineret i positive vendinger, der er orienteret mod en gunstig situation, som skal nås eller 

bevares. Det er derfor mere end blot at undgå en forværring heraf. 

 

Nærmere bestemt kræver EU’s naturdirektiver, at medlemsstaterne skal:  

 

 Udlægge, bevare og i det nødvendige omfang genoprette centrale områder med henblik på 

beskyttelse af arter og naturtyper, der er opført i bilag I og II i habitatdirektivet, samt bilag I i 

fugledirektivet, samt med henblik på beskyttelse af trækfugle. Samlet udgør disse områder en del 

af det EU-dækkende Natura 2000-netværk. 

 

 Oprette en ordning for beskyttelse af arter for alle vilde europæiske fuglearter og andre truede 

arter, der er opført i bilag IV og V i habitatdirektivet. Denne beskyttelsesordning finder anvendelse 

inden for alle arternes naturlige udbredelsesområder i EU, dvs. både i og uden for Natura 

2000-områder. 

                                                 
23

 Rådets direktiv 2009/147/EF (kodificeret version af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, 
som ændret) – se http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DA  
24

  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, konsolideret 
version 01.01.2007 - http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
25

 Begrebet "gunstig bevaringsstatus" omtales ikke i fugledirektivet, men der findes tilsvarende krav for SBO’er. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DA
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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2.3  Bevaringsstatus for EU-beskyttede arter og naturtyper  

 

Medlemsstaterne rapporterer tilbage til Kommissionen hvert sjette år om bevaringsstatus for de 

naturtyper og arter af fællesskabsbetydning, der findes i deres område, ikke alene på deres Natura 

2000-områder. Det sker ved hjælp af en standardmetode,
26

 der sætter Kommissionen i stand til at 

kumulere dataene på både biogeografisk og EU-niveau.  

 

Den seneste “Nature Report” vedrørende bevaringsstatus for arter og naturtyper, der er beskyttet i 

medfør af de to naturdirektiver, blev offentliggjort i maj 2015 og omhandler perioden 2007-2012. Disse 

oplysninger er meget nyttige ikke alene med henblik på vurdering af, om direktiverne opfylder deres 

mål, men også med henblik på fastsættelse af nye og justering af eksisterende mål og prioriteter i lyset 

af de seneste data. 2015-vurderingen viser, at bevaringsstatus for skovnaturtyper ikke er god i 

almindelighed, og at der fortsat er meget, der skal gøres, hvis målene i EU’s biodiversitetsstrategi og 

EU’s nye skovstrategi skal nås i 2020. 

 

Hvad betyder gunstig bevaringsstatus (artikel 1 i habitatdirektivet) 

Bevaringsstatus for en naturtype anses for at være "gunstig" når: 

- dens naturlige udbredelsesområde og de områder, som den dækker inden for dette udbredelsesområde, er 

stabile eller forøges, og 

- den særlige struktur og de særlige funktioner, som er nødvendige for dens opretholdelse på lang sigt, er til 

stede og sandsynligvis fortsat vil være til stede i en overskuelig fremtid, og 

- bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig. 

 

Bevaringsstatus for en art anses for "gunstig", når: 

- data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig 

selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og 

- artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller der er sandsynlighed for, at det vil blive 

mindsket i en overskuelig fremtid, og 

- der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at opretholde dens 

bestande. 

 

Bevaringsstatus blev vurderet for alle skovnaturtyper i 9 biogeografiske regioner for perioden 2007-

2012, og resultaterne viser, at kun 15 % af vurderingerne var i en gunstig bevaringsstatus, mens 80 % 

var "ugunstig" (figur 5). 

 

Hvis man sammenligner disse resultater med resultaterne for den sidste vurdering for perioden 2001-

2006 (se figur 6 nedenfor), kan vi for det første notere os en vis forbedring med hensyn til viden om 

bevaringsstatus. Antallet af vurderinger vedrørende dårlig status for skovnaturtyper er faldet, men 

samlet set er procentdelen af vurderinger i "ugunstig" status højere (80 %) end i den foregående 

periode (63 %). Der bør imidlertid udvises forsigtighed ved sammenligningen af resultaterne for de to 

perioder, navnlig som følge af forbedringen af videnssituationen og vurderingsmetoderne. 

                                                 
26

 Findes på: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
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Figur 5. Bevaringsstatus for skovnaturtyper i perioden 2007-2012 

Bemærkning: antallet af vurderinger angives i parenteser 

Kilde: egen overvejelse fra resultaterne, der findes i portalen EIONET– artikel 17
27

 

 

 

 
 

Figur 6. Bevaringsstatus for skovnaturtyper i perioden 2001-2006  

Bemærkning: antallet af vurderinger angives i parenteser Geografisk dækning EU-25 (undtagen Bulgarien og 

Rumænien). Kilde ETC/BD, 2008 

 

 

2.4  Største pres på og trusler mod skovnaturtyper og arter af EU-betydning 

 
Nedenfor følger en kort gennemgang af de vigtigste trusler mod og pres på skovnaturtyper af 

fællesskabsbetydning, der er rapporteret af medlemsstaterne i deres artikel 17-rapporter for perioden 

2007-2012. Dette er baseret på en foreløbig analyse af de nationale rapporter, der findes på 

referenceportalen vedrørende artikel 17
28

. Listen over trusler og pres, der anvendes i denne 

indberetningsperiode, findes ligeledes i denne portal. 

                                                 
27

  Denne graf er baseret på vurderingen af 81 skovnaturtyper, der er medtaget i habitatdirektivet under gruppe 9. 
Skove. Resultaterne af vurderingerne findes på: http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 
28

 Se: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 

http://bd.eionet.europa.eu/article-ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/article-ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
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De vigtigste trusler og pres er blevet rapporteret af medlemsstaterne for hver naturtype i hver 

biogeografisk region
29

, hvor de opstår og varierer fra region til region. De er derfor sammenfattet 

nedenfor for hver biogeografisk region. 

 

Alpeområdet 

 

De vigtigste rapporterede trusler for skovnaturtyper i denne region er knyttet til skovbrug og skovdrift, 

primært på grund af skovforvaltning (herunder fjernelse af dødt træ eller døende træer, genplantning af 

skov med fremmede arter, skovrydning osv.) og skovudnyttelse uden genplantning eller naturlig 

genvækst. Menneskelige forstyrrelser, primært i forbindelse med anlæg af skiområder rapporteres 

ligeledes som vigtige trusler i denne region. 

 

Visse andre trusler, der skal tages højde for, er anlæg af veje og motorveje, skade forårsaget af vildt 

(for stor tæthed af bestande), luftforurening (luftbårne forurenende stoffer), skovbrande, ændringer i 

sammensætningen af arter (succession) samt skift og ændring af naturtyper. 

 

Atlanterhavsområdet 

 

Visse forvaltningsløsninger i forbindelse med skovdyrkning og skovdrift hører til de vigtigste 

rapporterede trusler for skove i Atlanterhavsområdet, herunder overdreven fjernelse af dødt træ og 

døende træer. Forekomsten af invasive, fremmede arter og den menneskeskabte reduktion i 

konnektiviteten af naturtyper udgør ligeledes vigtige pres, der rapporteres for mange skovnaturtyper i 

denne region. 

 

Med hensyn til skove langs bredder og flodenge anses forurening af overfladevand (limnisk og 

landbaseret), ændringer ved oversvømmelser og indvinding af vand fra grundvand for at være 

væsentlige trusler. 

 

Det boreale område 

 

Skovforvaltning, som skovrydning og udtynding af trælag, rapporteres at høre til de største trusler, 

sammen med menneskeskabt reduktion af konnektivitet af naturtyper og biocønoseevolution 

(succession). Vigtige er også de trusler, der er kædet sammen med ændringen af natursystemer, 

f.eks. menneskeskabte ændringer i hydrologiske forhold (kanalisering og afledning af vand, 

manglende vandindstrømning…). Disse aspekter berører ikke alene skove langs bredder og i 

flodenge, men også visse andre typer boreale skove, såsom sumpskove og tajga. 

 

Endelig skal der tages hensyn til skader fra planteædende dyr (herunder vildtarter) som en vigtig 

trussel mod skovnaturtyper i denne region. 

 

Kontinentalområdet 

 

De vigtigste rapporterede trusler mod skovnaturtyper i kontinentalområdet omfatter luftbåren 

forurening, invasive, fremmede arter, menneskeskabt reduktion af konnektivitet af levesteder, ændring 

i sammensætningen af arter (succession), skader fra planteædende dyr (herunder vildtarter) og anlæg 

af veje og motorveje. Med hensyn til skovforvaltning rapporteres også skovgenplantning med 

fremmede træarter, fjernelse af skovkrat og overdreven fjernelse af dødt træ og døende træer som 

store trusler mod skovnaturtyper i denne region. Ligeledes er afskovning et problem.  

 

                                                 
29 Den Europæiske Union har ni biogeografiske regioner, hver med sin egen karakteristiske blanding af 

vegetation, klima og geologi. Se: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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Visse andre rapporterede trusler omfatter manglen på eller den utilstrækkelige gennemførelse af 

bevaringstiltag, skovbrande, naturlig eutrofiering, sygdomme (mikrobielle patogener), tørke eller 

reduceret nedbør, skift og ændring af levesteder samt menneskeskabte ændringer i hydrologiske 

forhold (primært for skove langs bredder og i flodenge). 

 

Det makaronesiske område 

 

De største trusler mod skovnaturtyper i det makaronesiske område er knyttet til græsning, dyreavl og 

skade forårsaget af planteædende dyr (herunder vildtarter). Ligeledes anses invasive, fremmede arter 

for at udgøre en stor trussel. 

 

Visse andre faktorer, der skal tages i betragtning, er udendørs sport og fritidsaktiviteter og rekreative 

aktiviteter, ændring af hydrologiske forhold, interspecifik konkurrence (flora), naturkatastrofer (storme) 

og temperaturforandringer (f.eks. stigende temperatur og ekstreme vejrforhold). 

 

Middelhavsområdet 

 

Brand er en af de største risici i skovene i Middelhavsområdet. Andre væsentlige trusler er 

ikkebæredygtige græsningsudgifter (både fra vildt og husdyr), invasive ikkehjemmehørende arter, 

eksotiske invasive skadedyr og sygdomme. Afskovning med henblik på ændringer i arealudnyttelse 

(urbanisering, industrielle aktiviteter, anlæg af veje, udledninger, sports- og fritidsanlæg osv.) samt 

ændringer i natursystemerne (menneskeskabte ændringer i hydrauliske forhold) er andre vigtige 

problemområder. Nogle trusler er knyttet til skovforvaltning (f.eks. udnyttelse af skove uden 

genplantning eller naturlig genvækst, osv.). 

 

Det pannoniske område 

 

De største trusler er forbundet med skovdyrkning og skovdrift, primært som følge af skovforvaltning og 

-brug (genplantning af skov, skovrydning, overdreven fjernelse af dødt træ og døende træer, osv.). 

Ligeledes er afskovning et problem. Skader forårsaget af vildt (for tætte bestande) og invasive 

fremmede arter anses for at være vigtige trusler mod visse skovnaturtyper, der findes i denne region. 

 

Endelig anses ændring af hydrografisk funktion som en afgørende trussel for skove langs bredder og i 

flodenge og visse andre pannoniske skove bestående af Quercus og Carpinus. 

 

Sortehavsregionen 

 

Visse forvaltningsløsninger i forbindelse med skovdyrkning og skovdrift hører til de vigtigste trusler 

mod skove i dette område (genplantning af skove med ikkehjemmehørende træer, fjernelse af dødt 

træ og døende træer osv.). Visse andre trusler, der skal overvejes, er afskovning, græsning i 

skove/skovarealer, indsamling af svampe, lav, bær og ændring i sammensætningen af arter 

(succession).  

 

Steppeområde 

 

Græsning i skove og skovarealer anses for at udgøre en væsentlig trussel mod skovnaturtyper i dette 

område tillige med tørke og lavere nedbør. Visse andre trusler, som rapporteret af medlemsstater, er 

skift og ændringer i levesteder, ændring i sammensætningen af arter (succession), parasitisme (fauna) 

og konkurrence (flora). 
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2.5 Natura 2000-netværket 

 

Der er hidtil medtaget over 27 000 områder i Natura 2000-netværket. Tilsammen dækker de omkring 

18 % af det europæiske landområde samt vigtige havområder. 

 

Individuelle Natura 2000-områder varierer i størrelse fra under 1 ha til over 5 000 km² afhængigt af de 

arter og levesteder, de tilstræber at bevare. Nogle af disse områder er beliggende i fjerntliggende 

områder, men flertallet af dem udgør en integreret del af vores landskab og er under en eller anden 

form for forvaltning eller arealanvendelse. 

 

Det skønnes, at omkring 375 000 km² skov er inkluderet i Natura 2000-netværket. Det svarer til ca. 

50 % af det samlede areal i Natura 2000 og ca. 21 % af den samlede skovressource i EU (se tabel 1). 

 

Den store procentdel af skove i Natura 2000 afspejler ikke alene den brede fordeling af skove i 

Europa, men også deres generelle betydning for biodiversiteten. Mange skove er værdifulde, netop på 

grund af den måde, de er blevet forvaltet på - eller ikke er blevet det - hidtil, og det vil være vigtigt at 

bevare status quo også i fremtiden, så de kan fortsætte med at huse de sjældne og truede arter og 

naturtyper, som de blev udpeget til ifølge Natura 2000. Andre skove, der er udlagt som Natura 2000-

områder, har en høj biodiversitetsværdi, fordi de ikke er særlig forskellige fra primærskove (urskove), 

eller de har meget få spor af menneskelig indgriben (urskov). Nogle af de største områder af disse 

skove findes i den boreale biogeografiske region. 

 

 
  Figur 7: Natura 2000-netværket (2012) 

 

Natura 2000-netværket, 
status 2012 

Natura 2000-lokaliteter  
(i henhold til 
fugledirektivet og 
habitatdirektivet) 

Data uden for dækning 
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Tabel 1. Natura 2000-skovområde 
 

Medlems 

stat 

Samlet Natura 

2000 på land 

(km²) 
(1)

 

Samlet Natura 

2000 

skov*areal 

(km²) 
(2)

 

% Natura 

2000, som 

er skov* 

Skov og andre 

arealer med 

træbevoksning 

(km²) 
(3)

 

Samlet skov* 

inden for 

Natura 2000 

(%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 

BE 3 883 2 130 55 7 060 30 

BG 38 066 22 220 58 39 270 57 

CY 1 628 880 54 3 870 23 

CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 

DE 55 142 26 550 48 110 760 24 

DK 3 584 760 21 5 910 13 

EE 8 076 4670 58 23 500 20 

ES 137 365 79 780 58 277 470 29 

FI 48 851 28910 59 232 690 12 

FR 69 127 30090 44 175 720 17 

GR 35 761 15 550 43 65 390 24 

HR 20 675 9 172 44 24 740 37 

HU 19 950 8 080 41 20 290 40 

IE 9 222 410 4 7 890 5 

IT 57 137 29 300 51 109 160 27 

LT 7 890 4 910 62 22 400 22 

LU 469 280 60 880 32 

LV 7 449 4 030 54 34 670 12 

MT 41 20 49 0 - 

NL 5 563 1 210 22 3 650 33 

PL 61 059 33 470 55 93 370 36 

PT 19 010 7 460 39 36 110 21 

RO 53 788 22 390 42 67 330 33 

SE 57 410 23 530 41 312 470 8 

SI 7 673 4990 65 12 740 39 

SK 14 442 9 460 66 19 330 49 

UK 20 884 1 290 6 29 010 4 

I alt 787 766 383842 49 1 802 310 21 

Kilder:
  

(1) 
Natura 2000-barometer, baseret på de nyeste data, som medlemsstaterne har indsendt til EU frem til udgangen 

af december 2013.
 

(2) 
State of Europe’s forests, 2011. Forest Europe, UNECE & FAO. Data stillet til rådighed af GD Miljø, undtagen 

fsv. ang. Kroatien (data stillet til rådighed af lokale myndigheder). 
(3) 

Eurostat. Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistikker 2013 udgave 

Bemærkning: Beregninger af skovområde udført med data fra Corine Land Cover 2006 og Corine Land Cover 

2000 for UK og GR. CLC-klasser grupperet som skove: 311 Løvskov 312 Nåleskov 313 Blandet skov 323 

Sklerofyl plantevækst 324 Krat og underskov. 
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Hvordan udvælges områder til Natura 2000?  
 

Områder udvælges til medtagelse i Natura 2000-netværket, fordi de 

huser de vigtigste områder for naturtyper og arter af EU-betydning, som 

er beskyttet i medfør af de to direktiver (se bilag 3 og 4).  

For så vidt angår habitatdirektivet er udvælgelsen sket i 

overensstemmelse med de videnskabelige kriterier, der er anført i bilag 

3 i habitatdirektivet, og følger en serie trin – for det første på nationalt 

niveau, dernæst på biogeografisk og europæisk niveau – for at sikre, at 

de udvalgte områder tilsammen er i stand til at tilvejebringe tilstrækkelig 

dækning for hver naturtype og art i EU.  

Med hensyn til fugledirektivet er områderne klassificeret af 

medlemsstaterne og medtaget direkte i Natura 2000-netværket efter 

evaluering.  

 

 

THE NATURA 2000 VIEWER 

 
Natura 2000 viewer er et online GIS mappingsystem, som kortlægger den præcise placering af hver Natura 2000-

lokalitet i EU-netværket. områderne kan undersøges i en meget fin skala, som gør det muligt at se deres grænser 

og centrale landskabskarakteristika i meget høj opløsning.  

 

Der findes også en online standarddataformular (SDF) for hver lokalitet. Den identificerer de arter og naturtyper af 

EU-betydning, som den er udpeget til, samt deres skønnede bestandsstørrelse inden for lokaliteten, samt den 

overordnede betydning af lokaliteten for arterne og naturtyperne i EU som helhed  

(http://natura2000.eea.europa.eu/#).  

 

 

2.6 Beskyttelse og forvaltning af Natura 2000-områder  

 

Beskyttelsen og forvaltningen af Natura 2000-områder, der er udlagt i medfør af et af direktiverne, er 

reguleret af artikel 6 i habitatdirektivet
30

. Artikel 6 indeholder tre centrale bestemmelser, der kræver, at 

medlemsstaterne: 

 iværksætter de nødvendige bevaringsforanstaltninger for hver lokalitet, der opfylder de 

økologiske behov for de beskyttede naturtyper og arter af fællesskabsbetydning, der findes 

(artikel 6, stk. 1) 

 træffer foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne, eller væsentlige 

forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget (artikel 6, stk. 2) 

 indfører en vurderingsprocedure for planer eller projekter, som kan påvirke en Natura 2000-

lokalitet negativt (artikel 6, stk. 3, og artikel 6, stk. 4). 

 

Ifølge  habitatdirektivets artikel 2, stk.3, skal de foranstaltninger, der træffes i medfør af  direktivet, tage 

hensyn til de økonomiske, sociale og kulturelle behov og til regionale og lokale særpræg. Direktivet 

anerkender fuldt ud, at mennesket er en integreret del af naturen, og at naturbevaringsforanstaltninger 

og socioøkonomiske aktiviteter bedst gennemføres i partnerskab. Formålet med Natura 2000 er ikke at 

forhindre økonomiske aktiviteter, men at fastlægge de parametre, efter hvilke disse kan finde sted, 

samtidig med at Europas mest værdifulde arter og naturtyper bevares. 

                                                 
30

  Se Europa-Kommissionens vejledning: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_da.pdf 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_da.pdf
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Uddrag af habitatdirektivet: 

Artikel 2 

1. Formålet med dette direktiv er at bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare 

naturtyperne samt de vilde dyr og planter inden for det af medlemsstaternes område i Europa, hvor 

Traktaten finder anvendelse. 

2. De foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, tager sigte på at opretholde eller genskabe en 

gunstig bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning. 

3. De foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, tager hensyn til de økonomiske, sociale og 

kulturelle behov og til regionale og lokale særpræg. 

 

Artikel 6 

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.  

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og 

levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for hvilke 

områderne er udpeget, for så vidt disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for dette direktivs 

målsætninger. 

3 Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens 

forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan 

lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 

bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på 

lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale myndigheder først deres 

tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, 

og når de – hvis det anses for nødvendigt – har hørt offentligheden. 

4. Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel 

skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af 

social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer medlemsstaten alle 

nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 

beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke kompensationsforanstaltninger der 

træffes. 

Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en prioriteret art, kan der alene 

henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige 

virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til 

væsentlige samfundsinteresser. 



Natura 2000 og skove 29 

 

 

2.6.1  Fastsættelse af bevaringsmål 

 

For at gennemføre bevaringsforanstaltninger efter artikel 6, stk. 1, er det vigtigt først at fastlægge klare 

bevaringsmål for hver Natura 2000-lokalitet
31

. Disse mål beskriver den ønskede tilstand for hver af 

arterne og naturtyperne af EU-betydning (kvantitativt og/eller kvalitativt)
32

, under hensyntagen til deres 

økologiske behov, og de trusler og pres, de udsættes for, inden for denne konkrete lokalitet samt 

lokalitetens potentielle bidrag til at opnå gunstig bevaringsstatus på nationalt eller biogeografisk 

niveau.  

 

Bevaringsmålene vil variere fra lokalitet til lokalitet, også selv om områderne huser de samme arter 

eller naturtyper. Det skyldes, at de lokale økologiske forhold (bevaringsstatus, trusler osv.) samt en 

lokalitets strategiske betydning for de naturtyper og arter, der befinder sig i den, kan variere betydeligt 

fra lokalitet til lokalitet. Hver lokalitet påvirkes ligeledes af dens socioøkonomiske kontekst, som kan 

påvirke gennemførligheden af visse bevaringsmål og -foranstaltninger. Det anbefales derfor at 

informere, konsultere og involvere relevante interessenter ikke alene ved iværksættelse af 

bevaringsforanstaltninger, men også ved definition af bevaringsmålsætningerne. 

 

Bevaringsmålsætninger kan forventes at være rimeligt stabile over tid, faktisk bør de i de fleste tilfælde 

være baseret på langsigtede mål (f.eks. øge bestanden af sortspætte i lokaliteten med 10 % over 20 

år; tidsrummet kan endog være meget længere, f.eks. hvor der påtænkes genopretning af 

skovnaturtyper). Omvendt vedrører bevaringsforanstaltninger de praktiske indsatser, der er 

nødvendige for at nå disse målsætninger. Disse foranstaltninger kan reguleres i takt med ændrede 

trusler og pres, lokale interesser og interessenters involvering, eller i lyset af positive resultater fra 

tidligere bevaringsforanstaltninger. 

 

Når bevaringsmålene således er defineret for en Natura 2000-lokalitet, består der en vis fleksibilitet 

med hensyn til at iværksætte og gennemføre de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige for at nå 

disse målsætninger, under hensyntagen til hele spektret af socioøkonomiske aktiviteter og interesser i 

denne lokalitet. 

 

2.6.2  Udarbejdelse af de nødvendige bevaringsforanstaltninger 

 

Som anført ovenfor er bevaringsforanstaltninger de faktiske mekanismer og praktiske indsatser, der 

skal iværksættes, for at lokaliteten kan nå sine bevaringsmål. Disse foranstaltninger er imidlertid ikke 

valgfri. Ifølge artikel 6, stk. 1, skal de bevaringsforanstaltninger, der opfylder de økologiske behov for 

de arter og naturtyper, der findes i et område, træffes. Bevaringsforanstaltninger kan omfatte aktivt 

forvaltnings- og genopretningsarbejde eller blot, at det sikres, at eksisterende forvaltningspraksisser 

videreføres, hvor dette er nødvendigt for at opretholde eksisterende beskyttede naturtyper eller arter, 

og kan også omfatte passiv forvaltning ("gør-ingenting"-foranstaltninger)
33

. 
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 Det anbefales, at hver medlemsstat/region først definerer bevaringsmål på nationalt eller regionalt niveau for 
alle naturtyper og arter af fællesskabsbetydning, der findes på deres territorium, idet der tages hensyn til deres 
bevaringsstatus som vurderet i henhold til artikel 17 i habitatdirektivet og behovet for at bidrage til at opnå en 
gunstig bevaringsstatus for hver naturtype og art i hver biogeografisk region. Dette giver et nyttigt udgangspunkt 
for fastlæggelsen af bevaringsmål for de enkelte områder, samtidig med at der tages hensyn til det bidrag, som 
hver lokalitet kan yde med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus (se eksempler i bilag 2). 
32

 Kommissionens tjenestegrene har offentliggjort en forklarende note om oprettelse af bevaringsmål for Natura 
2000-områder. Se: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 
33

 Se forklarende note om iværksættelse af bevaringsforanstaltninger for Natura 2000-områder: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.p
df og vejledningen om iværksættelse af bevaringsforanstaltninger for Natura 2000-områder: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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Hvordan bevaringsforanstaltningerne så vil blive gennemført i praksis, vil afvige fra lokalitet til lokalitet 

afhængigt af hver lokalitets konkrete forhold (økologiske faktorer, socioøkonomisk kontekst, traditionel 

forvaltning osv.). Artikel 6, stk. 1, giver en stor grad af fleksibilitet i denne henseende og overlader det 

til hver medlemsstat at udforme og gennemføre bevaringsforanstaltningerne for sine Natura 2000-

områder. Medlemsstaterne kan gøre brug af lovgivningsmæssige og administrative og/eller 

kontraktbestemte foranstaltninger, alt efter hvad de finder mest hensigtsmæssigt. 

 

2.6.3  Natura 2000 forvaltningsplanlægningsinstrumenter 

 

For at være med til at sikre, at et område forvaltes på en effektiv og gennemsigtig måde, tilskyndes de 

ansvarlige for forvaltningen til at udarbejde Natura 2000-forvaltningsplaner i samarbejde med lokale 

interessenter. Planerne for de enkelte områder (for en enkelt lokalitet eller gruppe af områder) kan 

anvendes til at formulere lokalitetens bevaringsmål sammen med de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at nå målene. De kan også bruges som et værktøj til at fastlægge de forskellige 

aktørers respektive roller og ansvarsområder (kompetente myndigheder, jordejere og -forvaltere, 

andre interessenter, herunder NGO’er) i forbindelse med gennemførelsen af de nødvendige 

bevaringsforanstaltninger, der er identificeret. 

 

Natura 2000-forvaltningsplaner kan være konkret udformet for den pågældende lokalitet eller være 

integreret i andre planer, f.eks. skovforvaltningsplaner, forudsat at Natura 2000-bevaringsmålene er 

klart omfattet af disse planer. Med andre ord kan et enkelt dokument i princippet dække både 

generelle skovforvaltningsbestemmelser for et givet område og de Natura 2000-

bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger, der er behov på den pågældende lokalitet. 

 

Natura 2000-forvaltningsplaner giver ligeledes typisk en detaljeret redegørelse for, hvorfor lokaliteten 

er udpeget, hvad den aktuelle bevaringsstatus for arterne og naturtyperne af fællesskabsinteresse er, 

og de væsentligste trusler og pres, de er udsat for. De giver også mulighed for at analysere de 

eksisterende arealanvendelser og socioøkonomiske aktiviteter i lokaliteten, og forholdet (herunder 

mulige synergier) mellem disse aktiviteter og lokalitetens bevaringsmål. 

 

2.6.4  Undgåelse af forværring og forebyggelse af negative virkninger 

 

Ud over at træffe de nødvendige bevaringsforanstaltninger for Natura 2000-områder har 

medlemsstaterne også pligt til at tage passende skridt for at undgå forringelse af naturtyper og 

levesteder for arter, samt væsentlige forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget (artikel 

6, stk. 2, i habitatdirektivet).Bevaringsmålene er retningsgivende for vurderingen af, om en aktivitet kan 

forårsage en forringelse af et område . 

 

Med hensyn til nye udviklingsaktiviteter indfører habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, en 

vurderingsprocedure, der skal sikre beskyttelsen af Natura 2000-områder mod væsentligt skadelige 

planer eller projekter. Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 

lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 

påvirke en sådan lokalitet væsentligt, skal underkastes en vurdering (den såkaldte passende 

vurdering) af dens virkninger for lokaliteten set i lyset af lokalitetens bevaringsmål.  
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De kompetente myndigheder kan først godkende planen eller projektet efter at have fastslået, at 

den/det ikke vil påvirke den pågældende lokalitets integritet negativt. Dette kan til tider kræve 

gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger for at fjerne eventuelle negative virkninger eller 

reducere sådanne virkninger til et ikke betydeligt niveau. 

 

Samarbejde i Natura 2000 - Den biogeografiske proces ifølge Natura 2000) 

 

Kommissionen har siden 2011 iværksat en proces, der skal tilskynde til netværksdannelse og 

samarbejde mellem alle involverede aktører i forvaltningen af Natura 2000-områder. Formålet er at 

opnå sammenhæng i forvaltningen af netværket på biogeografisk niveau og over hele EU. Processen 

muliggør også grænseoverskridende samarbejde, udveksling af bedste praksis og forbedring af fælles 

forståelse for bevaringsstatus, mål og foranstaltninger. Fuldstændige oplysninger findes på Natura 

2000-kommunikationsplatformen: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm  

 

 

2.6.5  Forbedring af konnektiviteten af Natura 2000-netværket  

 

Mange af Europas naturtyper, herunder skove, er stærkt fragmenterede som et resultat af afskovning 

og andre tidligere og igangværende udviklinger, arealudnyttelse og ændringer i overfladedækket. 

Dette reducerer i væsentlig grad deres evne til at yde samfundet værdifulde økosystemtjenester. 

Habitatdirektivets artikel 10 bestemmer, at medlemsstaterne skal fremme forvaltningen af de træk ved 

landskabet, der er af væsentlig betydning for vilde dyr og planter, navnlig med henblik på at styrke den 

økologiske sammenhæng i Natura 2000-netværket. 

 

I maj 2013 vedtog Europa-Kommissionen en ny strategi for at fremme en grøn infrastruktur i 

Europa
34

, der bl.a. vil bidrage til denne målsætning. Strategien skaber en ramme til fremme af grøn 

infrastruktur inden for eksisterende juridiske, politiske og finansielle EU-instrumenter. 

 

Forbedring af konnektiviteten af skovtyper er en meget relevant målsætning, der tager højde for, at 

fragmentering udgør én af de alvorligste trusler mod skovnaturtyper. Det kan f.eks. ske ved at udvide 

området for visse skovnaturtyper i egnede områder gennem genplantning eller forbedring af 

eksisterende skovtypers økologiske kvalitet. 

 

2.7 Finansiering af forvaltningen af Natura 2000-områder 

 

Hovedansvaret for finansiering af Natura 2000 ligger hos medlemsstaterne, men i artikel 8 i 

habitatdirektivet kobles levering af nødvendige bevaringsforanstaltninger sammen med bestemmelser 

om EU-samfinansiering. Afsnit 1.2.2 har allerede givet et overblik over de vigtigste EU-midler for skove 

og Natura 2000. 

 

Disse midler er beskrevet yderligere i vejledningen om finansiering af Natura 2000, der skal bistå 

myndigheder, forvaltere og ejere med at udnytte de mange muligheder, der findes i indeværende 

finansieringsperiode (2014-2020) for forvaltningsforanstaltninger i Natura 2000-områder, herunder 

foranstaltninger for skove i Natura 2000
35

. 

 

                                                 
34

 Meddelelse fra Kommissionen: Grøn infrastruktur (COM(2013) 249 final)  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=DA  
35

 Se vejledning om finansiering af Natura 2000, der findes på: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:DA:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=DA
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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For at gøre bedst brug af de tilgængelige EU-midler har Kommissionen tilskyndet medlemsstaterne til 

at vedtage en mere strategisk flerårig planlægningstilgang til finansiering af Natura 2000. Denne har 

form af prioriterede handlingsrammer, der definerer finansieringsbehov og strategiske prioriteringer 

for Natura 2000 på nationalt eller regionalt plan for perioden 2014-2020. Disse prioriterede 

handlingsrammer er specifikt udformet med det formål at lette integrationen af egnede 

bevaringsforanstaltninger i de nye operationelle programmer for de forskellige EU-

finansieringsinstrumenter
36

. Det nye LIFE-program for 2014-2020 åbner muligheden for at finansiere 

integrerede projekter, der er udformet med henblik på at lette den fulde gennemførelse af de 

prioriterede handlingsrammer på lang sigt. 

 

For så vidt angår den enkelte lokalitet skal identifikationen af de nødvendige bevaringsforanstaltninger 

(f.eks. i forvaltningsplaner og andre instrumenter) også følges op af et skøn over de økonomiske 

ressourcer, der er nødvendige for gennemførelsen heraf. Det er i den henseende ikke alene vigtigt at 

tage hensyn til omkostningerne ved foranstaltningerne, men også konsekvenserne gennemførelsen af 

dem, især når det foreslås at begrænse eller tilpasse eksisterende skovpraksisser, som i nogle tilfælde 

kan indebære et indkomsttab
37

. 

 

2.8  Beskyttelse af arter på EU’s område 

 

Det andet vigtige sæt bestemmelser i de to EU-naturdirektiver vedrører beskyttelsen af visse arter i 

EU, dvs. både i og uden for Natura 2000-områder. Bestemmelserne om beskyttelse af arter omfatter 

alle naturligt forekommende vilde fuglearter i EU samt andre arter, der er opført i bilag IV og V i 

habitatdirektivet. 

 

I det væsentlige kræves det i direktiverne, at
38

 medlemsstaterne forbyder: 

- forsætligt at dræbe eller indfange beskyttede arter, uanset hvilken metode der anvendes 

- forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg eller reder, eller at opsamle, indsamle, afskære, 

oprykke eller ødelægge beskyttede planter 

- beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder 

- forsætlig forstyrrelse, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, plejer yngel, overvintrer eller 

vandrer 

- opbevaring, salg og transport af prøver indsamlet i naturen. 

 

Afvigelser fra disse bestemmelser er tilladt under visse omstændigheder (f.eks. for at forhindre skade 

på afgrøder, husdyr, skove, fiskeri og vand), forudsat at der ikke findes nogen anden tilfredsstillende 

løsning (f.eks. udsættelse af de planlagte arbejder), og konsekvenserne af disse afvigelser ikke er 

uforenelige med de samlede mål for direktiverne. Vilkårene for afvigelser er fastsat i fugledirektivets 

artikel 9 og habitatdirektivets artikel 16. 

 

                                                 
36

 SEK(2011) 1573 endelig. Se: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
37

  Det er ikke ethvert potentielt indkomsttab, der nødvendigvis skal kompenseres, f.eks. hvor indkomsttabet er et 
resultat af gennemførelsen af et lovkrav, som har til formål at undgå en forringelse på grund af en ny type 
forvaltning(artikel 6, stk. 2) (f.eks. ingen kompensation for pligten til at beholde en bøgebestand og ikke tillade 
dens overgang til en nåletræsbestand).  
38

 De præcise betingelser er anført i fugledirektivets artikel 5 (for fugle) og habitatdirektivets artikel 12 (for dyr) og 
artikel 13 (for planter) - Se vejledende dokument om den strenge beskyttelse af dyrearter af fællesskabsbetydning 
i henhold til habitatdirektivet http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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2.9  Håndtering af fremmede arter i EU 

 

I henhold til habitatdirektivets artikel 22, litra b) påser medlemsstaterne, at forsætlig indførelse i 

naturen af enhver art, som ikke er naturligt hjemmehørende på deres område, reguleres således, at 

der ikke tilføjes naturtyperne i deres naturlige udbredelsesområde eller det naturligt hjemmehørende 

vilde dyre- og planteliv nogen skade, og forbyde denne indførelse, hvis de finder det nødvendigt. 

 

Det er vigtigt at nævne det stadigt større problem med invasive ikkehjemmehørende arter, idet de 

udgør en stor trussel mod den hjemmehørende fauna og naturtyper i Europa og forårsager skader 

hvert år for millioner af euro. 

 

I 2014 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en ny EU-forordning om invasive ikkehjemmehørende 

arter
39

, der har til formål at iværksætte en koordineret EU-dækkende juridisk ramme for tiltag med 

henblik på at forebygge, minimere og afhjælpe de negative virkninger af invasive ikkehjemmehørende 

arter for biodiversiteten og økosystemtjenesterne og begrænse deres skadevirkninger på økonomien 

og menneskets sundhed. 

 

Forordningen omfatter tre forskellige typer foranstaltninger, som følger en internationalt anerkendt 

hierarkisk tilgang til bekæmpelse af invasive ikkehjemmehørende arter: 

 Forebyggelse: Der foreskrives en række strenge foranstaltninger, der skal forhindre, at nye 

invasive ikkehjemmehørende arter overhovedet kommer til EU, forsætligt eller uforsætligt. 

 Tidlig varsling og hurtig reaktion: Medlemsstaterne skal indføre et tidligt varslingssystem for at 

spore forekomsten af invasive ikkehjemmehørende arter så hurtigt som muligt og træffe hurtige 

foranstaltninger for at forhindre dem i at få fodfæste. 

 Forvaltning af allerede etablerede invasive ikkehjemmehørende arter: nogle invasive 

ikkehjemmehørende arter har allerede vundet indpas på EU’s område; det er nødvendigt med en 

koordineret indsats for at forvalte dem, så de ikke spredes yderligere, og at minimere den skade, 

de forårsager.  

 

Denne sidste foranstaltning er særlig vigtig for skovøkosystemer, hvor de økonomiske, sociale og 

økologiske virkninger forårsaget af invasive ikkehjemmehørende arter er særligt mærkbare.  

 

                                                 
39

 http://ec.europa.eu/environment/news/natura/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/news/natura/index_en.htm
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3. SKOVE I NATURA 2000: EN OVERSIGT 

 

 
 

3.1  Europæiske skove og deres betydning for biodiversitet  

 

Europas skove er blandt de mest biodiversitetsrige af alle terrestriske naturtyper i EU. Takket være 

deres strukturelle kompleksitet, diversitet og dynamiske karakter har de i århundreder været en vigtig 

recipient for meget af Europas diversitet. Det gælder ikke alene for arter, der udelukkende lever i 

“lukkede” skove, men også for andre arter, navnlig hvirvelløse dyr og fugle, som kræver en mosaik af 

lukket skov og andre arealer med træbevoksning, herunder åbent krat og skovlysninger. 

 

Forskellige regioner i Europa har udviklet deres egne typer skove, der er tilpasset de lokale 

miljøforhold. Bøgeskove tenderer mod at dominere i Centraleuropa, mens nåleskove er mest 

fremherskende i bjergrige områder og i Nordeuropa. I middelhavsområdet dominerer blandede ege- og 

nåleskove. Det anslås, at der tilsammen er 14 kategorier og 79 typer skovhabitater i EU (Barbati m.fl. 

2014)
40

. 

 

Den naturlige skovvegetation i de fleste områder af Europa er gennem århundrederne blevet afløst af 

andre arealanvendelser, eller af delvis naturlige skove, der er blevet forvaltet og anvendt i større eller 

mindre omfang til forskellige formål, som f.eks. tømmer, græsning osv. Der er nu kun få helt uberørte 

skove tilbage i Europa (ca. 5 %) sammenlignet med andre dele af verden (EEA 2010)
41

. I de mere 

udbredte delvis naturlige skove, selv om forvaltningen efterligner visse mønstre for naturlig dynamik, 

reduceres tidscyklussen for konsekutiv udskiftning af skovgenerationen med ca. halvdelen og 

nedbringer ligeledes eksistensen af gamle træer, bestande og dermed beslægtede mikrohabitater og 

påvirker visse elementer af biodiversitet. Ikke desto mindre er nogle skove fortsat af afgørende 

betydning for biodiversiteten, ofte netop på grund af den måde de er blevet forvaltet på hidtil. Der er 

bred erfaring med at integrere biodiversitet bevaring i europæisk skovbrug
42

. 

 

 

3.2  Skove udlagt til Natura 2000 

 

Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at halvdelen af Natura 2000-netværket består af 

skove, selv om der er betydelige forskelle landene og de biogeografiske regioner imellem. 

Skovområdet omfattet af Natura 2000 varierer fra 6,4 % i Det Forenede Kongerige til 53,1 % i 

Bulgarien. 
 

 

                                                 
40

 Europæiske skovtyper - Kategorier og typer til indberetning og politik vedrørende bæredygtig skovforvaltning. 
EEA Technical report 09/2006, der er revideret af Barbati m.fl. European Forest Types and Forest Europe SFM 

indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity conservation. (Værktøjer til overvågning af 
udviklingen i bevaring af skovenes biodiversitet) Forest Ecology and Management, Volume 321, 1. juni 2014. 
41

  10 messages for 2010 Forest ecosystems. Det Europæiske Miljøagentur (EEA), 2010. Findes på: 
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3 
42

 Se gennemgang: Kraus D. & Krumm F. (udg.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity. European Forest Map, 2006: 284 s. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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Figur 8. Procentdel skov under Natura 2000 ifølge medlemsstaterne (2012) 

Bemærkning: Procentsatserne for skove under Natura 2000 er anslået ved hjælp af Corine Land Cover-klasser. 

Det er ikke alle skovområder, der er sammenfaldende med naturtyperne i bilag I. 

Kilde: Rural Development in the EU – Statistical and economic information, Report 2013. (rapporten fra 2003 om 

udvikling af landdistrikterne i EU — Statistik og økonomisk information) 

 

 

Der er tre hovedårsager til, at en skov kan medtages i Natura 2000: 

 

 Lokaliteten indeholder et vigtigt område for en eller flere skovnaturtyper af europæisk 

betydning opført i bilag I i habitatdirektivet. Der findes i alt 85 skovnaturtyper i bilag I
43

, 

herunder 29 prioriterede habitater
44

 (se bilag 2 for flere oplysninger). Ifølge direktivets bilag I 

defineres skovnaturtyper som: (delvis) naturlige skove med hjemmehørende arter, som danner 

højskov, heriblandt mellemskov, med typisk underskov, og som opfylder følgende kriterier: er 

sjældne eller residuelle og/eller huser arter af fællesskabsbetydning. 

 

Det store antal skovnaturtyper af fællesskabsbetydning er ikke nødvendigvis ensbetydende med 

en rigelig ressource. Tværtimod fremgår det, at mange naturtyper er sjældne og har karakter af 

levn, og over halvdelen af dem er begrænset til at være udbredt i et relativt lille område i et eller to 

lande, f.eks. de appenninske bøgeskove (9210*, 9220*), palmelundene i Phoenix (9370*), den 

kaledoniske skov (91C0*) og de makaronesiske laurbærskove (9360*). Der findes dog også mere 

vidtstrakte skove som f.eks. den vestlige tajga (*9010), Asperulo Fagetum-bøgeskovene (9130) 

og Quercus ilex- og Quercus rotundifolia-skovene (9340).  

 Lokaliteten indeholder et eller flere vigtige levesteder (f.eks. til at yngle, hvile eller søge føde) for 

en eller flere arter af europæisk betydning, som er opført i bilag II i habitatdirektivet eller bilag I i 

fugledirektivet (i alt er omkring 121 arter i bilag II i habitatdirektivet forbundet med skove, 

herunder: 11 padder, 23 pattedyr, 44 hvirvelløse dyr og 43 planter)
 45

. Omkring 63 arter, der står 

opført i bilag I i fugledirektivet, anses også for at være tæt knyttet til skove – se bilag II til dette 

dokument for yderligere oplysninger); men tilsvarende er mange af disse arter udbredt i 

begrænset omfang på grund af deres status som stærkt truede arter eller begrænsningen i 

omfanget af deres levesteder. 

                                                 
43

  Omfatter 81 naturtyper, der er defineret under gruppe 9. Skove i bilag I i habitatdirektivet og 4 andre naturtyper i direktivet, 
som i dette dokument anses for at være skovhabitater (herunder træbevoksede enge og klitter). 
44

  Prioriterede betyder naturtyper, der risikerer at forsvinde, og som EU har et særligt ansvar for; disse prioriterede naturtyper er 
markeret med en stjerne (*) i bilag I. 
45

  EU's 2010-referencescenarie for biodiversitet (EEA, 2010) Tillæg III –Klassificering af arter for hvert økosystem. Tallene 
inkluderer ikke arter, som er tilføjet efterfølgende efter Bulgariens, Rumæniens og Kroatiens tiltrædelse. 
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 Skoven selv er ikke et centralt levested for en EU-beskyttet art eller naturtype, men det er vigtigt 

for den generelle økologiske sammenhæng af Natura 2000-lokaliteten (f.eks. en økologisk 

korridor, der forbinder nøglelevesteder for beskyttede arter i selve lokaliteten, en bufferzone 

omkring et nøgleområde osv.)  

 

Det er vigtigt at huske på, at motivet for at medtage en skov i en Natura 2000-lokalitet vil have 

en direkte indflydelse på den type bevaringsforanstaltninger, der kan være påkrævede i 

henhold til artikel 6, stk. 1, i habitatdirektivet.  
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Ofte stillede spørgsmål 
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4. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 

4.1  Indledning 
 

Formålet med dette kapitel er at besvare en række ofte stillede spørgsmål (FAQ) om skove i Natura 

2000. Spørgsmålene er identificeret med bistand fra den ad hoc-arbejdsgruppe, der er nedsat af 

Kommissionen med henblik på udarbejdelsen af dette dokument. Det anbefales kraftigt, at de der ikke 

er bekendte med Natura 2000, læser Del I i dokumentet først, så de har et klart overblik over målene 

og de juridiske forpligtelser i habitat- og fugledirektivet og navnlig beskyttelsen af Natura 2000-

områder.  

 

For nemheds skyld er FAQ opdelt efter følgende hovedoverskrifter:  

 Udpegning af områder til Natura 2000  

 Fastlæggelse af bevaringsmål for Natura 2000-områder 

 Gennemførelse af bevaringsforanstaltninger for skove i Natura 2000 

 Sikring af ikke-forringelse af skove i Natura 2000 

 Praksisfor skovforvaltning og Natura 2000-krav 

 Finansieringsmuligheder til støtte af skovaktiviteter i Natura 2000 

 Nye aktiviteter i Natura 2000: tilladelsesproceduren 

 Overvågning og vurdering af status for bevaringsforanstaltninger 

 Kommunikation, samarbejde, aktiv inddragelse af interessenter 

 Foranstaltninger uden for Natura 2000-områder  

 

I starten af hvert spørgsmål anføres det: 

 om spørgsmålet omhandler en juridisk forpligtelse (i overensstemmelse med habitatdirektivet og 

fugledirektivet), en anbefaling eller blot information 

 den primære målgruppe, som spørgsmålet vedrører (f.eks. skovejere, skovforvaltere, 

myndigheder, offentligheden - herunder ikke-statslige organisationer) 

 referencenummeret på relaterede caseundersøgelser, der er beskrevet i Del III. 

 

Juridiske forpligtelser (F) henviser til konkrete forpligtelser i medfør af direktiverne. Det kan være en 

forpligtelse for myndighederne og/eller for skovejeren eller skovforvalteren. Medlemsstaterne er 

forpligtet til at gennemføre direktivernes bestemmelser i deres nationale lovgivning. Nogle af disse 

gennemførte bestemmelser skal implementeres af de berørte spillere (f.eks. skovforvaltere eller -

ejere). Teksten forklarer konsekvenserne af de juridiske forpligtelser med henvisninger til domspraksis, 

hvis en sådan findes. 

Anbefalinger (A) opstiller mulige løsningsmodeller til håndtering af forskellige aspekter af direktiverne. 

De tjener alene til information og indebærer ikke nogen forpligtelse. 

Tekst markeret som information (I), anføres for at sikre en bedre forståelse af Natura 2000 og af 

fugledirektivet og habitatdirektivet. Alle de i teksten nævnte eksempler er henført under denne 

kategori.  
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4.2. Udlægning af områder til Natura 2000 

 

 

Spørgsmål:  

1. Hvorfor består næsten halvdelen af Natura 2000-netværket af skove?  

2. Hvilke typer skove er medtaget i Natura 2000? 

3. Hvordan kan jeg få mere at vide om områder, der er udlagt som Natura 2000? 

 

 

1. Hvorfor består næsten halvdelen af Natura 2000-netværket af skove?  

Information 
Målgruppe: offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.)  

Skove huser en meget betydelig del af Europas biodiversitet. Dette omfatter mange sjældne og truede 

arter og naturtyper, der er opregnet i habitatdirektivet og fugledirektivet. De mest egnede områder er 

udlagt som en del af Natura 2000 for at sikre deres langsigtede overlevelse i EU. Som følge heraf er 

omkring 375 000 km
2
 skove nu medtaget i Natura 2000-netværket, som dækker over 28 lande. Den 

medlemsstat, der har det største skovareal i Natura 2000, er Spanien (ca. 79 800 km
2
) efterfulgt af 

Polen (ca. 33 500 km
2
) og Frankrig (30 090 km

2
). 

Den høje andel af skove i Natura 2000 afspejler også det forhold, at skove dækker omkring 42 % af 

EU’s område og udgør en betydelig del af Europas landdække. Mange skove er ligeledes blevet 

forvaltet på en måde, der har bevaret beskyttede levesteder og arter ifølge fugledirektivet og 

habitatdirektivet og forklarer deres relativt høje biodiversitetsværdi sammenlignet med andre 

arealanvendelser. Ud over disse forvaltede skove omfatter Natura 2000-netværket ligeledes betydelige 

områder med urskove. Udlægningen af en skov som en Natura 2000-lokalitet er en anerkendelse af 

denne skovs høje værdi med hensyn til målene i fugledirektivet og habitatdirektivet. Det betyder 

imidlertid ikke nødvendigvis, at alle naturtyper eller arter, som området er udlagt til, allerede er i god 

tilstand i området. I nogle tilfælde kan det modsatte være tilfældet, og særlige 

bevaringsforanstaltninger kan således være påkrævet for at rette op på situationen. Disse 

foranstaltninger kan omfatte streng beskyttelse samt aktiv forvaltning, f.eks. græsning, bevaring af 

gamle træer, fjernelse af uønskede træarter osv. 

 

2. Hvilke typer skove er medtaget i Natura 2000?  

Information 
Målgruppe: offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

Skovarealer medtages i Natura 2000, da de huser de bedste områder i EU for arter og skovnaturtyper, 

der er beskyttet i medfør af de to EU-naturdirektiver. Udvælgelsen af områder er videnskabeligt 

begrundet. 

For så vidt angår habitatdirektivet indebærer udvælgelsesprocessen flere skridt startende med 

identifikationen af de mest egnede områder på nationalt niveau som beskrevet i bilag III i direktivet. De 

nationale lister gennemgås dernæst af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og 

videnskabelige eksperter for at sikre, at de tilsammen tilvejebringer en tilstrækkelig dækning for hver 

naturtype og art over hele deres naturlige udbredelsesområde i EU og udgør et sammenhængende 

netværk. Med hensyn til fugledirektivet klassificeres områder af medlemsstaterne og optages direkte i 
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Natura 2000-netværket efter en videnskabelig vurdering.  

Ved valg af Natura 2000-områder for de 85 skovtyper
46

, der er beskyttet i medfør af habitatdirektivet 

skal medlemsstaterne anvende de kriterier, der er fastlagt i direktivets bilag III. Ifølge disse kriterier 

udvælges områder bl.a. som følge af, at området indeholder et godt eksempel på en given naturtype 

på lokaliteten, og at den er kendetegnet ved en god bevaring af den pågældende naturtypes struktur 

og funktioner eller gode genopretningsmuligheder. Dette store antal naturtyper illustrerer selve den 

forskelligartede karakter af skove i EU.  

Skove udlægges ligeledes som Natura 2000, hvis de huser vigtige levesteder til at yngle, hvile eller 

søge føde for en eller flere arter af europæisk betydning, som er opført i bilag II i habitatdirektivet eller 

bilag I i fugledirektivet, eller regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter, der ikke er opført i bilag I. 

Førstnævnte omfatter følgende skovrelaterede arter: 43 planter, 44 hvirvelløse dyr, 23 pattedyr og 11 

padder, mens sidstnævnte omfatter 63 fuglearter, der er tæt forbundet med skove. Men tilsvarende er 

mange af disse arter udbredt i begrænset omfang på grund af deres status som stærkt truede arter 

eller begrænsningen i omfanget af deres levesteder. 

Der kan også vælges en særlig lokalitet på grund af størrelsen og tætheden af bestandene af arter, 

der findes på lokaliteten og den generelle værdi af lokaliteten for bevaring af den pågældende 

naturtype eller art. I henhold til fugledirektivet udvælges områder, fordi de er identificeret som værende 

de mest egnede områder i antal og størrelse for bevaring af de arter, der er opført i bilag I i direktivet 

eller for regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter. 

Og endelig kan en skov medtages i Natura 2000, også selv om den ikke er et centralt levested for en 

EU-beskyttet art eller naturtype, men fordi den ikke desto mindre er vigtig for den generelle økologiske 

sammenhæng af et område eller netværket (f.eks. en økologisk korridor, der forbinder nøglelevesteder 

for beskyttede arter i selve lokaliteten, en bufferzone omkring et nøgleområde osv.) 

Det er ikke alle områder, der huser en naturtype eller art af EU-betydning, som medtages i Natura 

2000. Målet er kun at udlægge de mest egnede og vigtigste områder for at sikre deres bevaring. For 

nogle af de mere udbredte skovtyper, der er beskyttet i medfør af habitatdirektivet, som f.eks. den 

vestlige tajga (naturtypekode 9010) Asperulo Fagetum-bøgeskove (9130), eller Quercus ilex- og 

Quercus rotundifolia-skove (9340), er kun en del af de samlede skovtyper medtaget i Natura 2000. 

Tilsvarende situationer gælder for en række skovarter, som f.eks. sortspætten (Dryocopus martius) 

eller hjerpen (Bonasia bonasia)
47

.  

Ikke desto mindre er der situationer, hvor det kan være nødvendigt at udpege alle resterende områder 

for en bestemt art eller naturtype for at sikre deres overlevelse. Det gælder især dem, der er ekstremt 

sjældne, eller begrænsede i rækkevidde, såsom de moesiske ædelgranskove 91BA (18 områder, der 

dækker ca. 15 000 km2).  

Det er vigtigt at være klar over motivet til at medtage en skov i Natura 2000, da dette vil have direkte 

virkning på de bevaringsmål og den type bevaringsforanstaltninger, der også kan være nødvendige for 

vurderingen af potentielle virkninger af planer eller projekter i et område (artikel 6 i habitatdirektivet). 

 

                                                 
46

 Herunder skovnaturtyper, løvenge, græssede skove (dehesa-arealer) og skovbeklædte klitarealer. Med 
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse blev der medtaget 9 nye skovnaturtyper i habitatdirektivets bilag I (under 
kategori 9 - skove). Med Kroatiens tiltrædelse blev der ikke medtaget nye skovnaturtyper i habitatdirektivet. 
47

  Vestlig Taïga (9010): 2848 Natura 2000-områder omfattende næste 2 millioner ha, der udgør 49 % af det 
samlede habitatområde Asperulo Fagetum bøgeskove (9130): 2236 områder, der dækker ca 800 000 ha 
svarende til 54 % af det samlede areal:  Quercus ilex og Quercus rotundifolia-skove  (9340): 1163 områder, der 
dækker ca. 1 million ha, svarende til 64 % af det samlede habitatområde  Tallene stammer fra EU’s 2010 
referencescenarie for biodiversitet, EEA 2010. De omfatter ikke naturtyper, der er tilføjet efter Rumæniens, 
Bulgariens, eller Kroatiens tiltrædelse. 
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3. Hvordan kan jeg få mere at vide om områder udlagt som Natura 2000? 

Information 
Målgruppe: offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

Hver Natura 2000-lokalitet er ledsaget af en standarddataformular (SDF), hvori er optegnet de arter og 

naturtyper af EU-betydning, for hvilken den er udpeget, samt deres anslåede bestandsstørrelse og 

graden af bevaring inden for denne lokalitet på udlægningstidspunktet, eller på et senere stade, når 

der er blevet observeret nye arter eller naturtyper på lokaliteten, og når SDF er blevet opdateret 

tilsvarende. Disse SDF’er er offentligt tilgængelige dokumenter. De kan ses på Natura 2000 viewer
48

: 

http://natura2000.eea.europa.eu/.  

Natura 2000 viewer er et online GIS mappingsystem, som angiver den præcise placering af hver 

Natura 2000-lokalitet i EU-netværket. Brugeren kan søge efter og spørge på en hvilken som helst 

lokalitet hvor som helst i EU. Takket være kortenes store skala er det let at se områdernes 

afgrænsninger og væsentligste landskabstræk. 

Der findes ligeledes mere detaljerede oplysninger om lokaliteten i Natura 2000-forvaltningsplanerne, 

hvor de eksisterer eller i andre relevante dokumenter (f.eks. dokumenter om bevaringsmål, love om 

udlægning af områder, osv.).  

Medlemsstaterne giver normalt detaljerede oplysninger om deres Natura 2000-områder, herunder 

begrundelserne for udlægningen af dem, bevaringsmål, forvaltningsplaner og 

bevaringsforanstaltninger, som gøres offentligt tilgængelige via websteder og andre 

kommunikationsmidler (f.eks. gennem lokale administrationer). Nogle lande giver også specifikke og 

detaljerede oplysninger til jordejere og -brugere i alle Natura 2000-områder (f.eks. gennem særlige 

meddelelser, som det f.eks. er tilfældet i Det Forenede Kongerige, eller gennem oprettelsen af lokale 

grupper eller udvalg, hvor centrale interessenter inddrages fra begyndelsen i forvaltningen af 

områderne, således som det er tilfældet i Frankrig og andre EU-medlemsstater). Jordejere og -brugere 

har også mulighed for at henvende sig til lokale naturbeskyttelsesmyndigheder for at få mere at vide 

om konkrete Natura 2000-områder. 

 

 

 

4.3  Fastlæggelse af bevaringsmål for Natura 2000-områder 
 

Spørgsmål:  

4. Hvorfor og hvordan fastlægges der bevaringsmål for Natura 2000 områder?  

5. Hvem er ansvarlig for fastlæggelse af bevaringsmål? Sker der en høring af jordejere/-brugere?  

6. Hvor kan jeg finde flere oplysninger om bevaringsmålene for en given lokalitet? 

7. Hvordan kan jeg vide, hvilke aktiviteter, der er eller ikke er forenelige med Natura 2000, hvis der 

ikke er blevet fastlagt nogen bevaringsmål? 

                                                 
48

 SDF’er vist i Public Viewer kan være ufuldstændige, idet der kan være udeladt informationer om visse 
følsomme arter. Såfremt en jordejer eller -forvalter har behov for detaljerede oplysninger, skal den kompetente 
naturbeskyttelsesmyndighed i den pågældendes region eller land kontaktes. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4. Hvorfor og hvordan fastlægges der bevaringsmål for Natura 2000 områder?  

Information, Målgruppe: myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Ifølge artikel 6, stk. 1, skal der iværksættes bevaringsforanstaltninger for de naturtyper og arter, der 

findes i et område. Det er derfor vigtigt også at fastsætte klare mål for bevaringen for hver af de 

relevante naturtyper og arter, der findes i denne lokalitet. Bevaringsmål har ofte til formål så præcist 

som muligt at definere den ønskede bevaringstilstand eller -grad, der skal nås i en given lokalitet. 

Ofte præsenteres de som kvantitative mål, f.eks. opretholdelse af bestanden af art x for et givet 

mindste antal individer eller forbedring af graden af bevaring af naturtypen fra kategori C til B inden for 

10 år. 

Fastlæggelse af klare bevaringsmål for Natura 2000 er afgørende for at sikre, at hver lokalitet i 

netværket bidrager så effektivt som muligt til det generelle mål for de to naturdirektiver, som er at opnå 

en gunstig bevaringsstatus for alle de naturtyper og arter, de beskytter
49

 inden for hele deres 

udbredelsesområde i EU. 

Bevaringsmål er specifikke for hver lokalitet og bør være baseret på solid viden om lokaliteten og de 

tilstedeværende arter/naturtyper, deres økologiske krav, samt eventuelle trusler mod og pres på deres 

fortsatte eksistens på lokaliteten. Det skyldes, at hver Natura 2000-lokalitet udviser sit eget unikke sæt 

biotiske, abiotiske og socioøkonomiske betingelser, som kan variere betydeligt fra lokalitet til lokalitet, 

også selv om de huser samme arter og naturtyper. 

Det anbefales ligeledes at fastlægge bredere bevaringsmål for en hel række områder, eller for visse 

arter eller naturtyper inden for en bestemt region eller et bestemt land (nationale eller regionale 

bevaringsmål). Dette vil ikke alene bidrage til at fastlægge bevaringsmålene for den enkelte lokalitet, 

men vil også være med til at identificere strategiske bevaringsprioriteter i og mellem de forskellige 

områder. Derved kan de foranstaltninger, der har det største potentiale til at forbedre eller opretholde 

bevaringsstatus for en bestemt art eller naturtype i den pågældende region eller land, prioriteres. 

Kommissionen har offentliggjort en fortolkningsnote, der giver vejledning om fastlæggelsen af 

bevaringsmål for Natura 2000-netværket
50

, og som indeholder yderligere forklaringer. 

Se ligeledes de to første spørgsmål i afsnit 4.4. 

 

 

5. Hvem er ansvarlig for fastlæggelsen af bevaringsmål, bliver jordejere/-forvaltere/andre 

interessegrupper hørt? 

Information Målgruppe: myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):   1, 8, 10 

Ansvaret for fastlæggelse af bevaringsmål ligger hos de enkelte medlemsstaters kompetente 

myndigheder. Naturdirektiverne bestemmer ikke, hvordan dette skal gøres, da det er op til hver 

medlemsstat at beslutte formen og metoderne for gennemførelsen af deres bestemmelser. Det er 

imidlertid naturdirektivernes mål at nå en gunstig bevaringsstatur for arterne og naturtyperne af 

fællesskabsbetydning og at bruge Natura 2000-netværket til at opnå dette mål. 

Det anbefales - ud over at sikre at bevaringsmålene er baseret på solid viden - at alle interesserede 

parter, det være sig skovforvaltere eller -ejere eller NGO’er for naturbevaring, inddrages i processen 

med fastlæggelsen af bevaringsmål. Det vil bidrage til, at der defineres realistiske og opnåelige 

bevaringsmål.  

Ikke alene har skovejere og skovforvaltere generelt en meget god forståelse af den skovforvaltning, 

                                                 
49

 Formålet i fugledirektivet er formuleret lidt anderledes: Men ambitionen er den samme  
50

 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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der har ført til bevaringssuccesser eller -fiaskoer tidligere, men det er også vigtigt at bane vej for en 

bred diskussion mellem kompetente myndigheder og skovejere og -forvaltere om, hvordan 

bevaringsmål og -foranstaltninger for konkrete områder bedst kan defineres. En diskussion af og klar 

kommunikation om en given lokalitets betydning, rolle og bevaringsmål vil ligeledes være med til at 

forbedre alle involverede parters opmærksomhed og engagement.  

 

 

6. Hvor kan jeg finde flere oplysninger om bevaringsmålene for en given lokalitet? 

Information 
Målgruppe:  offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 1 

Hvert land har sin egen mekanisme for offentliggørelse af bevaringsmålene for dets områder. De kan 

specificeres inden for de lovlige beslutninger eller love og ledsagende dokumenter om udlægning af 

områder. De kan offentliggøres på de kompetente naturbeskyttelsesmyndigheders websted. De er 

normalt medtaget og uddybet yderligere i Natura 2000-områders forvaltningsplaner eller lignende 

instrumenter, hvor sådanne instrumenter eksisterer. Medlemsstaterne bør stille let tilgængelig 

information til rådighed om bevaringsmålene for Natura 2000-områder på en måde, der er relevant og 

letforståelig for skovejere og -forvaltere. 

 

 

7. Hvordan kan jeg vide, hvilke aktiviteter, der er eller ikke er forenelige med Natura 2000-

netværket, hvis der ikke er blevet fastlagt nogen bevaringsmål? 

Information 
Målgruppe:  offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

Bevaringsmål bør fastsættes af de kompetente myndigheder for alle Natura 2000-områder. Men det 

kan ske, at processen er blevet forsinket, og at der stadig mangler bevaringsmål.  

I de tilfælde er det de kompetente myndigheders ansvar at informere interessenterne om 

konsekvenserne af udlægningen af et område som en Natura 2000-lokalitet. De bør især give 

meddelelse om, hvorvidt der bør tilpasses eller eventuelt udelades visse skovdyrkningsforanstaltninger 

eller andre aktiviteter for at undgå en forringelse af lokaliteten, eller hvilke aktiviteter, der bør fremmes 

for at forbedre lokalitetens bevaringsforhold. Standarddataformularen (SDF) er en nyttig 

informationskilde til at forstå årsagerne til, at en given lokalitet er blevet udpeget. Den bør altid 

medtages, når der træffes forvaltningsbeslutninger (f.eks. ved udformning af forvaltningsdokumenter 

eller planlægning af nye investeringer).  

Mindstekravet ville være, at medlemsstaten tager passende skridt til at undgå en forringelse af alle 

væsentligt forekommende naturtyper og arter i lokaliteten i henhold til SDF. Når der mangler 

videnskabelig information, bør der vælges en forsigtighedstilgang. Se også spørgsmål 3. 
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4.4. Gennemførelse af bevaringsforanstaltninger for skovtyper og arter i Natura 2000-

områder 
 

Spørgsmål: 

8. Hvordan identificeres og iværksættes bevaringsforanstaltninger for en Natura 2000-lokalitet? 

Senest hvornår skal de være på plads? 

9.  Hvad er Natura 2000-forvaltningsplaner, og er de obligatoriske? 

10. Findes der værktøjer, der kan hjælpe med at udarbejde Natura 2000-forvaltningsplaner? 

11. Hvordan identificeres naturtypernes og arternes økologiske krav?  

12. Betyder den blotte eksistens af en art/naturtype af EU-betydning ændringer i 

forvaltningsplanerne?  

13. Skove i Natura 2000-områder indeholder ofte arter og naturtyper, der ikke er omfattet af 

fugledirektivet og habitatdirektivet. Bør der også iværksættes specifikke bevaringsforanstaltninger 

for sådanne arter og naturtyper?   

14. Er bevaringsforanstaltninger i Natura 2000-områder obligatoriske? 

15. Hvordan formuleres bevaringsforanstaltninger? 

16. Hvem bestemmer, hvilke bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige? Høres interessenterne? 

17. Hvilken slags bevaringsforanstaltninger kræves der i Natura 2000-områder for skove? 

18. Hvordan afgøres det, hvilke af bevaringsforanstaltningerne der måtte have positive virkninger på 

en specifik naturtype eller art, samtidig med at de muligvis bidrager til forringelsen af en anden 

naturtype eller en anden art? 

19. Kan bevaringsforanstaltninger være ens for forskellige Natura 2000-områder?   

20. Hvorfor er dødt træ og en diversificeret træaldersstruktur så vigtige i Natura 2000-områder? 

21. Er ikke-interventionsforvaltning en mulig bevaringsforanstaltning for at nå bevaringsmål i Natura 

2000-områder?   

22. Hvordan skal de nødvendige bevaringsforanstaltninger gennemføres, og hvem er ansvarlig 

herfor? 

23. Påvirker ejendomsretten til og størrelsen af skoven forvaltningen heraf i Natura 2000-områder? 

24. Hvordan kan ejere/forvaltere af skove blive involveret eller bidrage?  

25. Er disse værktøjer tilgængelige til støtte for gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger, 

opmærksomhedsskabelse eller kapacitetsopbygning blandt interessenter? 

 
 

8. Hvordan identificeres og iværksættes bevaringsforanstaltninger for en Natura 2000-lokalitet? 

Senest hvornår skal de være på plads?  

Juridisk forpligtelse 
Målgruppe: myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 2,3,4,5,6,8,9,10,17,18,19, 

20, 22, 23 

Bevaringsforanstaltninger er de praktiske indsatser, der skal gennemføres, for at lokaliteten når sine 

bevaringsmål. De skal svare til de økologiske krav for de tilstedeværende naturtyper og arter. Ved 

iværksættelse af bevaringsforanstaltninger skal der ligeledes tages hensyn til de økonomiske, sociale 

og kulturelle sammenhænge samt til regionale og lokale karakteristika. Dette princip er nedfældet i 

habitatdirektivet (artikel 2). 

For at identificere de nødvendige bevaringsforanstaltninger er det afgørende at have et sundt 

informationsgrundlag for de eksisterende forhold på lokaliteten, samt for de eksisterende naturtypers 

og arters bevaringsstatus, trusler, pres og behov, og for den overordnede socioøkonomiske 

sammenhæng (eksisterende arealanvendelser og ejendomsret, interessenters interesser, løbende 

økonomiske aktiviteter osv.).  

Bevaringsforanstaltninger er, i lighed med bevaringsmål, generelt specifikke for hver lokalitet og skal 

iværksættes for den enkelte lokalitet. Det skyldes, at hver Natura 2000-lokalitet fremviser sit eget 

unikke sæt biotiske, abiotiske og socioøkonomiske betingelser, som kan variere betydeligt fra lokalitet 

til lokalitet, også selv om de huser samme arter og naturtyper. 
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Medlemsstaterne har op til 6 år fra det tidspunkt, et område er blevet godkendt som et område af 

fællesskabsbetydning, til at iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger og udlægge 

lokaliteten som et særligt bevaringsværdigt område. Disse 6 år skal ikke alene bruges til at indsamle 

alle de nødvendige oplysninger om lokaliteten, men også til at informere, diskutere og forhandle med 

alle interessegrupper om, hvilke foranstaltninger der ville være de mest passende at gennemføre for at 

nå de bevaringsmål, der er fastsat for lokaliteten. 

 

 

9. Hvad er Natura 2000-forvaltningsplaner, og er de obligatoriske? 

Anbefaling  Målgruppe: myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  

10, 17 

For at være med til at sikre, at områder forvaltes på en klar og gennemsigtig måde, tilskyndes 

medlemsstaterne til at udarbejde Natura 2000-forvaltningsplaner, i samarbejde med lokale 

interessenter. Ansvaret for oprettelsen af Natura 2000-forvaltningsplaner ligger hos de myndigheder, 

der er kompetente for Natura 2000-netværket. En forvaltningsplan udgør en solid og effektiv ramme for 

iværksættelsen af og opfølgningen på bevaringsforanstaltninger.  

Selv om de ikke er obligatoriske i henhold til habitatdirektivet, er Natura 2000-forvaltningsplaner meget 

nyttige værktøjer, da de: 

 tilvejebringer en komplet opgørelse over bevaringsmål og den økologiske tilstand og krav hos de 

naturtyper og arter, der findes i lokaliteten, således at det er klart for enhver, hvad der bevares og 

hvorfor.  

 analyserer den socioøkonomiske og kulturelle sammenhæng for området og interaktionerne 

mellem forskellige arealanvendelser og de tilstedeværende arter og naturtyper.  

 opstiller en ramme for en åben debat blandt alle interessegrupper og hjælper med at opbygge en 

konsensusholdning til forvaltningen af lokaliteten på lang sigt, og skaber en opfattelse af fælles 

ejerskab til det endelige resultat. 

 hjælper med at finde praktiske forvaltningsløsninger, der er bæredygtige og bedre integrerede i 

andre praksisser for arealanvendelse. 

 tilvejebringer en måde til fastlæggelse af de forskellige socioøkonomiske interessenters, 

myndigheders og NGO’ers respektive ansvarsområder i forbindelse med gennemførelsen af de 

nødvendige identificerede bevaringsforanstaltninger. 

Natura 2000-forvaltningsplaner kan være specifikt udformet for lokaliteten eller integreres i andre 

planer, som f.eks. skovforvaltningsplaner, forudsat at Natura 2000-bevaringsmålene er klart inkluderet 

i disse planer. Med andre ord kunne et enkelt dokument i princippet dække både generelle 

skovforvaltningsbestemmelser for et givet område og de Natura 2000-bevaringsmål og -

foranstaltninger, der er nødvendige for lokaliteten. Denne problematik uddybes yderligere i spørgsmål 

34. 
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10. Findes der værktøjer, der bidrager til udarbejdelsen af Natura 2000-forvaltningsplaner? 

Information Målgruppe:  myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):    10, 18, 19 

Retningslinjer for udformningen af Natura 2000-forvaltningsplaner, for formuleringen af 

bevaringsforanstaltninger samt for gennemførelse af forvaltningsplanlægningsprocessen i Natura 

2000-områder findes på Europa-Kommissionens websted
51

, samt i mange lande.  

Der kan også opnås økonomisk støtte fra EU’s strukturfonde (Den Europæiske 

Regionaludviklingsfond, Samhørighedsfonden) samt Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) både til udarbejdelsen og opdateringen af planer for Natura 2000-områder 

(artikel 20 i forordning (EU) nr. 1305/2013), afhængigt af de nationale gennemførelsesprogrammer, 

samt fra LIFE-programmet.  

Der er gjort omfattende brug af disse europæiske fonde tidligere i forbindelse med udformningen af 

Natura 2000-forvaltningsplaner, f.eks. ELFUL i Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, visse tyske 

delstater; EFRU i Grækenland, Polen, Ungarn, Italien; Samhørighedsfonden i Litauen; og LIFE-

finansiering i Cypern, Ungarn, Litauen og mange andre lande. Disse midler vil sandsynligvis fortsat 

blive benyttet i fremtiden i forbindelse med revision og opdatering af forvaltningsplaner (se 

dokumentets afsnit 1.2.2 i Del I for en oversigt over mulige EU-finansieringskilder). 

 

 

11. Hvordan identificeres naturtypernes og arternes økologiske krav? 

Information Målgruppe: myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 12, 13 

De økologiske krav for naturtyper og arter omfatter økologiske behov, herunder både abiotiske og 

biotiske faktorer, som skønnes nødvendige for at sikre bevaring af naturtyperne (dvs. den 

naturtypespecifikke struktur og funktioner, der er nødvendige for dens vedligeholdelse på lang sigt, 

dens typiske arter, osv.) og de arter, der findes på lokaliteten, herunder deres forbindelser til det 

fysiske miljø (luft, vand, jord, vegetation, osv.).  

Disse krav er baseret på videnskabelig viden og bør defineres fra sag til sag, hvilket betyder, at de 

økologiske krav kan variere fra en naturtype eller art til en anden i en lokalitet, men også for den 

samme art eller naturtype fra et område til et andet. De er uafhængige af socioøkonomiske 

overvejelser.  

Tilgængelige nationale og regionale ressourcer kan konsulteres for at indsamle relevante og 

detaljerede oplysninger om økologiske krav for naturtyper og arter af EU-betydning for at støtte 

forvaltningen heraf. Kommissionen har ligeledes offentliggjort forvaltningsretningslinjer for visse 

naturtyper og arter, som indeholder relevante oplysninger herom (f.eks. for 9070 Fennoskandiske 

græssede skovenge, 9110 Luzulo-Fagetum bøgeskove, 9360* Makaronesiske laurbærskove (Laurus, 

Ocotea), 9530* (Sub) mediterrane fyrreskove med endemiske Pinus nigra og for Cerambyx cerdo og 

Tetrao urogallus
52

. 
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 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
52

 Gå til: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm;; Se også: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo factsheet - SWIFI.pdf  og 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus factsheet - SWIFI.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm;;
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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12. Indebærer den blotte tilstedeværelse af en art/naturtype af EU-betydning ændringer i 

forvaltningsplanerne i en Natura 2000-skov?  

Information  
Målgruppe:  kompetente 

myndigheder, skovforvaltere/-

ejere 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):   2, 8, 9, 19, 20 

Ikke nødvendigvis, en art eller naturtype kan være i en god bevaringstilstand i en given lokalitet på 

grund af den måde, den er blevet forvaltet på hidtil, og i sådanne tilfælde vil det være vigtigt at sikre, at 

de eksisterende forvaltningspraksisser også fremover videreføres.  

Der vil imidlertid være situationer, hvor en art eller naturtype er til stede, men ikke befinder sig i nogen 

god bevaringstilstand på lokaliteten. Når bevaringsmålene for denne lokalitet er at forbedre den, kan 

det være nødvendigt med visse forvaltningsmæssige ændringer. Det kan f.eks. være nødvendigt at 

forbedre skovtypernes struktur og funktion, herunder sammensætningen af arter, eller at udvide 

området for en naturtype med en ugunstig status, eller at forbedre levestedet for en særlig art eller 

udvide det område, der huser en art med en ugunstig bevaringsstatus.  

For at nå disse mål kan det være nødvendigt med visse foranstaltninger, f.eks. opretholdelse eller 

genopretning af visse centrale karakteristika ved skoven, da artsdiversitet, bestande med forskellig 

aldersstruktur, mikrohabitater, bevaring af et tilstrækkeligt antal gamle og rådnende træer og passende 

mængder dødt træ, yderligere tilplantning eller genplantning, opretholdelse af åbne arealer for naturlig 

genopretning, fjernelse af ikkehjemmehørende træsorter, selektiv udtynding, beskyttelse af 

mineraljordlaget, forbud mod brugen af pesticider og biocider, genopretning af gamle og/eller hule 

træer, genopretning af rodplader og stubbe, beskyttelse af skovbryn osv. En streng beskyttelse kan 

ligeledes være påkrævet i visse særlige tilfælde. Tilsvarende skal den præcise karakter af 

foranstaltningerne fastlægges fra lokalitet til lokalitet, således at de svarer til de tilstedeværende 

naturtypers og arters økologiske krav (se også spørgsmål 8 og 11).  

 

 

13. Skove i Natura 2000-områder indeholder ofte arter og naturtyper, der ikke er omfattet af 

fugledirektivet og habitatdirektivet. Bør der også iværksættes specifikke 

bevaringsforanstaltninger for sådanne arter og naturtyper?   

Information 
Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):   +2, 12 

Normalt nej; For så vidt angår overensstemmelsen med bestemmelserne i fugledirektivet og 

habitatdirektivet, er det kun de arter og naturtyper, der er beskyttet i disse to direktiver, og som er til 

stede på Natura 2000-lokaliteten, der kræver iværksættelse af bevaringsforanstaltninger. Imidlertid kan 

arter, der ikke er beskyttet som sådan i medfør af habitatdirektivet, men er typiske for en naturtype i 

medfør af bilag I, eller som er nødvendige for bevaringen af en art af fællesskabsbetydning (f.eks. 

beskyttelse af myretuer for fugle), ligeledes kræve opmærksomhed. De kompetente myndigheder bør 

være i stand til at give relevante oplysninger. 

Desuden kan skovforvaltning også tage højde for andre arter og naturtyper, der ikke er beskyttet i 

medfør af EU’s naturdirektiver. Medlemsstaterne og de enkelte skovejere og skovforvaltere har helt frit 

spil med hensyn til at udforme bevaringsmål og/eller foranstaltninger også for arter og naturtyper, der 

ikke er omfattet af disse to direktiver, f.eks. for naturtyper og arter, der er beskyttet eller truet på 

nationalt eller regionalt niveau.  
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14. Er alle bevaringsforanstaltninger i Natura 2000-områder obligatoriske? 

Juridisk 

forpligtelse/Anbefaling/Information 
Målgruppe:  myndigheder, 

skovforvaltere/-ejere 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 4, 5, 7 

(F) Processen med at iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger for hver Natura 2000-

lokalitet er ikke en valgfri bestemmelse; Den er obligatorisk for alle medlemsstater. Det betyder, at for 

hver Natura 2000-lokalitet skal de bevaringsforanstaltninger, der skønnes at være nødvendige, 

iværksættes og gennemføres (Domstolens dom i sag C-508/04)
53

. 

(A) Det er imidlertid på sin plads at sondre mellem de foranstaltninger, der findes nødvendige for 

bevaring og genoprettelse af de arter og naturtyper, der eksisterer på lokaliteten, og dem der anses for 

at være ønskværdige og ‘ville være gode at gennemføre, hvis der findes midler og muligheder for at 

gøre dette’. Dette sidste kan ideelt identificeres som sådan i Natura 2000-forvaltningsplanen, hvis de 

kan anses for at være bedste praksis-foranstaltninger med det formål at forbedre det generelle niveau 

for biodiversiteten i lokaliteten, og hvis de går videre end de obligatoriske krav for lokaliteten. 

(I) Gennemførelse af bevaringsforanstaltninger indebærer ikke altid aktive forvaltnings- eller 

genopretningsforanstaltninger, som f.eks. fjernelse af ikkehjemmehørende invasive arter eller 

diversificering af aldersstrukturen for skovbestande. Det kan også omfatte 

beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. undgåelse af forstyrrelser af en art i ynglesæsonen.  

 

 

15. Hvordan formuleres bevaringsforanstaltninger? 

Anbefaling Målgruppe:  myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 2, 9, 11, 17, 18 

Det anbefales at beskrive bevaringsforanstaltningerne tilstrækkeligt detaljeret for at sikre deres 

effektive gennemførelse. Det er almindelig praksis at anføre beliggenheden og en beskrivelse af de 

midler og værktøjer, der er nødvendige for gennemførelsen heraf, samt information om de forskellige 

involverede interessenters roller og ansvarsområder. Formuleringen bør være præcis, når 

bevaringsforanstaltninger beskrives, med det formål at gøre dem bredt forståelige. 

Bevaringsforanstaltninger bør gennemgås og tilpasses, når det er påkrævet, f.eks. på basis af de 

faktiske resultater af de foranstaltninger, der allerede er gennemført. Det er ligeledes vigtigt at anføre 

anslåede omkostninger og tilgængelig finansiering og at fastsætte en frist for gennemgang af 

bevaringsforanstaltningerne med henblik på deres faktiske gennemførelse og deres egnethed for 

opnåelsen af bevaringsmålene. 

 

 

16. Hvem bestemmer, hvilke bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige? Høres 

interessenterne?  

Anbefaling 
Målgruppe:  offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,19, 20, 24 

Beslutningen om, hvilke bevaringsforanstaltninger der er nødvendige, hører under de kompetente 

myndigheders ansvarsområde i det enkelte land. Naturdirektiverne foreskriver ikke, hvilken type 

bevaringsforanstaltninger, der bør gennemføres, bortset fra at specificere, at de skal svare til de 

økologiske krav for arter og naturtyper, der findes på et område. De lader det være op til hver 

medlemsstat at udforme og gennemføre den type foranstaltninger, som den finder mest passende og 

effektive for dennes Natura 2000-områder.  
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=c-508/04 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=c-508/04
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Ud over at sikre, at bevaringsforanstaltninger baseres på solid viden, bør skovforvaltere eller -ejere, 

samt relevante andre interesserede parter – det være sig repræsentanter for lokalsamfund eller for 

NGO’er for naturbevaring– involveres aktivt i processen med at identificere de nødvendige 

bevaringsforanstaltninger og udarbejdelse af Natura 2000-forvaltningsplaner.  

Især bør skovejere og -forvaltere involveres på et tidligt tidspunkt i udviklingen af 

bevaringsforanstaltninger, der er specifikke for lokaliteten. Deres deltagelse i planlægningen og 

udformningen af bevaringsforanstaltninger for en Natura 2000-lokalitet gør det muligt at udnytte deres 

ekspertviden og giver en fremragende mulighed for også aktivt at inddrage dem i iværksættelsen af 

disse bevaringsforanstaltninger. Til løbende god praksis hører, at det sikres, at alle relevante 

interessenter bidrager aktivt, f.eks. gennem nedsættelse af styregrupper og udvalg. 

God kommunikation fra begyndelsen vil ligeledes hjælpe med til, at der findes kompromiser og 

synergier mellem, hvad der allerede er gjort og, hvad der kan forbedres. Resultatet forventes at være 

en mere omkostningseffektiv og mindre tidskrævende proces. Det vil ligeledes øge sandsynligheden 

for succes betragteligt, da det vil tilskynde de forskellige interessenter til og sætte dem i stand til at 

blive mere aktivt involveret i, og forpligtet på, forvaltningen af deres Natura 2000-lokalitet. 

Når bevaringsforanstaltningerne er iværksat, bør de kommunikeres ud til offentligheden (f.eks. på 

websteder, i den lokale presse, i lokale myndigheders officielle registre).  

 

 

17. Hvilken slags bevaringsforanstaltninger kræves der i Natura 2000 for skove? 

Anbefaling 
Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 

20, 21, 23 

Som anført ovenfor er typen af bevaringsforanstaltninger meget specifik for den enkelte lokalitet og vil 

afhænge af forholdene for den enkelte lokalitet og de økologiske krav for de tilstedeværende arter og 

naturtyper. 

Det er derfor ikke muligt at generalisere om den type foranstaltninger, der kan være nødvendige. De 

kunne variere fra ‘ingen’ – dvs. ingen yderligere foranstaltninger påkrævet bortset fra at fortsætte med 

at forvalte lokaliteten på den måde, den er blevet forvaltet på indtil nu – til ‘simple’ foranstaltninger, 

f.eks. at undgå forstyrrelse omkring visse træer i ynglesæsonen eller skabe små åbninger i trædækket 

for at lade mere sollys gennem, eller forøge mængden af dødt træ i skoven – til ‘væsentlige’ 

genopretningsaktiviteter, der involverer total fjernelse af ikkehjemmehørende arter eller 

omstrukturering af et skovklædt område for at diversificere aldersstrukturen og genetablere 

fragmenterede levesteder. I visse tilfælde kan manglende intervention og streng beskyttelse også 

betragtes som en bevaringsforanstaltning, navnlig for urskove med en høj grad af naturlighed (se også 

Spørgsmål 21) 

Caseundersøgelserne i Del III i dette dokument samt andre eksisterende revisioner
54

 viser en mængde 

forskellige bevaringsforanstaltninger, der er blevet gennemført under forskellige omstændigheder i EU.  
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 F.eks.: Kraus D. & Krumm F. (udg.) Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest 

biodiversity. European Forest Map, 2006: 284 s.  
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18. Hvordan afgøres det, hvilke bevaringsforanstaltninger der måtte have positive virkninger på 

en specifik naturtype eller art, samtidig med at de muligvis bidrager til forringelsen af en anden 

naturtype eller en anden art? 

Anbefaling 
Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):    

Det kan forekomme, at en særlig bevaringsforanstaltning vil komme én art eller naturtype til gavn, 

mens den samtidig kunne have visse negative virkninger på andre. En beslutning om at afsætte en del 

af en skov kunne bidrage til udbredelsen af en invasiv art, eller gendannelsen af områder med eg kan 

have en negativ effekt på visse fugles levested. Mindre kompromiser forekommer hyppigt, men 

gennemtænkte bevaringsmål vil hjælpe med til, at der træffes den rigtige beslutning. Det anbefales at 

konsultere disse for at se, hvor de lokalitetsspecifikke prioriteter for bevaringsforanstaltninger er og 

vurdere, hvad der vil være de sandsynlige positive og negative virkninger af de påtænkte 

foranstaltninger på disse prioriteter.  

Kompromiser kan ofte undgås eller minimeres gennem velovervejet timing af foranstaltninger og ved 

at lede dem til visse dele af lokaliteten eller endog ved at kompensere bevaringsforanstaltningers 

virkning på en del af lokaliteten med virkninger af bevaringsforanstaltninger for den samme naturtype 

eller art på en anden del. 

 

 

19. Kan bevaringsforanstaltninger være ens for forskellige Natura 2000-områder?   

Anbefaling 
Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):   2, 4, 19, 21 

Bevaringsforanstaltninger svarer til bevaringsmålene for hver lokalitet og er normalt specifikke for 

lokaliteten. Det kan imidlertid være nødvendigt med lignende foranstaltninger i forskellige Natura 2000-

områder, der har lignende karakteristika og mål. I sådanne tilfælde kan der også anvendes 

bevaringsforanstaltninger i fællesskab (f.eks. kan en Natura 2000-forvaltningsplan omfatte flere 

områder, for hvilke der skal iværksættes tilsvarende foranstaltninger).  

 

 

20. Hvorfor er dødt træ, gamle træer, urskove og en diversificeret struktur så vigtige skove i 

Natura 2000-områder?   

Information 
Målgruppe: offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 

15,17,19 

Dødt træ tilvejebringer egnede levesteder for mange skovarter, der er truede eller udryddelsestruede. 

Dødt træ og rådnende træer er særlig vigtige for saprofytiske insekter (arter, der ernærer sig af træ) og 

for arter, der bruger denne ressource til at bygge deres tilflugtssteder eller ynglehuller (dvs. spætter 

eller visse små pattedyr). Et stort antal saprofytiske arter og arter, der er afhængige af dødt træ og 

rådnende træer, er beskyttet i medfør af habitatdirektivet og fugledirektivet. Det gælder f.eks. 

Cerambyx cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major, osv. 

Videnskabelige vurderinger er tilgængelige om dette spørgsmål
55

 
56

. Bevaring af dødt træ er ofte 

meget relevant, men enhver afgørelse i den henseende skal også tage risikoen for brande i 

betragtning i følsomme områder.  
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 F.eks. Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012. Biodiversity in dead wood. Cambridge University Press, 
509 s. 
56

  En omfattende europæisk vurdering af tærskler for dødt træ findes i Müller J, Bütler R. 2010. A review of 
habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations in European forests. European 
Journal of Forest Reserarch 129, 6. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%c3%b6rg+M%c3%bcller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%c3%bctler
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
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Gamle træer (også kaldet veterantræer, dvs. træer, der er over 160-200 år gamle) savnes ofte i 

forvaltede skove, fordi den normale skovrotation normalt er kortere end naturlige træers levetid og 

naturlige skoves cyklus. De skaber vigtige mikrohabitater for visse udryddelsestruede biller, lav, 

svampe osv. Derfor kan opretholdelse af forekomsten af sådanne træer i skovene og skabelse af 

muligheden for at opnå denne alder, i det mindste for enkelte træers eller trægruppers vedkommende, 

bidrage til bevaringen af de ovenfor anførte arter. 

En diversificeret skovstruktur med bestande af forskellig alder, lysere og mørkere pletter, rådnende 

træer og dødt træ osv. giver forskellige levesteder for mange arter. 

Urskove kræver generelt særlig opmærksomhed i Natura 2000-områder. De er vært for mange typiske 

skovarter med moderatmulighed for at migrere eller genkolonialisere nye skovområder på tidligere 

landbrugsjord (f.eks. mange hvirvelløse dyregrupper, visse planter og mosser). Skove med en meget 

stor grad af naturlighed findes stadig i visse dele af Europa (f.eks. tajga-urskoven i det nordlige 

Europa). I andre dele af EU er sådanne skove imidlertid begrænset til små lommer i forvaltede 

komplekser eller til visse områder med specifikke økologiske og sociale forhold, såsom bjergegnene i 

Karpaterne eller Alperne. De er af særlig betydning for beskyttelsen af skovtyper og arter af 

fællesskabsbetydning. Myndigheder, skovejere og -forvaltere tilskyndes derfor til aktivt at søge at 

beskytte disse områder ved at fokusere på deres andre fordele end træ og om nødvendigt gøre fuld 

brug af eksisterende finansielle incitamenter for beskyttelse af områder. Som for alle andre 

forvaltningsbeslutninger i Natura 2000-skove anbefales det, at forvaltningsbeslutninger, der påvirker 

forekomsten af dødt træ, gamle træer osv., også ligger på linje med veldefinerede og 

lokalitetsspecifikke bevaringsmål i Natura 2000-områder, der afspejler de økologiske krav for 

naturtyper og arter, der findes på lokaliteten. 

 

 

21. Er manglende intervention en mulig bevaringsforanstaltning for at nå bevaringsmål i Natura 

2000-områder? 

Anbefaling 
Målgruppe: offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 22 

Manglende interventionsforvaltning kan, som en mulig forvaltningsteknik, være nyttig under særlige 

omstændigheder. Afsætningen af centrale områder alene til naturbevaringsformål skal betragtes i en 

individuel sammenhæng, f.eks. hvor især sjældne eller værdifulde naturtyper og alvorligt truede arter 

findes, og manglende intervention vil bidrage til at bevare dem. Som med enhver anden mulig 

bevaringsforanstaltning i Natura 2000-områder skal manglende forvaltning af interventioner være i 

overensstemmelse med veldefinerede bevaringsmål, der er specifikke for lokaliteten.  

Det er kun skovtyper, hvor den faktiske skovvegetation har en høj grad af naturlighed og befinder sig i 

et fremskredent stade af succession, der i princippet er egnet til, at der ikke foretages nogen indgreb. 

For skovtyper af fællesskabsbetydning, der er opstået som følge af historisk og aktuel forvaltning, og 

som ville forsvinde eller ændre sig til andre skovtyper, såfremt der ikke blev foretaget indgreb, 

fortsættes der med aktiv forvaltning. 

Når manglende indgreb foreskrives som bevaringsforanstaltning, skal alle følgevirkninger, også 

økonomiske, vurderes nøje.  
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22. Hvordan skal de nødvendige bevaringsforanstaltninger gennemføres, og hvem er ansvarlig 

herfor?  

Anbefaling 
Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 

14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

De kompetente myndigheder skal bestemme, hvordan de nødvendige bevaringsforanstaltninger, der 

er blevet fastlagt for deres Natura 2000-områder, bedst kan gennemføres. Direktivet anfører blot, at 

disse kan involvere passende lovbestemte, administrative og aftalemæssige foranstaltninger. Det er 

op til medlemsstaterne at vælge mellem disse foranstaltninger, i overensstemmelse med 

subsidiaritetsprincippet.  

Ved at vælge mindst en af disse tre kategorier af foranstaltninger kan medlemsstaterne sikre, at de når 

bevaringsmålene for deres Natura 2000-områder:  

- Lovbestemte foranstaltninger: de følger normalt et mønster, der er fastlagt i retsplejen og kan 

fastsætte specifikke krav i forbindelse med aktiviteter, der kan tillades, begrænses eller forbydes i 

lokaliteten.  
- Administrative foranstaltninger Disse kan fastsætte relevante bestemmelser i relation til 

gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger eller godkendelsen af andre aktiviteter i lokaliteten. 
- Aftalemæssige foranstaltninger: Disse omfatter oprettelse af kontrakter eller aftaler, normalt 

mellem forvaltningsmyndigheder og grundejere eller -brugere i lokaliteten.  

Der eksisterer ikke noget hierarki mellem disse tre kategorier. Medlemsstaterne har således valget, på 

en Natura 2000-lokalitet, kun at bruge én kategori af foranstaltningerne (f.eks. kun aftalemæssige 

foranstaltninger) eller en kombination af foranstaltninger (f.eks. kombination af lovbestemte og 

aftalemæssige foranstaltninger). De eneste forpligtende betingelser er, at foranstaltningerne er 

passende i forhold til at undgå en forringelse af naturtyperne eller betydelig forstyrrelse af de arter, for 

hvilke et område er blevet udpeget (i henhold til artikel 6, stk. 2, i habitatdirektivet), og at de svarer til 

de økologiske krav for de naturtyper og arter, der findes på lokaliteten (i henhold til artikel 6, stk. 1, i 

habitatdirektivet). Sådanne økologiske krav kan variere fra simpel beskyttelse mod forringelse til aktiv 

genopretning af gunstige økosystemstrukturer og -funktioner, afhængigt af den faktiske 

bevaringsstatus for de involverede arter og naturtyper. 

Proaktive bevarings- eller genopretningsforanstaltninger kan opnås gennem aftaler med skovejere og -

forvaltere, herunder aftaler om, hvordan de omkostninger, der ligger ud over de juridiske forpligtelser, 

skal dækkes ind. Yderligere omkostninger kan støttes med passende midler i det omfang, det er 

muligt, og mistet indkomst som følge af pålagte restriktioner på brug skal kompenseres. Graden af 

kompensation vil afhænge af karakteren af de pålagte restriktioner og det faktiske tab samt af lokale 

omstændigheder. 

Foranstaltninger i medfør af Natura 2000 og miljøvenligt skovbrug tjener som et godt eksempel på, 

hvordan man kan oprette kontrakter og aftaler med skovejere om forvaltningen af skoven, så bevaring 

af naturtyper og arter sikres. Hvor Natura 2000-foranstaltninger kan betale for yderligere omkostninger 

og tabt indkomst som følge af Natura 2000-forpligtelser, kan foranstaltninger i forbindelse med 

miljøvenligt skovbrug betale for de yderligere forpligtelser, der ligger ud over dette referencescenarie. 
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23. Påvirker ejendomsretten til og størrelsen af skovbesiddelser forvaltningen i en Natura 2000-

lokalitet? 

Forpligtelse/Anbefaling/Information 
Målgruppe:  skovejere/-

forvaltere, myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(F) De forpligtelser, der udspringer af direktiverne, finder indirekte anvendelse på alle typer skovejere 

og -forvaltere, uanset deres status og størrelsen af deres ejendom i Natura 2000, med mindre andet er 

anført i nationale lovgivning om gennemførelse af direktiverne.  

(I) Den type bevaringsforanstaltninger, der anvendes, kan imidlertid tilpasses for at tage højde for 

ejendomsret og størrelse. Medlemsstaterne kan f.eks., så længe bevaringsmålene kan overholdes, 

foretrække brug af kontraktmæssige aftaler for private grundejere og administrative eller 

politikrelaterede foranstaltninger for offentlige skoves vedkommende. 

(I) Størrelsen af skovområder i Natura 2000 kan også til tider have indflydelse på ambitionstypen og -

niveauet for de bevaringsmål, der skal forfølges. Store skove i statseje har f.eks. meget større 

sandsynlighed for at have de juridiske midler og metoder, der skal til for at justere deres 

skovforvaltningspraksisser for at gennemføre mere ambitiøse bevaringsforanstaltninger. Som 

offentlige organer kan deres politiske opgaver have en højere prioritet i forhold til statsskovenes 

flerfunktionelle rolle, end det kan være tilfældet for små skovejere.  

(I) Store områder giver også ofte større fleksibilitet i gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger, da 

der generelt er større manøvremuligheder i valget af, hvilke bevaringsforanstaltninger, der skal 

gennemføres og med hvilken intensitet. 

(A) Omvendt kræver arbejde med små private og offentlige (f.eks. kommuner) jordejere, at der 

afsættes tilstrækkelige ressourcer til at informere dem, øge deres opmærksomhed og involvere dem i 

gennemførelsen af passende foranstaltninger og skovbrugspraksis. En samordnet indsats fra en 

gruppe af små ejendomme kan give muligheder for synergi og besparelser. 

 

 

24. Hvordan kan ejere/forvaltere af skove blive involveret eller bidrage?  

Anbefaling 
Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

2,3,4,5,8,10,12,14,20,21,23 

Skovejere og -forvaltere spiller en central rolle i gennemførelsen af Natura 2000. De kender deres 

ejendom og har omfattende erfaring med gennemførelsen af praktiske foranstaltninger på stedet. De 

er derfor vigtige partnere i udviklingen og en vellykket gennemførelse af Natura 2000.  

Natura 2000 anerkender, at mennesket er en integreret del af naturen, og at partnerskaber er 

afgørende for at nå bevaringsmål. Alle spiller en rolle for at gøre Natura 2000 til en succes – det være 

sig offentlige myndigheder, private jordejere og -brugere, bygherrer, naturbeskyttelses-NGO’er, 

videnskabelige eksperter, lokalsamfund og borgere i almindelighed. 

Det giver også praktisk mening at oprette partnerskaber og bringe mennesker sammen. Mange 

områder i Natura 2000 har allerede været under en eller anden form for aktiv arealudnyttelse i lang tid, 

hvilket udgør en integrerende del af det bredere landskab. Mange områder er værdifulde for naturen 

netop på grund af den måde, de er blevet forvaltet på hidtil, og det vil være vigtigt at sikre, at disse 

aktiviteter bevares også fremadrettet.  

Derved understøtter habitatdirektivet princippet om bæredygtig udvikling og integreret forvaltning. Dets 

mål er ikke at udelukke socioøkonomiske aktiviteter fra Natura 2000-områder, men tværtimod at sikre, 

at de gennemføres på en måde, der sikrer og støtter de værdifulde arter og naturtyper, der findes, og 

opretholder naturøkosystemernes generelle sundhedstilstand. 
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Det skal imidlertid ligeledes bemærkes, at nogle af de skove, der er medtaget i Natura 2000, er blevet 

formet af naturlige processer, med meget lidt eller ingen menneskelig påvirkning, og forvaltningen 

heraf bør sigte på at bevare deres høje grad af naturlighed. 

Habitatdirektivet fastsætter rammerne for handling og de overordnede mål, der skal opnås, men 

overlader det til de enkelte medlemsstater at beslutte, hvordan de bedst forvalter individuelle Natura 

2000-områder i samarbejde med lokale interessenter. Vægten ligger i høj grad på at finde lokale 

løsninger på lokale forvaltningsproblemer, samtidig med at der arbejdes mod det fælles overordnede 

mål om at opretholde naturtyper og arter af fællesskabsbetydning eller genskabe dem til en gunstig 

bevaringsstatus. 

 

 

25. Er disse værktøjer tilgængelige til støtte for gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger, 

opmærksomhedsskabelse eller kapacitetsopbygning blandt interessenter? 

Anbefaling Målgruppe:  myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

3,5,6,7,8,9,12,14,17,18,19, 

21,23,24 

Processer for opbygning af lokale kapaciteter for forvaltningen af Natura 2000-områder er vigtige for 

en vellykket gennemførelse af Natura 2000. Det anbefales at tilvejebringe rådgivningstjenester, der er 

tilgængelige for alle parter, der er involveret i gennemførelsen af Natura 2000-forvaltningsplaner eller 

bevaringsforanstaltninger fra de kompetente nationale eller regionale myndigheder. Der er allerede 

nogle medlemsstater, der stiller sådanne tjenester til rådighed. 

Deltagerbaseret planlægning omfatter tilvejebringelse af relevante oplysninger til alle interesserede 

parter og mulighed for tværfaglige, teknisk velbegrundede indsatser. Holdningen er baseret på 

tilgængelige oplysninger og deres kvalitet. Hertil hører identifikation af målgrupper og ad hoc-

informationsplanlægning, der involverer forskellige værktøjer og materialer, der er passende for hver 

gruppe. Det er vigtigt at se på disse gruppers forståelse af Natura 2000 og skove og korrigere 

eventuelle misforståelser i den forbindelse. 

Natura 2000 Biogeographical Process 'Working Together in Natura 2000' (Samarbejde i Natura 2000 - 

Den biogeografiske proces for Natura 2000) er blevet oprettet med det formål at lette udvekslingen af 

oplysninger og bedste praksis om forvaltningen af Natura 2000 og at udvikle et samarbejde i alle 

medlemsstater og regioner
57

. Der findes finansielle ressourcer fra EU-fonde, der skal øge kapaciteten 

for gennemførelse af passende bevaringsforanstaltninger, der inddrager centrale lokale interessenter, 

såsom landmænd og skovejere, især efter ELFUL, men også efter LIFE og andre 

finansieringsprogrammer.  
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  For yderligere oplysninger om processen, se Natura 2000-kommunikationsplatformen: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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4.5. Sikring af ikke-forringelse af skove i Natura 2000-områder 
 

Spørgsmål:  

26.  Hvad betyder det i praksis, at lokaliteten ikke skal have lov til at forringes?  

27. Er det nødvendigt, at den eksisterende skovforvaltning er i overensstemmelse med 

bevaringsmålene for Natura 2000-lokaliteten? 

28. Hvem er ansvarlig for gennemførelse og verifikation af denne forpligtelse til at undgå forringelse?  

 

 

26. Hvad betyder det i praksis, at et område ikke skal have lov til at forringes? 

Juridisk 

forpligtelse/Anbefaling/Information  
Målgruppe:  skovejere/-

forvaltere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 7,13,17,19,20,22 

(F) Habitatdirektivet (artikel 6, stk. 2) forpligter medlemsstaterne til at undgå forringelse af naturtyper 

og væsentlig forstyrrelse af de arter, for hvilke et område er udpeget. I henhold til fugledirektivet 

(artikel 4, stk. 4) skal der generelt undgås forringelse af fuglearternes levesteder. 

Skovejere og -forvaltere vil naturligvis skulle respektere enhver juridisk bindende bestemmelse herom 

vedtaget på nationalt, regionalt eller lokalt plan (f.eks. tilladelsesprocedurer). 

 De “passende foranstaltninger”, der skal træffes af medlemsstaterne, er ikke nødvendigvis 

begrænset til forsætlige handlinger, men de vedrører normalt også enhver begivenhed, der kunne 

opstå vilkårligt (brand, oversvømmelse osv.), så længe en sådan begivenhed er forudsigelig, og 

der kan træffes forsigtighedsforanstaltninger for at minimere risiciene for lokaliteten. Forstyrrelser, 

der er en del af dynamikken for det naturlige økosystem, bør ikke antages at udgøre forringelse. 

 Kravet om, at medlemsstaterne træffer “passende foranstaltninger” er ikke kun begrænset til 

håndtering af menneskelige aktiviteter. men dækker også naturlig udvikling, der kan få 

bevaringsstatus for arterne og naturtyperne i lokaliteten til at forringes. F.eks. skal der i tilfælde af 

naturlige skift, der opstår hos delvis naturlige naturtyper, skulle træffes foranstaltninger for at 

bremse denne proces, hvis det er sandsynligt, at det påvirker arter eller naturtyper negativt, for 

hvilke lokaliteten er blevet udpeget (Domstolens dom C-06/04
58

). Bestemmelsen finder ikke 

anvendelse, når processen ikke kan påvirkes ved aktiv forvaltning (f.eks. klimabetinget 

forringelse). 

 Kravet finder ligeledes anvendelse på aktiviteter, der eksisterede på lokaliteten, allerede før den 

blev optaget i Natura 2000. Det betyder, at løbende aktiviteter måske skal forbydes eller ændres, 

hvis de påvirker lokaliteten negativt (Domstolens dom C-404/09
59

) 

 Hvis det er relevant, forventes medlemsstaterne at sikre, at der ligeledes træffes passende 

foranstaltninger uden for områderne, såfremt der er risiko for en negativ virkning på naturtyper 

eller arter, der findes i områderne. 

 Foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå forringelse af et område, bør gennemføres, inden 

symptomerne på forringelser opstår (Domstolens dom C-355/90
60

, C-117/00
61

). 

Det betyder i praksis, at alle handlinger i Natura 2000-skove, der vil have en negativ virkning på den 

økologiske struktur og funktioner i beskyttede levesteder eller på egnetheden af levesteder for 

beskyttede arter (f.eks. føde-, hvile- og ynglesteder), samt alle handlinger, der kan forårsage en 

betydelig forstyrrelse af beskyttede arter, navnlig i deres yngle-, hvile- eller fødeperioder, skal undgås.  

(I)/(A) Om en specifik aktivitet rent faktisk fører til forværring af et område , vil ligeledes afhænge af de 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=C-6/04 
59

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=C-404/09 
60

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355 
61

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=C-117/00 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=C-117/00
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overordnede økologiske forhold i området og bevaringstilstanden for de arter og naturtyper, der findes 

der. Såfremt disse kan påvirkes negativt, skal der træffes forebyggende foranstaltninger. Ved tvivl om 

virkningerne af en given foranstaltning, bør der anlægges en forsigtighedsbetragtning. 

(A) Der anbefales derfor altid en analyse i den konkrete sag.  

F.eks. ville renafdrift i et lille Natura 2000-område udpeget for sin egeskov sandsynligvis blive betragtet 

som en forringelse, hvorimod den samme handling i et stort Natura 2000-lokalitet, der primært er 

sammensat af store egebestande, sandsynligvis ikke ville forårsage væsentlig skade eller måske 

endda ville være gunstig for nogle arter, for hvilke lokaliteten er udpeget.  

De mulige indirekte virkninger af skovdriftsforanstaltninger bør også overvejes. Træfældning kan have 

positive virkninger et sted, f.eks. ved at slippe mere lys ned på jorden eller ved at fjerne uønskede 

arter, men kan udgøre et problem et andet sted, hvor den kan føre til nedbrydelse af en beskyttet 

naturtypes struktur og funktioner (da den kan forårsage komprimering af jorden, indvirke på de 

hydrologiske forhold, påvirke naturlige genopretnings- eller nedbrydningsprocesser osv.). 

(I) Beskæring af et træ, der huser en sort storks rede, udtørring af et moseskovområde, træfældning 

tæt på en ørnerede om foråret er eksempler på indsatser, der skal undgås.  

(R) Passende foranstaltninger, restriktioner eller begrænsninger kan f.eks. medtages i udformningen af 

skovforvaltningsplaner, for at sikre, at skovbrugsaktiviteter gennemføres på en måde, der forhindrer 

enhver forstyrrelse af arter eller forringelse af levesteder af EU-betydning.  

(I) Desuden kan det være nødvendigt med visse forebyggende foranstaltninger for at undgå forringelse 

forårsaget af eksterne faktorer eller risici, som f.eks. brand eller sygdomme. I visse boreale skove, 

hvor brande spiller en specifik rolle for opretholdelse af biodiversitet, bør de ikke betragtes som en 

forringelse. 

(I) Der findes vejledning om, hvordan man undgår negative virkninger ved skovbrugsforanstaltninger 

på levesteder og arter af EU-betydning i nogle lande og regioner i EU. En sådan vejledning er nyttig for 

forvaltningen af skove både i og uden for Natura 2000-områder (se f.eks. nogle af de ovennævnte 

caseundersøgelser). 

(A) De kompetente lokale, regionale og nationale myndigheder bør sikre, at skovejere og -forvaltere er 

velinformeret om de foranstaltninger, der er planlagt eller indført på en given lokalitet. Skovejere og -

forvaltere i Natura 2000-skove skal være klar over, at visse aktiviteter kan være reguleret. De bør 

holde sig opdateret om eksisterende foranstaltninger I tvivlstilfælde bør de kontakte de kompetente 

myndigheder.  
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27. Er det nødvendigt, at den eksisterende skovforvaltning er i overensstemmelse med 

bevaringsmålene for Natura 2000-lokaliteten? 

Juridisk 

forpligtelse/Anbefaling/Information  
Målgruppe:  skovejere/-

forvaltere, myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(F) Ja. I henhold til artikel 6, stk. 2, i habitatdirektivet skal enhver forringelse af levesteder og væsentlig 

forstyrrelse af arter, for hvilke et område er udpeget, undgås. Det gælder også for aktiviteter, der 

allerede eksisterede, da et område blev optaget i 2000. Såfremt en sådan eksisterende aktivitet i en 

Natura 2000-lokalitet forårsager forringelse af naturtyper eller forstyrrelse af arter, for hvilke lokaliteten 

er oprettet, skal den enten omfattes af passende foranstaltninger for at bringe forringelsen til ophør i 

henhold til artikel 6, stk. 2, og/eller af proaktive bevaringsforanstaltninger, der er iværksat i henhold til 

habitatdirektivets artikel 6, stk. 1. Det kan i givet fald kræve, at den negative virkning bringes til ophør 

enten ved at stoppe aktiviteten eller ved at træffe afhjælpningsforanstaltninger. Der kan forudses visse 

økonomiske incitamenter eller kompensation, hvor de foranstaltninger, der pålægges skovejere, går 

videre end normal praksis for bæredygtig skovforvaltning. 

Det kan f.eks. være, at visse fuglearter, der bygger rede i området, kræver en tidsmæssig tilpasning af 

skovbrugsaktiviteter for at undgå forstyrrelse af arterne i følsomme perioder eller en begrænsning i 

visse skovbrugsaktiviteter i særligt følsomme områder for at undgå forringelse af specifikke levesteder 

eller naturlige karaktertræk, der findes på lokaliteten. 

(A) Omvendt skal dette, hvis der er et positivt bidrag fra den eksisterende skovforvaltning, remmes 

eller optimeres for at maksimere skovforvaltningens potentielle bidrag til opnåelsen af 

bevaringsmålene. 

 

 

28. Hvem er ansvarlig for gennemførelse og verifikation af forpligtelsen til at undgå 

forringelse? 

Juridisk forpligtelse Målgruppe: myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

 

Medlemsstaterne er ansvarlige for at træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af 

naturtyper og væsentlige forstyrrelser af arter i Natura 2000-områder i henhold til habitatdirektivets 

artikel 6, stk. 2. De forventes at opstille en specifik, kohærent og komplet juridisk ramme, der kan sikre 

effektiv beskyttelse af de pågældende områder. Rent administrative foranstaltninger eller frivillige 

foranstaltninger er måske derfor ikke tilstrækkelige til dette formål. 

Det er ligeledes nationale eller regionale myndigheders ansvar at verificere, at foranstaltningerne til at 

undgå forringelse og væsentlig forstyrrelse, håndhæves på tilstrækkelig vis. Referencescenariet for 

vurdering af en forringelse eller forstyrrelse er graden af bevaring af levesteder og arter på det 

tidspunkt, hvor et område foreslås som et område af fællesskabsbetydning. Den skal evalueres i 

forhold til de indledende forhold, der beskrives i Natura 2000-standarddataformularen. Om nødvendigt 

kan medlemsstaterne informere Europa-Kommissionen om et behov for at opdatere 

standarddataformularen for et område yderligere af forskellige årsager (f.eks. bedre videnskabelig 

viden eller naturlig udvikling). Såfremt Kommissionen accepterer dette, bliver situationen som afspejlet 

i den opdaterede standardformular det nye referencescenarie for vurdering af mulig forringelse eller 

forstyrrelse. I tilfælde af en forringelse vil der blive krævet genopretning. 
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4.6  Praksisser for skovforvaltning og Natura 2000-krav  
 

Spørgsmål:  

29.  Skal skove i Natura 2000 kun forvaltes af hensyn til naturbevaring? 

30. Når skovforvaltning sker i overensstemmelse med kriterier for bæredygtig skovforvaltning, er dette 

så tilstrækkeligt til at overholde kravene i Natura 2000?  

31. Indebærer udpegning til Natura 2000 altid ændringer af eksisterende skovforvaltningspraksisser?  

32. Hvis en skov er certificeret, er det så tilstrækkeligt til at overholde kravene i Natura 2000? 

33.  Kan en Natura 2000-forvaltningsplan også omfatte skovdyrkningsforanstaltninger?  

34. Kan Natura 2000-bevaringsmål og -foranstaltninger integreres i eksisterende 

skovforvaltningsplaner? 

35. Hvad er fordelene ved at integrere Natura 2000-forvaltningsplaner og skovforvaltningsplaner? 

36. Bør eksisterende skovforvaltningsplaner tilpasses for at tage højde for eksisterende Natura 2000-

forvaltningsplaner? 

37. Det er ikke alle skove, der har en skovforvaltningsplan eller tilsvarende instrument. Er det 

obligatorisk at få skovforvaltningsplaner godkendt af myndigheden i en Natura 2000-lokalitet? 

38. Skove er dynamiske økosystemer, der forvaltes langsigtet. Hvordan kan dette specifikke aspekt 

gøres kompatibelt med bevaringsmålene i Natura 2000? 

39. Skovforvaltning omfatter til tider også ikkehjemmehørende arter. Er dette kompatibelt med 

kravene i Natura 2000? 

40. Klimaændringer vil med stor sandsynlighed have en stor virkning på skove. Kan der træffes 

skovforvaltningsforanstaltninger for at afbøde virkningen af klimaændringer, for så vidt angår et 

levested i Natura 2000? 

41. Hvordan skal der tages hensyn til forekomsten af "andre arealer med træbevoksning" (krat, 

klippeområder, osv.) eller ikke-skovområder? 

42.  Hvad sker der, når der er modsatrettede bevaringsmål mellem forskellige naturtyper eller arter af 

EU-betydning i samme lokalitet? 

43. Hvordan forholder man sig til udbrud af sygdomme i Natura 2000-områder, som kan have 

væsentlig økonomisk betydning (f.eks. barkbiller, fyrretræsnematode)?  

44. Er anlæg af skovveje i en Natura 2000-lokalitet mulig? 

45. Er renafdrift tilladt i Natura 2000-områder?  

46. Hvordan forholder man sig til forekomsten af nye bilag I-levesteder på en Natura 2000-lokalitet? 

47. Hvordan behandles sekundære bilag I-levesteder, som erstattes naturligt af skovtyper tættere på 

klimaks-vegetationen? 

 

 

29. Skal skove i Natura 2000 kun forvaltes af hensyn til naturbevaring?  

Information Målgruppe: offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

 

Nej, skove i Natura 2000 kan godt forvaltes med henblik på opnåelse af flere forskellige funktioner, 

f.eks. tømmerproduktion, jagt, rekreation osv., ud over naturbeskyttelse. Skovforvaltning i Natura 

2000-områder skal dog altid respektere de lokalitetsspecifikke bevaringsmål og aktivt bidrage til deres 

opnåelse. Hvor en Natura 2000-lokalitet overlapper med et nationalt naturreservat eller en 

nationalpark, forvaltes skove generelt primært til bevaringsformål i henhold til den relevante nationale 

lovgivning. 

Effektiv forvaltning af Natura 2000-områder indebærer et tæt samarbejde mellem kompetente 

naturbeskyttelses- og skovmyndigheder, offentlige og private skovejere og andre interessegrupper 

samt NGO’er. Indgåelse af passende aftaler, samtidig med at interessenters legitime interesser 

varetages, og frivillige bidrag til opnåelse af bevaringsmål belønnes, er alt sammen af afgørende 

betydning for en vellykket forvaltning af skove i Natura 2000. 
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30. Når skovforvaltning sker i overensstemmelse med kriterier for bæredygtig skovforvaltning, 

er dette så tilstrækkeligt til at overholde kravene i Natura 2000-områderne?  

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

 

Ikke nødvendigvis. Selv om Forest Europe-kriterierne for indberetning af Bæredygtig skovforvaltning 

omfatter vedligeholdelse, bevaring og passende fremme af biologisk diversitet i skovøkosystemer, er 

disse måske ikke tilstrækkeligt detaljerede til at dække de specifikke bevaringsmål for individuelle 

Natura 2000-områder. I sådanne tilfælde kan de specifikke krav i Natura 2000 have behov for at 

supplere de generelle principper og kriterier for bæredygtig skovforvaltning og blive formuleret mere 

indgående. 

 

 

31. Indebærer udpegning til Natura 2000-område ændringer af eksisterende skovforvaltnings-

praksisser?  

Anbefaling Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  8, 9, 19, 20 

Ikke nødvendigvis, udlægning af et område under Natura 2000 kræver ikke systematisk ændringer af 

eksisterende skovbrugsaktiviteter. Det afhænger meget af lokaliteten.  

For en række områder kan det være, at netop eksisterende skovbrugspraksisser er årsagen til, hvorfor 

et givet levested eller art er i en god bevaringstilstand til at begynde med. I sådanne tilfælde vil det 

være vigtigt at sikre, at disse praksisser videreføres også fremadrettet, og muligvis endda udvides til 

andre områder. For mange delvis naturlige skovnaturtyper, som Dehesas eller de fennoskandiske 

græssede skovenge, har de traditionelle forvaltningspraksisser formet disse levesteder og bør derfor 

bevares. 

I andre tilfælde kan det imidlertid være påkrævet med visse tilpasninger eller restriktioner af 

eksisterende aktiviteter for at overholde de bevaringsmål, der er specifikke for den pågældende 

lokalitet. Det kan være nødvendigt med ændringer i skovforvaltningen med henblik på f.eks. at 

forbedre den økologiske kvalitet af levesteder (omfang af dødt træ, antal gamle træer, osv.) eller 

forøgelsen af det område, der er dækket af en given naturtype gennem genopretning. (Se også 

spørgsmål nr. 12 og 27).  

Den nuværende bevaringsstatus er dårlig for mange skovtyper (se bilag 2), og ændringer i 

skovforvaltningspraksisserne kan således være nødvendige for at forbedre deres status. Natura 2000-

områder er nøgleområder for opnåelse af en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter i EU, og 

det er meget vigtigt, at de forvaltes på en måde, der gør det muligt at nå dette mål. Til dette formål er 

de bevaringsmål og -foranstaltninger, der er specifikke for lokaliteten, nødvendige for at sikre, at hver 

enkelt lokalitet bidrager bedst muligt til at nå dette mål. 
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32. Hvis en skov er certificeret, er det så tilstrækkeligt til at overholde kravene i Natura 2000? 

Information  Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 

 Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

 

Skovcertificeringskriterier (FSC, PEFC), som et frivilligt markedsbaseret værktøj, kræver opretholdelse 

og/eller fremme af biodiversitet og høje bevaringsværdier i skove, i betragtning af tilstedeværelsen af 

beskyttede arter og gennemførelse af passende foranstaltninger (f.eks. efterladelse af dødt træ og 

gamle træer i skoven). De kan ved at kræve overensstemmelse med andre planer for arealanvendelse 

og bevaringsværktøjer og lovgivning også bidrage til at fremme bevaringsmålene for en Natura 2000-

lokalitet. Sådanne kriterier holdes imidlertid gerne i meget generelle vendinger (der ikke er specifikke 

for et område). De sikrer derfor ikke systematisk overensstemmelse med de specifikke bevaringsmål 

for Natura 2000-områder. 

 

 

33. Kan en Natura 2000-forvaltningsplan også omfatte skovdyrkningsforanstaltninger?  

Anbefaling  Målgruppe:  skovejere/-

forvaltere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  8, 10, 11  

Ja, hvor der ikke findes nogen forvaltningsplan, f.eks. i skovområder opdelt i flere ejendomme, kan en 

Natura 2000-forvaltningsplan dække visse skovdyrkningsforanstaltninger, samt andre funktioner og 

services i området, som f.eks. rekreation, vandbeskyttelse, landskabsaspekter, osv. I dette tilfælde bør 

enhver foranstaltning, der ikke er strengt nødvendig for bevaringsforvaltningen af denne lokalitet, men 

inkluderet i forvaltningsplanen, udpeges på en måde, så den ikke formodes at have nogen væsentlig 

negativ virkning på lokaliteten. Ideelt bør de undersøges nøje i denne henseende, og resultatet af 

undersøgelsen skal være dokumenteret i forvaltningsplanen. 

Omvendt kan en skovforvaltningsplan også tjene som en Natura 2000-forvaltningsplan, hvis Natura 

2000-målene er integreret (se spørgsmål 34). Også i dette tilfælde bør de skovbrugsforanstaltninger, 

der ikke er nødvendige for bevaringsforvaltningen af lokaliteten, undersøges for at udelukke 

sandsynligheden for negative virkninger på lokaliteten, og resultaterne af denne undersøgelse bør 

være dokumenteret i forvaltningsplanen. Både i tilfældet med Natura 2000-forvaltningsplaner, der 

integrerer “normale” skovforvaltningsforanstaltninger, og for skovforvaltningsplaner, der integrerer 

Natura 2000-bevaringsforanstaltninger, er et tæt samarbejde mellem de kompetente natur-

beskyttelses- og skovmyndigheder og de interesserede skovejere og -forvaltere nødvendig. 

 

 

34. Kan Natura 2000-bevaringsmål og -foranstaltninger integreres i eksisterende skov-

forvaltningsplaner? 

Anbefaling  Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 2,4,5,6,8,10,17,19,20 

Skovforvaltningsplaner og Natura 2000-forvaltningsplaner har ikke altid samme sigte og målsætninger, 

og normalt afviger retsgrundlaget fra hinanden. Ansvaret for at udarbejde Natura 2000-

forvaltningsplaner ligger hos de kompetente naturbeskyttelsesmyndigheder, hvorimod ansvaret for 

udarbejdelsen af skovforvaltningsplaner ligger hos skovejeren eller -forvalteren. Afhængigt af den 

relevante nationale lovgivning kan en formel godkendelse fra de kompetente myndigheder være 

krævet. Hvor der allerede findes en skovforvaltningsplan, eller en sådan kræves for en skov, der helt 

eller delvis er udlagt som en Natura 2000-lokalitet, og hvor det er juridisk og praktisk muligt, kan det 

være meget nyttigt og effektivt at integrere de relevante Natura 2000-bevaringsmål og -foranstaltninger 

i denne plan. 

En skovforvaltningsplan indeholder generelt strategiske og operationelle afsnit og kan dække over 
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mange aspekter, fra økonomiske aspekter, f.eks. tømmerproduktion og anden vareproduktion, til 

rekreation og naturbevaring. Dette brede og fleksible spektrum af mål og aktiviteter giver normalt 

tilstrækkelig råderum til at medtage Natura 2000-målene og -foranstaltningerne, navnlig når det drejer 

sig om store statsejede skove eller godser ejet af en enhed.  

Skovforvaltningsplaner kan også tjene som forretningsplan for skovbrug og kan indeholde personlige 

oplysninger, der ikke må offentliggøres. I dette tilfælde vil der kunne anføres relevant information 

vedrørende Natura 2000 i et separat bilag til skovforvaltningsplanen. 

Integrationen bliver mere udfordrende, når det drejer sig om et stort antal (små) skovbrug med 

forskellige slags ejendomsforhold (hvoraf mange ikke kræver nogen skovforvaltningsplan), eller når 

Natura 2000-grænserne og skovbrugsgrænserne ikke er sammenfaldende. Under alle 

omstændigheder og for at undgå forringelse af lokaliteten skal skoven forvaltes på en sådan måde, at 

det er foreneligt med de bevaringsmål- og foranstaltninger, der er iværksat for lokaliteten, og som er 

beskrevet i Natura 2000-forvaltningsplanen, såfremt en sådan plan eksisterer. 

En række medlemsstater har formuleret retningslinjer, regler eller andre vejledningsværktøjer for at 

lette integrationen af Natura 2000-behov i skovforvaltningsplanlægningen (se også spørgsmål nr. 33 

og de relaterede caseundersøgelser). 

 

 

35. Hvad er fordelene ved at integrere N2000-forvaltningsplaner og skovforvaltningsplaner? 

Anbefaling  Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder  
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 2,4,5,6,8,10,17,19,20 

Integration af Natura 2000-bevaringsmål og -foranstaltninger i en skovforvaltningsplan kan give mange 

fordele for de involverede, selv om dette til en start kan kræve visse yderligere undersøgelser og 

høringer. Det vigtigste er, at en sådan integration vil gøre det muligt for skovejere og -vejledere kun at 

skulle forholde sig til ét dokument i den daglige forvaltning af deres skov i stedet for at skulle 

konsultere både Natura 2000-forvaltningsplanen og skovforvaltningsplanen. Samtidig vil det være med 

til at sikre en bedre sammenhæng mellem forskellige politiske målsætninger, hvorved man undgår 

potentielle konflikter i gennemførelsesfasen samt unødige omkostninger. Spørgsmålet om eventuelt at 

have én plan, der integrerer alle aspekter fremfor to, diskuteres yderligere nedenfor. 

Skovforvaltningsplaner, der integrerer Natura 2000-mål, er også et meget nyttigt værktøj til at tiltrække 

økonomiske ressourcer, som der er stort behov for til implementeringen, idet de er i stand til at opfylde 

adskillige politikmål med blot én plan. Dette kan navnlig være tilfældet, når der gøres brug af de 

tilgængelige muligheder for EU-finansiering i medfør af strukturfondene, fondene for udvikling af 

landdistrikter eller LIFE (se afsnit 1.2.2 i Del I i dokumentet for en oversigt over mulige EU-

finansieringskilder). 

En anden væsentlig fordel ved en integreret forvaltningsplan er, at den vil bidrage til at undgå 

eventuelle væsentlige negative virkninger på den respektive Natura 2000-lokalitet. Hvis dette reelt kan 

opnås, påvises og dokumenteres gennem en objektiv screening af foranstaltningerne i planen, vil en 

vigtig fordel være, at hverken planen eller en individuel forvaltningsforanstaltning vil skulle underkastes 

en fuld passende vurdering af virkningerne i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. 

Hvis f.eks. et skovhugstprojekt ikke er strengt nødvendigt for lokalitetens bevaringsforvaltning, 

forekommer det sandsynligt, at det i sig selv har en betydelig negativ virkning på selve lokaliteten eller 

i kombination med andre planer eller projekter, og hvis sandsynligheden af sådanne virkninger ikke 

kan udelukkes, skal det underkastes en passende vurdering i henhold til habitatdirektivets artikel 6, 

stk. 3. Integrerede skovforvaltningsplaner omfatter normalt skovhugstaktiviteter, der måske ikke er 

nødvendige for at nå lokalitetens bevaringsmål, men er nødvendige for at nå andre mål (f.eks. 

træproduktion, jagtforvaltning, rekreation, brandbeskyttelse, jordbeskyttelse). Det forventes, at 

sådanne foranstaltninger, der er medtaget i en integreret træforvaltningsplan, er udformet på en sådan 

måde, at eventuelle negative virkninger på lokaliteten undgås eller reduceres til et uvæsentligt niveau. 

Med disse forholdsregler vil der normalt være en meget lille risiko for, at eventuelle negative virkninger, 

også i kombination med andre planer eller projekter, ikke kan elimineres, og at en fuld passende 
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vurdering i medfør af artikel 6, stk. 3, fortsat skal gennemføres. I nogle tilfælde kan skovhugst endda 

bidrage positivt til at nå lokalitetens bevaringsmål (f.eks. at forbedre en naturtype af 

fælleskabsbetydning og dennes naturlige genopretning, fjerne uønskede træarter osv.) 

Det er vigtigt at understrege, at enhver foranstaltning, der ikke er strengt nødvendig for 

bevaringsforvaltningen af et område, men er medtaget i en integreret forvaltningsplan, bør udformes 

på en sådan måde, at den ikke forventes at have betydelig negativ virkning på lokaliteten, alene eller i 
kombination med andre planer eller projekter, og at den skal undersøges grundigt i denne henseende, 

og at resultatet af undersøgelsen skal dokumenteres i forvaltningsplanen (se spørgsmål nr. 33 og 34). 

Det ville være en ideel situation kun at have én enkelt integreret plan, der dækker både Natura 2000- 

og skovforvaltning. I ekstraordinære tilfælde (f.eks. ét enkelt skovbrug svarende til én Natura 2000-

lokalitet), kan Natura 2000-forvaltningsplanen og skovforvaltningsplanen let kombineres til et enkelt 

dokument. Et sådant dokument overtager således en Natura 2000-forvaltningsplans funktion, hvis den 

godkendes af den kompetente naturbeskyttelsesmyndighed. I de fleste andre tilfælde vil der imidlertid 

være to separate dokumenter: Dels en Natura 2000-forvaltningsplan (der omfatter hele en Natura 

2000-lokalitet), som generelt omfatter adskillige skovbrug, og dels flere skovforvaltningsplaner for flere 

forskellige skovbrug. Under alle omstændigheder skal skovforvaltningsplaner overholde kravene om 

ikke-forringelse i habitatdirektivets artikel 6, stk. 2. De bør også under ideelle forhold integrere de mere 

proaktive bevaringsmål for Natura 2000-lokaliteten (integrerede skovforvaltningsplaner). Individuelle 

skovhugstprojekter i Natura 2000-områder bør altid udformes på en sådan måde, at eventuelle 

negative virkninger på lokaliteten undgås eller reduceres til uvæsentlige niveauer. Såfremt væsentlige 

virkninger ikke kan frasorteres, vil det altid være påkrævet med en passende vurdering. 

 

 

36. Bør eksisterende skovforvaltningsplaner tilpasses for at tage højde for eksisterende Natura 

2000-forvaltningsplaner?  

Anbefaling  Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder  
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  4, 6, 7, 8, 17, 18, 19,20 

Der er i princippet ikke nogen pligt til at tilpasse eksisterende skovforvaltningsplaner, så længe de 

foranstaltninger, der er dækket af planen, ikke skaber nogen forringelse af naturtyperne eller 

levesteder for arter, for hvilke der er udpeget en Natura 2000-lokalitet, eller nogen væsentlig 

forstyrrelse af sådanne arter. 

Der kan dog være behov for at tilpasse eksisterende planer, hvor de omfatter skovdyrknings- eller 

andre foranstaltninger, der ikke er forenelige med de bevaringsmål, der er specifikke for lokaliteten. 

Såfremt en eksisterende skovforvaltningsplan ikke tager højde for de bevaringsmål og -

foranstaltninger, der er vedtaget inden for rammerne af en Natura 2000-forvaltningsplan, der omfatter 

den samme skov, er det bedste at revidere den. Hvor det er muligt, bør muligheden for synergier 

undersøges, således at skovdyrkningsforanstaltninger kan bidrage til at nå bevaringsmålene i Natura 

2000. Ikke desto mindre kan integrationen af Natura 2000-mål og -foranstaltninger vente til den næste 

planlagte opdatering af disse planer, forudsat at aktiviteterne under den eksisterende plan ikke 

forårsager nogen forringelse af beskyttede levesteder eller forstyrrelse af beskyttede arter i Natura 

2000-lokaliteten. 

Hvor en skovforvaltningsplan integrerer de relevante bevaringsforanstaltninger fuldt ud i 

overensstemmelse med lokalitetens bevaringsmål på en sådan måde, at eventuelle negative 

virkninger på beskyttede arter og naturtyper undgås, og hvor det er muligt de 

skovbrugsforanstaltninger, der er omfattet af planen endda proaktivt bidrager til at opnå lokalitetens 

bevaringsmål, bør det normalt være muligt at konkludere, at planen sandsynligvis ikke har en 

væsentlig negativ virkning på lokaliteten. En sådan konklusion kan kun drages på basis af objektive 

argumenter og som et resultat af en undersøgelse af alle tænkelige virkninger af planen på Natura 

2000-lokaliteten. Det anbefales at dokumentere undersøgelsesresultaterne som et bilag til 

forvaltningsplanen. Under sådanne omstændigheder vil en passende vurdering af planen ikke være 

nødvendig. Se ligeledes spørgsmål nr. 57 for at få mere at vide om behovet for forelæggelse af en 

skovforvaltningsplan til en procedure i henhold til artikel 6, stk. 3.  
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37. Det er ikke alle skove, der har en skovforvaltningsplan eller et tilsvarende dokument. Er det 

obligatorisk at få skovforvaltningsplaner godkendt af myndigheden i en Natura 2000-lokalitet?  

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  

EU-direktiverne indeholder ikke nogen pligt til at iværksætte en skovforvaltningsplan for skove i Natura 

2000. Pligten til at iværksætte en skovforvaltningsplan afhænger i høj grad af gældende nationale 

regler i de enkelte medlemsstater. I flere medlemsstater kræves de for skove over en vis størrelse eller 

for visse typer skove. 

EU’s biodiversitetsstrategi tilskynder ikke desto mindre medlemsstaterne til “senest i 2020 [at] have 

skovforvaltningsplaner eller lignende instrumenter – på linje med principperne for bæredygtig 

skovforvaltning på plads for alle skove, som er offentligt ejede og for skovområder over en vis størrelse 

(fastlægges af medlemsstaterne eller regionerne og meddeles i deres planer for udvikling af 

landdistrikterne), og som modtager støtte i medfør af EU-politikken for udvikling af landdistrikter, så der 

sker en mærkbar forbedring i bevarelsestilstanden for arter og levesteder, der er afhængige af eller 

påvirkes af skovbrug, og leveringen af økosystemtjenester sammenholdt med EU's 2010-

referencescenarie”
62

.  

Derudover er støtte til nogle af skovbrugsforanstaltningerne i henhold til ELFUL-forordningen for 2014-

2020 (forordning 1305/2013) afhængig af fremlæggelsen af relevante oplysninger fra en 

skovforvaltningsplan eller et tilsvarende instrument i overensstemmelse med bæredygtig 

skovforvaltning over en vis størrelse (som nævnt ovenfor). 

 

                                                 
62 Som defineret i SEK(2006) 748. 
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38. Skove er dynamiske økosystemer, der forvaltes langsigtet. Hvordan kan dette konkrete 

aspekt gøres kompatibelt med bevaringsmålene i Natura 2000?   

Anbefaling  Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 22 

Generelt iværksættes Natura 2000-bevaringsmål på en måde, der tager højde for skovøkosystemers 

dynamiske karakter. Det er nemlig ofte denne dynamiske egenskab, der er med til at sikre en lang 

række skovrelaterede arters fortsatte overlevelse, navnlig i store områder med sammenhængende 

skove.  

En udpegning i medfør af Natura 2000 forsøger derfor ikke systematisk at bevare en eksisterende 

situation i en given skov og på en given dato, selv om visse delvis naturlige skove afhænger af naturlig 

succession. Bevaringsmål tilstræber ikke at bevare en given situation for enhver pris, uanset dens 

naturlige udvikling. En sådan naturlig udvikling skal være en integreret del af de økologiske faktorer, 

på grundlag af hvilke bevaringsmål og -foranstaltninger er iværksat. "Skovdyrkningscyklussen" 

(genopretning, udtynding og høst af fuldt udviklede træer eller bestande) kan være forenelig med en 

sådan dynamisk tilgang. Det er imidlertid ofte ønskværdigt med visse tilpasninger til gældende praksis 

(f.eks. bevaring af gamle træer eller bestande).  

Det kan ikke desto mindre til tider være nødvendigt at "fastfryse" en situation for på lang sigt at bevare 

en delvis naturlig naturtype afhængigt af konkrete forvaltningsforanstaltninger.  

Løbende overvågning og evaluering af disse økologiske faktorer samt bevaringsgraden af målarterne 

og -levestederne vil om nødvendigt tillade en mulig tilpasning af lokalitetens bevaringsmål og -

foranstaltninger. 

Der kan imidlertid anvendes en dynamisk tilgang på en nemmere måde i store Natura 2000-områder 

end i små områder, der ofte er afgrænset til det aktuelle område med beskyttede naturtyper. Det er 

ligeledes vigtigt at have en overvågningsordning på egnsniveau, der kan spore problematiske 

tendenser i disse naturlige processer på alle berørte Natura 2000-områder i en given region på samme 

tid. 

 

 

39. Skovforvaltning omfatter til tider også ikkehjemmehørende arter. Er dette kompatibelt med 

kravene i Natura 2000? 

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 4, 11, 14, 15 

Valget af træarter i en Natura 2000-lokalitet og den grad, hvormed eksistensen af visse arter kan 

fremmes eller ikke fremmes, vil afhænge af de økologiske krav for de arter og naturtyper, for hvilke 

lokaliteten er udpeget, og af lokalitetens bevaringsmål. I områder, hvor bevaringsmålet er at forbedre 

en bestemt naturtypes eller arts bevaringsgrad, kan en mulig bevaringsforanstaltning bestå i at 

reducere det område, der huser ikkehjemmehørende arter f.eks. for at genoprette en naturtypes eller 

dets strukturs sammenhængende karakter. 

Omvendt kan det i områder, hvor målet er at opretholde skovene i deres nuværende tilstand og 

fordeling, være muligt at bevare eksisterende ikkehjemmehørende arter, så længe dette ikke forhindrer 

opnåelsen af lokalitetens bevaringsmål. Det kan f.eks. være tilfældet i store Natura 2000-områder, der 

har sammenhængende områder med naturligt skovdække af en tilstrækkeligt dynamisk karakter og 

strukturel kompleksitet til at bevare arterne og naturtyperne af fællesskabsbetydning i en god tilstand. 

Generelt bør indførelsen af fremmede træarter i Natura 2000-områder håndteres med varsomhed, og 

deres mulige virkninger skal evalueres. Erstatning af en skovtype af en god kvalitet med en 

beplantning af ikkehjemmehørende træer kan sandsynligvis ikke anses for at være i 

overensstemmelse med lokalitetens bevaringsmål. 
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40. Klimaændringer vil med stor sandsynlighed have en stor virkning på skove. Kan der træffes 

skovforvaltningsforanstaltninger for at tilpasse skoven til virkningen af klimaforandringer, for 

så vidt angår et levested i Natura 2000? 

Anbefaling Målgruppe:  skovejerforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

Forbedring af bevaringsgrad eller -status af skovtyper gennem passende skovforvaltning vil have en 

direkte positiv virkning også på skovøkosystemers modstandsevne, og således på deres evne til at 

klare virkningerne af klimaændringer (tilpasning). Til dette formål tilstræber adaptive 

forvaltningsstrategier at fremme skoves modstandsevne over for fremtidige ændringer, f.eks. ved at 

forbedre skovstrukturen, fjerne fragmentering og til tider tilgodese træarter, der er bedst egnede til de 

forudsete betingelser. Skove kan bidrage til at afbøde virkningerne af klimaforandringer, idet de 

optager kulstof. Det kan ske ved at forøge bestandene, tilstedeværelsen af dødt træ og mængden af 

kulstof i jorden. Beskyttelse, eller om nødvendigt, genopretning af vandforholdene i moseskove vil 

være med til at forebygge forringelse af tørv og CO2-udledninger fra tørvejord under skove. Disse 

forvaltningsstrategier bør imidlertid altid anvendes med forsigtighed for ikke at ændre de naturlige 

egenskaber for og sammensætning af de skovtyper, der skal bevares.  

Afbødning af klimaændringer og tilpasning er nye fokusområder i EU-fondene, som f.eks. ELFUL og 

det nye LIFE-program for miljø og klima, som fremmer foranstaltninger for skove i denne henseende. 

Under ELFUL skal medlemsstaterne bruge mindst 30 % af det samlede bidrag fra fonden til hvert 

program for udvikling af landdistrikter på bekæmpelse af og tilpasning til klimaændringer, samt på 

miljøspørgsmål. Anvendelsen bør ske gennem betalinger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug 

og økologisk landbrug og betalinger til områder med naturbetingede eller andre konkrete 

begrænsninger, gennem betalinger til skovbrugsområdet, betalinger til Natura 2000-områder samt 

klima- og miljørelateret investeringsstøtte. 

 

 

41. Hvordan skal der tages hensyn til forekomsten af "andre arealer med træbevoksning" (krat, 

klippeområder, osv.) eller ikke-skovområder?  

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder  
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  

4, 18 

Skove i Natura 2000 omfatter ofte "andre arealer med træbevoksning" (græsningsskove, krat, heder 

osv.), hvoraf nogle også er bilag I-naturtyper, der kræver udpegelse af Natura 2000-områder. Såfremt 

lokaliteten er udlagt til en sådan naturtype, eller den er et levested af betydning for andre ikke-

skovrelaterede arter af EU-betydning, vil det være nødvendigt at fastlægge konkrete bevaringsmål og -

foranstaltninger også for disse. 

Hvis dette ikke er tilfældet, kan disse levesteder forvaltes uden nødvendigvis at søge at opretholde 

eller forbedre graden af bevaring i lokaliteten, så længe forvaltningen heraf ikke griber ind i lokalitetens 

bevaringsmål eller n beskyttelsesordning på nationalt, regionalt eller lokalt niveau.  
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42. Hvad sker der, når der er modsatrettede bevaringsmål mellem forskellige naturtyper eller 

arter af EU-betydning i samme lokalitet? 

Anbefaling Målgruppe: skovforvaltere/-ejere 

 myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

 

Der kan være situationer, hvor en naturtypes eller arts bevaringsmål er i konflikt med bevaringsmålet 

for en naturtype eller art af EU-betydning, der findes på EU-lokaliteten. F.eks. kan det være 

ønskværdigt at udvide udbredelsesområdet for skovtyper, men dette kunne på sin side føre til tab af 

udlagt hede. 

Sådanne potentielle konflikter vil skulle håndteres og løses ved fastsættelsen af bevaringsmål for 

lokaliteten, i medfør af hensyntagen til den relative betydning af hver naturtype eller art i lokaliteten for 

at opnå det samlede mål om at nå en gunstig bevaringsstatus i EU og inden for medlemsstaternes 

biogeografiske regioner. Alle muligheder for identifikation af passende kompromisser, der kommer 

begge til gode, bør overvejes. (Se også spørgsmål nr. 18). 

 

 

43. Hvordan forholder man sig til udbrud af sygdomme i Natura 2000-områder, som kan have 

væsentlig økonomisk betydning (f.eks. barkbiller, fyrretræsnematode)? 

Juridisk 

forpligtelse/Anbefaling/Information 
Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

(A) Ved planlægning af plantesundhedsforanstaltninger i Natura 2000-områder bør der tages hensyn 

til lokalitetens bevaringsmål, og foranstaltningerne bør udformes på en sådan måde, at negative 

virkninger for de beskyttede arter og levesteder undgås eller reduceres til et uvæsentligt niveau. 

(F) Det vil være nødvendigt med en passende vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, stk.3, for alle 

plantesundhedsforanstaltninger for lokaliteten, der ikke er nødvendige for bevaringsforvaltning for 

lokaliteten, men sandsynligvis har en betydelig virkning på lokaliteten (se også spørgsmål nr. 57). I 

tilfælde af en negativ vurdering kan foranstaltningen kun godkendes i medfør af bestemmelserne i 

habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, (ingen alternativ løsning, bydende nødvendige hensyn til væsentlige 

samfundsinteresser, kompensationsforanstaltninger, underretning af Europa-Kommissionen, udtalelse 

fra Kommissionen, hvis der findes prioriterede arter eller naturtyper). 

(I) I naturskove kan visse sygdomme eller udbrud af insekter være en del af vigtige økologiske 

processer i skoven og tilvejebringe strukturer og funktioner, der er nødvendige for dens arter. Sådanne 

faktorer bør ikke altid systematisk forhindres, især ikke i store Natura 2000-områder, medmindre deres 

negative økologiske eller socioøkonomiske virkninger klart overskygger de potentielle positive 

økologiske virkninger. Det skal ligeledes bemærkes, at naturlige forstyrrelser generelt fungerer i stor 

skala og kan være negative lokalt, selv om de kan være ønskværdige i et egnsperspektiv. 

(F) Hvor der skal iværksættes nødforanstaltninger for at forhindre spredning til EU af skadegørere på 

planter eller planteprodukter i en Natura 2000-skov ifølge Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000
63

, 

navnlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, skal der tages passende risikostyringsmuligheder i brug, som 

kan indebære en mindre fældning af modtagelige planter. I det tilfælde skal der altid træffes 

sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilsvarende niveau af modvirkning af risikoen for spredning af 

de respektive skadegørere, sammenlignet med det niveau, der forudses af den tilsvarende 

gennemførelsesforanstaltning
64

. 

(A) Udformningen af plantesundhedsforanstaltninger og eventuelle kompensationsforanstaltninger bør 

                                                 
63 EUT L 169 af 10.7.2000, s. 1. 
64 Se f.eks. Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. september 2012 om nødforanstaltninger til 

forebyggelse af spredning i Unionen af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner og Buhrer) Nickle m.fl. (the pine 
wood nematode) – EUT L 266 af 2. oktober 2012, s.42 
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diskuteres på forhånd med de kompetente nationale myndigheder. I ekstraordinære tilfælde, når 

plantesundhedsforanstaltninger må udelukkes på grund af Natura 2000-bevaringsmål, med deraf 

følgende betydelige økonomiske tab for skovejeren, anbefales det, at medlemsstaterne overvejer 

passende økonomisk kompensation via de tilgængelige relevante EU- eller nationale fonde. 

 

 

44. Er anlæg af skovveje i en Natura 2000-lokalitet mulig? 

Information/Juridisk forpligtelse Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

19 

(I) Skovveje er ofte et afgørende element for at muliggøre en økonomisk bæredygtig skovforvaltning. I 

nogle tilfælde kan de ligefrem bidrage til bevaring af lokaliteten (adgang til gennemførelse af 

bevaringsforanstaltninger, beskyttelse mod brande, osv.). Selv om de til tider kan have betydelige 

direkte og indirekte virkninger på de arter og/eller levesteder, for hvilke lokaliteten er udpeget. 

(F) Som for lignende projekter skal referencen være på lokalitetens bevaringsmål. Det tilrådes kraftigt 

at planlægge eventuelle vejanlæg fra begyndelsen på en sådan måde, at eventuelle negative 

virkninger på de levesteder og arter, for hvilke lokaliteten blev udpeget, undgås eller afbødes. Hvis det 

i fortsættelse af disse forsigtighedsregler med rimelighed kan antages, at anlægget af vejen ikke ville 

påvirke lokalitetens integritet væsentligt, i lyset af lokalitetens bevaringsmål, eller at det endog ville 

bidrage positivt til at nå disse mål, kan den anlægges uden en fuldstændig passende vurdering. En 

sådan konklusion kan kun træffes på basis af objektive argumenter og som et resultat af en 

undersøgelse af alle tænkelige virkninger af projektet på Natura 2000-lokaliteten. 

(A) Undersøgelsesresultaterne bør dokumenteres, således at der altid kan henvises hertil, såfremt 

behovet opstår. Samme forholdsregel gør sig også gældende for ethvert skovvejsprojekt, der er en del 

af en skovforvaltningsplan (integreret eller ej), som ikke i sin helhed allerede er omfattet af en 

undersøgelse eller passende vurdering af virkningerne på en Natura 2000-lokalitet. 

(F) En passende vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, vil altid være påkrævet, såfremt en 

sandsynlig væsentlig virkning af vejen på lokaliteten ikke kan udelukkes (se også spørgsmål nr. 57). 

 

 

45. Er renafdrift tilladt i Natura 2000-områder? 

Anbefaling Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

4, 19 

Også her skal referencen være på lokalitetens bevaringsmål. Renafdrift kan have en skadelig virkning 

på visse levesteder eller skovarter, navnlig dem der afhænger af et permanent dække, men kan også 

give mulighed for, at andre arter eller levesteder, der er beskyttet i medfør af fugledirektivet eller 

habitatdirektivet, kan trives. En analyse fra sag til sag er påkrævet. Den bør tage hensyn til de 

bevaringsmål, der er specifikke for lokaliteten, de levesteder og arter, der berøres af den planlagte 

renafdrift, den eller de nye naturtyper, der vil erstatte dem, der vil blive fjernet (herunder enhver 

forskellig udviklingsfase eller stuktur af de eksisterende levesteder), den relative betydning af 

afdriftsområdet osv. For levesteder af fællesskabsinteresse, hvor det nuværende område i henhold til 

rapporteringen i artikel 17 allerede ligger under referenceværdierne for gunstig bevaringsstatus for det 

nationale eller biogeografiske niveau, vil renafdrift sandsynligvis være i konflikt med de bevaringsmål, 

der er konkrete for lokaliteten, og som i en sådan situation normalt skulle afspejle den overordnede 

karakter af at nå en gunstig bevaringsstatus på et bredere plan. 

Set i en proceduremæssig sammenhæng vil en passende vurdering ifølge artikel 6, stk. 3 være 

nødvendig for andre planer eller projekter, såfremt sandsynligheden for væsentlige virkninger på 

Natura 2000-lokaliteten ikke kan udelukkes (se spørgsmål nr. 44 og 57). 
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46. Hvordan forholder man sig til fremkomsten af nye bilag I-levesteder på en Natura 2000-

lokalitet? 

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  

Skovforvaltning er en langsigtet dynamisk proces. I forlængelse af visse 

skovforvaltningsforanstaltninger kan der opstå et nyt bilag I-levested. F.eks. kan der ved renafdrift af 

en rødgranbestand på sur jord i en Natura 2000-lokalitet opstå en europæisk tør hede (Natursted 

4030). Kan dette nye natursted blive beskyttet, eller kan det udvikle sig til en ny skovbestand (f.eks. 

birkebestand eller rødgranplantage) inden for få år? Lokalitetsbevaringsmålene vil give svaret på det 

spørgsmål.  

Såfremt lokaliteten oprindeligt er udlagt også til bevaring af tørre heder, skal der tages hensyn til den 

yderligere forekomst af levestedet i henhold til de tilsvarende bevaringsmål, enten på en dynamisk 

måde, inden for rammerne af en korrekt planlægning af renafdriften, der sikrer forekomsten på 

lokaliteten af tilstrækkelig overflade til dette levested, eller på en statisk måde (hvor der iværksættes 

konkrete foranstaltninger for at undgå skovrejsning og bevare denne tørre hede på dette sted), hvis 

der en betydelig mangel på dette levested. Hvis den nyopdukkede naturtype ikke var blandt de 

levesteder, for hvilke lokaliteten oprindeligt var udpeget (enten som et natursted eller levested for en 

art), bør denne (eller de tilsvarende arter) medtages i lokalitetens standarddataformular, og der bør 

udarbejdes konkrete bevaringsmål for denne naturtype eller tilsvarende art. Det vil afhænge af arten af 

disse mål, om konkrete bevaringsforanstaltninger er påkrævede. Hvor tilstedeværelsen af den nye 

naturtype eller levested for en art ikke er væsentlig med hensyn til hovedmålene for lokaliteten eller 

Natura 2000-netværkets sammenhængskraft, vil dette blive afspejlet i lokalitetens bevaringsmål. I et 

sådant tilfælde vil det nye levested ikke kræve specifikke bevaringsforanstaltninger (se også 

spørgsmål nr. 18 og 42). 

 

 

47. Hvordan behandles sekundære bilag I-levesteder, som erstattes naturligt erstattes af en 

anden skovtype? 

Anbefaling Målgruppe:  skovejere/-forvaltere, 

myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

Mange Natura 2000-levesteder afhænger af menneskelige indgreb. I mangel af menneskers 

interventioner udvikler sådanne sekundære levesteder sig spontant til en anden naturtype (af 

fællesskabsinteresse eller ikke), der kan være tættere på den potentielle naturlige vegetation, men 

ikke svarer til det levested, der eksisterede, da lokaliteten blev udlagt. F.eks. har visse bilag I-

levesteder (f.eks. noget egeskov – bilag I-levested 9160, 9170, 9190) udviklet sig som følge af en vis 

skovdyrkning (f.eks. lavskovsdrift). På grund af ændringer i forvaltningspraksisser (f.eks. nedlæggelse 

af lavskovsdrift) kan det ske, at et nyt levested (f.eks. en bøgeskov) gradvist vil erstatte det originale 

levested. På samme måde kunne visse fennoskandiske græssede skovenge udvikle sig til skov, når 

græsning ophører. 

Beslutningen vedrørende behandlingen af sådanne levesteder skal træffes i lyset af de bevaringsmål, 

der er fastsat for den respektive lokalitet. Disse mål burde ideelt være blevet fastsat i fortsættelse af en 

analyse af den relative betydning og potentiale ved denne lokalitet for bevaringen af de naturtyper, der 

i øjeblikket findes på lokaliteten, idet der tages hensyn til deres bevaringsstatus på regionalt, nationalt 

eller biogeografisk niveau.  

Hvis det er bestemt, at en særlig naturtype skal bevares eller endda gendannes på lokaliteten, er det 

op til den kompetente myndighed at iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger for at 

forhindre, at der udvikles en anden naturtype. 

Hvis bevaringsmålene inkluderer udviklingen til en anden naturtype, f.eks. fordi sidstnævnte svarer til 

den naturlige vegetation på lokaliteten, kræves der ikke nogen intervention for at stoppe udviklingen af 

denne naturtype, som i øvrigt til tider kan være et bilag I-levested. Med andre ord, så længe 

udviklingen af en ny naturtype er i overensstemmelse med bevaringsmålene, der er specifikke for 
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lokaliteten, vil det normalt ikke blive anset for at udgøre en forringelse i habitatdirektivets artikel 6, stk. 

2's forstand (se også spørgsmål nr. 18, 26, 42 og 46). 

 

 

 

4.7 Finansiering af bevaringen og forvaltningen af Natura 2000-områder 
 

Spørgsmål:  

48.  Medfører Natura 2000-bevaringsforanstaltninger altid omkostninger?  

49. Hvor meget koster Natura 2000-netværket i alt?  

50.  Hvem er ansvarlig for at sikre finansiering af netværket? Er der EU-fonde tilgængelige til støtte af 

bevaringsforvaltning af Natura 2000-områder? 

51.  Findes der specifikke foranstaltninger i medfør af EU’s forordning om udvikling af landdistrikter til 

støtte af Natura 2000? 

52. Findes der andre foranstaltninger under EU’s udvikling af landdistrikter, der kunne bidrage til 

finansieringen af Natura 2000? 

53.  Skal yderligere påløbne omkostninger eller urealiserede indtægter bæres af skovejere/-forvaltere? 

54.  Bør omkostningerne til Natura 2000-forvaltningsforanstaltninger altid kompenseres økonomisk? 

55.  Hvilke foranstaltninger findes der under EU’s LIFE-instrument til støtte af finansieringen af 

bevaringsforanstaltninger for skove i Natura 2000-områder? 

56.  findes der andre finansieringsmuligheder og -incitamenter for Natura 2000 på nationalt eller 

regionalt niveau? 

 

NB: Se også afsnit 1.2.2 i Del I i det foreliggende dokument for en fuldstændig oversigt over 

mulige EU-finansieringsmuligheder for Natura 2000-områder!! 
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48. Medfører Natura 2000-bevaringsforanstaltninger altid omkostninger? 

Anbefaling Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  

3,4,5,8,10,11,14,18,20,21, 

22,23 

Ikke altid. Det afhænge meget af den type foranstaltning og det særlige område, hvor de gennemføres. 

Der er visse bevaringsforanstaltninger, der ikke medfører nogen omkostninger eller reduceret 

indkomst, eller som let kan absorberes uden ekstraomkostninger eller tab af indkomst i forbindelse 

med daglige forvaltningsaktiviteter (f.eks. ændring af artssammensætningen for skovbestande, hvor en 

sådan sammensætning ikke er økonomisk og økologisk bæredygtig ved at indføre produktive træarter, 

der svarer til den naturlige vegetation eller simpelthen sikrer, at de eksisterende 

skovforvaltningspraksisser fortsættes, hvor de har vist sig at være fordelagtige for etablering eller 

vedligeholdelse af en god bevaringsgrad af arter og naturtyper, der findes i et område). 

Visse bevaringsforanstaltninger kan endog føre til visse økonomiske fordele på kort eller længere sigt 

(f.eks. skabelse af bedre jagtforhold for vildtarter, reduceret vildtskade, bedre fiskerimuligheder som 

følge af skovdyrkning, der tager større hensyn til floder, højere turistinteresse, mere naturvenlige og 

billigere skovbrugsmetoder, forbedrede jordforhold, osv.).  

Der vil imidlertid uundgåeligt være en række bevaringsforanstaltninger, der indebærer omkostninger, 

fordi de kræver ekstra arbejdskraft for at blive gennemført, kræver nye investeringer i ny infrastruktur 

eller udstyr, eller fordi de reducerer de kommercielle muligheder, der er tilgængelige for ejeren. Disse 

skal undersøges nærmere fra sag til sag. 

Det anbefales kraftigt, at Natura 2000-forvaltningsplanerne opstiller et skøn over omkostningerne ved 

gennemførelsen af hver af de bevaringsforanstaltninger, der er identificeret for den pågældende 

lokalitet og ligeledes se nærmere på alle mulige finansieringskilder på lokalt, nationalt og EU-niveau og 

fra både offentlige og private kilder. Det tilrådes ligeledes at undersøge muligheden af at bruge 

innovative selvfinansieringsordninger (f.eks. gennem salg af Natura 2000-produkter, økoturisme, 

betalinger for bevaring af vandkvaliteten, osv. – se eksempler i spørgsmål nr. 49). 

 

 

49. Hvor meget koster forvaltningen af Natura 2000-netværket i alt?  

Information Målgruppe: offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder  

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

En effektiv forvaltning og genoprettelse af områder i Natura 2000-netværket over hele EU-28 kræver 

betydelige finansielle investeringer. I 2007 skønnede Kommissionen, at det vil være nødvendigt med 

ca. 5,8 mia. EUR om året for EU-27-landene at forvalte og genoprette områderne i netværket. Brugen 

af forskellige EU-instrumenter har hidtil ligget væsentligt under de finansielle behov for Natura 2000 

som defineret af medlemsstaterne, hvilket kun svarer til 20 % af disse behov
65

. 

Disse omkostninger mere end udlignes dog af de mange forskellige socioøkonomiske fordele, som de 

områder giver, der er medtaget i netværket. Ud over at spille en afgørende rolle i beskyttelsen af 

Europas biodiversitet tilbyder Natura 2000-områder en lang række andre økosystemfordele og -

services til samfundet. Ifølge nye undersøgelser fra Kommissionen anslås de fordele, der udspringer 

af områder, der er udlagt som Natura 2000-områder, at ligge i størrelsesorden 200 til 300 mia. EUR 

om året
66

. 

                                                 
65

 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Finansiering af Natura 2000. Findes på: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
66

 yderligere oplysninger findes på GD ENV Natures hjemmeside: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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Selv om disse tal kun giver et første skøn, viser de foreløbige resultater allerede, at de økonomiske 

fordele for samfundet som følge af Natura 2000-netværket mere end opvejer de omkostninger, der er 

forbundet med forvaltning og beskyttelse af denne vigtige ressource – som kun udgør en brøkdel af 

dens potentielle fordele. 

Det præcise cost/benefit-forhold vil naturligvis afhænge af en række faktorer, herunder 

naturområdernes beliggenhed og anvendelse, men alle hidtidige oplysninger peger i retning af, at et 

Natura 2000-netværk med en sund forvaltning vil mere end blot dække omkostningerne i forbindelse 

med dets vedligeholdelse. 

Eksempler på de økonomiske fordele ved Natura 2000  

TURISME:  

Natura 2000 har allerede vist sig at være en vigtig drivkraft i mange lokale økonomier ved at tiltrække turister, hvis forbrug 

støtter de lokale økonomier. Det anslås, at de besøgende i Natura 2000-områderne forbruger ca. 50-85 mia. EUR om året (i 

2006). Hvis der kun tages højde for forbruget for de rejsende, som har et specifikt tilhørsforhold til Natura 2000-områder (i 

modsætning til naturområder i almindelighed), anslås det til 9-20 mia. EUR om året i 2006, hvilket blev genereret af ca. 350 mio. 

besøgsdage. 

Det samlede forbrug fra turisme og rekreative aktiviteter sikrer mellem 4,5 og 8 mio. fuldtidsarbejdspladser (FTÆ). Indtægterne 

fra de besøgende med et specifikt tilhørsforhold til Natura 2000 sikrer mellem 800 000 til 2 mio. fuldtidsarbejdspladser. Dette 

skal ses i forhold til et samlet antal på ca. 13 mio. fuldtidsarbejdspladser i turistsektoren i EU-27 (i 2008). Desuden kan de 

beskyttede områder give yderligere fordele for den lokale og regionale økonomi ved at tiltrække udenlandske investeringer og 

fremme lokalt image og livskvalitet. 

VAND:  

Der kan spares penge ved at arbejde med naturkapital og undgå udgifterne til vandrensning og vandforsyning. Vandrensning og 

vandforsyning er vigtige økosystemtjenester, der tilvejebringes af naturlige økosystemer, herunder beskyttede områder som 

Natura 2000. En række store europæiske byer, herunder München, Berlin, Wien, Oslo, Madrid, Sofia, Rom og Barcelona drager 

alle fordel af naturlig filtrering på den ene eller anden måde. Disse byer sparer penge til behandling af vandet, fordi der sker en 

naturlig behandling i økosystemerne. Besparelserne kan overføres til forbrugerne, hvilket resulterer i lavere forsyningspriser for 

EU’s borgere. 

Oplysninger fra de fire europæiske byer Berlin, Wien, Oslo og München giver et eksempel på fordelene ved beskyttede områder 

i forbindelse med vandrensning og vandforsyning. Hvis de forskellige fordele overføres, kan det anslås, at de årlige økonomiske 

fordele i forbindelse med vandrensning er på mellem 7 mio. og 16 mio. EUR og i forbindelse med vandforsyning mellem 12 mio. 

og 91 mio. EUR pr. by. Den gennemsnitlige fordel pr. indbygger er på mellem 15 og 45 EUR om året for både vandrensning og 

vandforsyning i de fire europæiske byer, der er undersøgt. Dette skal ses i forhold til den gennemsnitlige husstands 

vandregninger på 200 EUR om året i f.eks. Tyskland. 

 

 

50. Hvem er ansvarlig for at sikre finansiering af netværket? Er der EU-fonde tilgængelige til 

støtte af bevaringsforvaltning af Natura 2000-områder? 

Information, Anbefaling Mål: skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

3,5,8,9,10,14,17,18,20,21,22,23 

(I) Natura 2000 er som et EU-dækkende netværk baseret på princippet om solidaritet mellem 

medlemsstaterne. Det udgør en vigtig delt ressource, der er i stand til at give samfundet og Europas 

økonomi mange forskellige fordele. Men det er også et delt ansvar, som kræver tilstrækkelige 

finansielle investeringer for at blive fuldt operationelt. 

Hovedansvaret for finansiering af Natura 2000 ligger hos medlemsstaterne, men i artikel 8 i 

habitatdirektivet anerkendes behovet for støtte på EU-niveau til forvaltningen af Natura 2000 og kobler 

bevidst levering af nødvendige bevaringsforanstaltninger sammen med bestemmelser om EU-

samfinansiering.  

Forvaltningskrav for Natura 2000 er integreret i forskellige EU-finansieringskilder, som f.eks. 

Strukturfondene (EFRU), fondene til udvikling af landdistrikter (ELFUL), Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond (EHFF), LIFE, osv.  

Denne integrationstilgang blev valgt af flere årsager: 
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 Den sikrer, at forvaltningen af Natura 2000-områder er en del af de bredere 

arealforvaltningspolitikker i EU. 

 Den tillader medlemsstaterne af fastsætte prioriteringer og udvikle politikker og 

foranstaltninger, der afspejler deres nationale og regionale særpræg 

 Den undgår duplikering og overlapning af forskellige EU-finansieringsinstruments og de 

administrative komplikationer, der er forbundet med en sådan duplikering. 

Hvad angår skove i Natura 2000, findes der adskillige finansieringsmuligheder tilgængelige under de 

nye EU-fonde for perioden 2014-2020 (se afsnit 1.2.2 i Del I i dokumentet)
67

. I de fleste tilfælde 

afhænger det af medlemsstaternes myndigheder, hvorvidt og hvordan disse muligheder gøres 

tilgængelige i det specifikke land/region. 

(A)For at gøre bedst brug af de tilgængelige EU-midler har Kommissionen tilskyndet medlemsstaterne 

til at vedtage en mere strategisk flerårig planlægningstilgang til finansiering af Natura 2000. Denne har 

form af prioriterede handlingsrammer, der definerer finansieringsbehov og strategiske prioriteringer for 

Natura 2000 på nationalt eller regionalt plan for perioden 2014-2020. Disse prioriterede 

handlingsrammer er specifikt udformet til at lette integrationen af passende bevaringsforanstaltninger, 

herunder for skove, i de nye operationelle programmer for de forskellige EU-

finansieringsinstrumenter
68.

. 

 

 

51. Findes der specifikke foranstaltninger under EU’s forordning om udvikling af landdistrikter 

til støtte af Natura 2000? 

Information,  Målgruppe: skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

 

 

Ja, der er en specifik foranstaltning vedrørende Natura 2000 og betalinger under vandrammedirektivet. 

Ifølge den nye ELFUL-forordning (1305/2013) skal Natura 2000-betalinger ydes på årsbasis pr. ha 

skov for at kompensere for støttemodtagernes meromkostninger og indkomsttab som følge af ulemper 

i de pågældende områder i forbindelse med gennemførelsen af habitatdirektivet og fugledirektivet Der 

ydes støtte til landbrugere og til private skovbesiddere og sammenslutninger af private skovbesiddere. 

I behørigt begrundede tilfælde kan der også ydes støtte til andre arealforvaltere (artikel 30).  

Natura 2000-betalinger er tilgængelige for operationer i forbindelse med ulemper og restriktioner, der 

pålægges i de udpegede Natura 2000-områder og defineret i forvaltningsplaner eller andre tilsvarende 

instrumenter. Sådanne restriktioner skal være af obligatorisk karakter, dvs. skal være opfyldt af alle 

arealforvaltere i de berørte områder og er kædet sammen med bestemmelserne om vedligeholdelse 

og genopretning af levestederne og arterne og på at undgå forringelse og forstyrrelse heraf. 

Denne foranstaltning ville være tilgængelig for skovejere, så længe den vil være medtaget af 

medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikter. 

 

 

                                                 
67 

Disse midler er ligeledes beskrevet yderligere i vejledningen om finansiering af Natura  2000, der skal bistå 

myndigheder, forvaltere og ejere med at udnytte de mange muligheder, der findes for den indeværende 
finansieringsperiode (2014-2020) for forvaltningsforanstaltninger i Natura 2000-områder, herunder foranstaltninger 

for skove i Natura 2000. Findes på: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
68

 SEK(2011) 1573 endelig 
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52. Findes der andre foranstaltninger under EU’s udvikling af landdistrikter, der kunne bidrage 

til finansieringen af Natura 2000? Hvem kan komme i betragtning til støtten? 

Information Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  3,8,14,18,21,23 

Ja, der findes der andre foranstaltninger under den nye ELFUL-forordning, der også kunne bidrage til 

finansieringen af Natura 2000. De mest relevante er følgende:  

Artikel 21: Investeringer i udvikling af skovområder og forbedring af skoves levedygtighed, herunder: 

o skovrejsning og etablering af skovområder (artikel 22)  
o etablering af skovlandbrugssystemer (artikel 23)  
o forebyggelse og genopretning af skader på skove som følge af skovbrande og 

naturkatastrofer, herunder skadedyr og sygdomsudbrud, katastrofale hændelser og 

klimarelaterede trusler (artikel 24)  
o investeringer, der forbedrer tilpasningsevnen og den miljømæssige værdi af 

skovøkosystemerne og deres modvirkningspotentiale (artikel 25)  
o Investeringer i skovbrugsteknologier og i forarbejdning, mobilisering og afsætning af 

skovprodukter (artikel 26). 

 Artikel 34: Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse. 

 Artikel 35: Samarbejde: 

Der er nu ligeledes et generelt krav om, at støtte til bedrifter over en vis størrelse (der skal fastsættes 

af medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikter) afhænger af, at skoven forvaltes 

i overensstemmelse med SFM-principperne (som dokumenteret ved præsentation af de relevante 

oplysninger fra en skovforvaltningsplan eller lignende instrument). 

Ifølge den nye forordning skal mindst 30 % af det samlede ELFUL-bidrag afsættes til miljøforhold og 

tilpasning til og modvirkning af klimaændringer via støtte til miljø- og klimarelaterede investeringer, 

investeringer i skove (artikel 21 og 34), foranstaltninger på landbrugsmiljø- og klimaområdet, økologisk 

landbrug, områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger og betalinger i Natura 2000. 

De fleste af skovforanstaltningerne i forordningen om udvikling af landdistrikter er rettet mod private 

skovejere og deres sammenslutninger. De er tilgængelige for skovejere, så længe disse 

foranstaltninger vil være medtaget af medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af 

landdistrikter. Visse andre støttemodtagere, afhængigt af den specifikke foranstaltning, er også 

offentlige skovejere, kommuner, andre privat- og offentligretlige organer og deres sammenslutninger, 

og andre arealforvaltningsorganer i visse velspecificerede og begrundede sager. F.eks. kan der, for 

statsejet jord, kun ydes støtte til skovrejsning og etablering af skovområder (artikel 22) og til 

forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse (artikel 34), hvis det organ, 

der forvalter skovene, er et privat organ eller en kommune.  

Under miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse (artikel 34 i ELFUL-forordningen) skal der 

ydes støtte til offentlige og private skovbrugere og andre privatretlige og offentlige organer og 

sammenslutninger heraf, der på frivilligt grundlag påtager sig at gennemføre operationer, som omfatter 

en eller flere forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug. For statsejede skove kan der 

kun ydes støtte, hvis det organ, der forvalter skovene, er et privat organ eller en kommune. 

Betalingerne skal kompensere støttemodtagerne for alle eller en del af deres ekstraomkostninger og 

indkomsttab som følge af de påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan de også dække 

transaktionsomkostninger til en værdi af op til 20 % af præmien for forpligtelserne til at drive 

miljøvenligt skovbrug. "Transaktionsomkostninger": yderligere omkostninger knyttet til opfyldelsen af 

en forpligtelse, men ikke direkte knyttet til dens gennemførelse eller ikke indeholdt i de omkostninger 

eller det indkomsttab, som der ydes direkte kompensation for, og som erstattes direkte, og som kan 

beregnes på grundlag af standardomkostninger Men for at have denne mulighed skal 

medlemsstaterne i deres programmer for udvikling af landdistrikter medtage de relevante 

foranstaltninger. 
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53. Skal yderligere påløbne omkostninger eller urealiserede indtægter bæres af skovejere/-

forvaltere? 

Anbefaling  Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  

3,5,8,10,11,12,14,16,18,20,21 

22,23 

Da fordelene ved at gennemføre særlige bevaringsforanstaltninger tilfalder samfundet som sådant, 

ville det ikke være rimeligt, hvis omkostningerne til gennemførelse af sådanne foranstaltninger, enten 

de direkte omkostninger eller den legitime indkomst, skulle afholdes af skovejerne-/forvalterne. 

Medlemsstaterne kan have deres egne regler for håndtering af dette spørgsmål, og i mange tilfælde 

støtter de skovejere og -forvaltere, hvor de ønsker at fremme en vis form for forvaltning, der indebærer 

yderligere omkostninger eller tab af indkomst. Der findes finansielle ressourcer tilgængelige til 

dækning af sådanne omkostninger, f.eks. fra EU-fonde, navnlig ELFUL.  

 

 

54. Bør omkostningerne til Natura 2000-forvaltningsforanstaltninger altid kompenseres 

økonomisk? 

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

3,5,8,10,11,12,14,21,22,23 

Der er behov for at undersøge, om visse bevaringsforanstaltninger kan kompenseres økonomisk, 

navnlig foranstaltninger, der fratager ejeren en indtægt, som ville have været ventet inden for 

rammerne af en bæredygtig skovforvaltning, eller som kræver yderligere investeringer uden produktivt 

afkast. Tilskud, kontraktaftaler, skattenedsættelser, teknisk bistand osv., er mulige løsninger til at 

kompensere ejere for mistet indtægt, tjenester ydet til samfundet som helhed, og eventuelt 

værdiforringelse. 

Undgåelse af forringelse er et lovkrav, der er afledt af habitatdirektivet, som i princippet ikke kræver 

kompensation. Beslutninger om ydelse af økonomiske incitamenter eller kompensationsbetalinger skal 

træffes i den enkelte medlemsstat, afhængigt af den nationale kontekst. Hvor der f.eks. pålægges 

restriktioner eller forpligtelser på skovforvaltning, der har været traditionel i et område, og som 

forårsager mistet indkomst eller yderligere omkostninger, kan det være tilrådeligt med en passende 

kompensation til de berørte skovejere. Det kan også være tilfældet, når en forpligtelse, der ikke 

indebærer en forringelse, påvirker den daglige indsats for at undgå forringelse og kræver vigtige 

proaktive forvaltningsforanstaltninger (f.eks. fjernelse af en invasiv art (f.eks. Prunus serotina) der har 

spredt sig overalt, eller undgå en naturlig omdannelse af en egebestand til en bøgebestand). 
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55. Hvilke foranstaltninger findes der efter EU’s LIFE-instrument til støtte af finansieringen af 

bevaringsforanstaltninger for skove i Natura 2000-områder? 

Information Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

9, 15, 17, 18, 20, 23 

LIFE har tidligere finansieret et stort antal skovrelaterede projekter
69

. Den nye LIFE-forordning (2014-

2020)
70

 vil fortsætte med at finansiere skovrelaterede bevaringsprojekter, primært via LIFE’s natur- og 

biodiversitetsprojekter. 

Der finder en indkaldelse af forslag sted hvert år
71

. I indkaldelsen i 2014 var der næsten 100 mio. EUR 

til rådighed til projekter, der støttede natur-og biodiversitetsbevaringen generelt, og dette beløb bør 

forøges i fremtidige indkaldelser. LIFE samfinansierer op til 60 % af omkostningerne til udvalgte LIFE-

natur- og biodiversitetsprojekter.  

Det er også muligt, om end mindre hyppigt, at fokusere på naturbevaring via projekter, der i det 

væsentlige involverer kommunikation, hvor ansøgerne bør se efter i ansøgningspakken for LIFE 

“Miljøstyring og information”
72

. 

Endelig kan bevaring af skove i Natura 2000-områder ligeledes tilstræbes som led i et meget større 

projekt, der omfatter Natura 2000-netværket som helhed på regionalt eller nationalt niveau. For 

yderligere oplysninger bør ansøgere (almindeligvis nationale/regionale administrationer) konsultere 

ansøgningspakken for LIFE’s integrerede projekter
73

. 

 

 

56. findes der andre finansieringsmuligheder og -incitamenter for Natura 2000 på nationalt eller 

regionalt niveau? 

Information  Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Ja, der er også et stort potentiale for at bidrage til skovforvaltning og -bevaring via nationale og 

regionale programmer, eftersom hovedansvaret for finansiering af Natura 2000-områder ligger hos de 

enkelte medlemsstater. I nogle medlemsstater findes der frivillige arrangementer til forvaltning af skove 

på en måde, der er gunstig for bevaringen af lokaliteten og/eller skovbrugskontrakter for bevaring af 

arter og levesteder, som finansieres gennem national fonde.  

I nogle lande er jordejere desuden omfattet af forskellige incitamenter som fritagelser for ejendomsskat 

og andre skattefordele (f.eks. i Belgien). 

Desuden er den almindelige regel i nogle medlemsstater den, at jordejere altid har ret til fuld 

kompensation for yderligere omkostninger og for indkomsttab i Natura 2000-områder, hvor udpegelsen 

af skovtyper indebærer restriktioner på træproduktionen (f.eks. i Sverige). 

 

 

 

                                                 
69

  Se f.eks brochuren fra 2006 "LIFE and forests": 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
70

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et 
program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE). 
71

  Jf. f.eks.: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm, samt ansøgningspakken for 
naturprojekter: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
72

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
73

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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4.8 Nye aktiviteter i Natura 2000-områder  
 

 

Spørgsmål:  

57. Hvilken type skovaktiviteter kræver en artikel 6, stk. 3-procedure? Hvad anses for at være en plan 

eller et projekt i forbindelse med habitatdirektivet og fugledirektivet? 

58. Bliver en plan eller et projekt, der forventes at have væsentlig virkning på en Natura 2000-

lokalitet, automatisk afvist? Hvis ikke, hvilke procedurer skal så følges? 

59.  Hvad er forholdet mellem kravet om ikke-forringelse i medfør af artikel 6, stk. 2, og proceduren 

efter artikel 6, stk. 3?  

60.  Skal jeg anvende en artikel 6, stk. 3-procedure, hver gang jeg ønsker at høste træer/tømmer i min 

Natura 2000-skov?  

61.  Kræver planer eller projekter uden Natura 2000-områder også en procedure efter artikel 6, stk. 3?   

 

 

57. Hvilken type skovaktiviteter kræver en artikel 6, stk. 3-procedure under Natura 2000
74

? Hvad 

anses for at være en plan eller et projekt i forbindelse med habitatdirektivet og fugledirektivet?  

Juridisk 

forpligtelse/Anbefaling/Information 
Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 13,19 

(F) Habitatdirektivet definerer ikke "plan" eller "projekt", men retspraksis har vist, at disse begreber 

kræver en bred fortolkning, eftersom den eneste udløsende faktor for anvendelse af habitatdirektivets 

artikel 6, stk. 3 er, om de anses for at kunne have en væsentlig virkning i et område. For så vidt angår 

et projekt, er det nu den definition, der anvendes i direktivet om miljøkonsekvensvurdering, som også 

anvendes på habitatdirektivet, hvorved der ved et projekt forstås udførelse af bygge- og 

anlægsarbejder eller andre installationer eller ordninger, samt ethvert andet indgreb i de naturlige 

omgivelser og landskab.  

For skovbrugsprojekter kan dette omfatte aktiviteter som f.eks. opførelse af en ny skovvej, en 

træopbevaringsfacilitet eller en savværk, dræning af jorden, samt nyplantning eller fældning, 

væsentlige renafdrift, vigtige ændringer af skovdyrkningsordningen, eller væsentlige ændringer af 

arealanvendelsen.  

I sagen om Vadehavet (C-127/02)
75

 blev det yderligere præciseret, at aktiviteter, der er udført 

periodisk i adskillige år på lokaliteten, men for hvilke der gives tilladelse årligt i en begrænset periode, 

hvor hver enkelt tilladelse medfører en ny vurdering både af muligheden for at videreføre denne 

aktivitet og af lokaliteten, hvor den kan gennemføres, bør betragtes, på tidspunktet for hver ansøgning, 

som en specifik plan eller projekt i den i habitatdirektivet anførte forstand. 

EF-Domstolen
76

 har ligeledes fastslået, at projekter omfatter: 

 tilbagevendende aktiviteter og aktiviteter i lille skala (Sag C127/02, C-226/08) 

 intensiveringen af en aktivitet (Sag C-127/02) 

 ændringer af aktiviteter (C-72/95) 
 aktiviteter uden for lokaliteten, men som sandsynligvis vil få en væsentlig virkning på det (Sag C-

98/03, C-418/04), 
 

og at 

 muligheden for generelt at fritage visse aktiviteter ikke er i overensstemmelse med 

bestemmelserne i artikel 6, stk. 3 (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09) a 

 Størrelsen af projektet er ikke relevant, da størrelsen ikke i sig selv på forhånd udelukker 

                                                 
74

 Se Del I, § 2.4.4 for en generel præsentation af artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet.  

o 
75

 Søgning på europæiske domstoles sager findes på: 

o http://europa.eu/eu-law/case-law/index_da.htm 
76 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_da.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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muligheden for, at det må antages at ville få en væsentlig indvirkning på en beskyttet lokalitet (Sag 

C-98/03, Sag C-418/04). 

Ordet “plan” har ligeledes en potentielt meget bred betydning i relation til artikel 6, stk. 3. Med analog 

henvisning til direktivet om strategisk miljøvurdering, 2001/42/EF, definerer det nævnte direktivs artikel 

2, litra a) planer og programmer som  

“Planer og programmer: herunder sådanne der medfinansieres af Det Europæiske Fællesskab, samt 

ændringer deri: 

 som udarbejdes og/eller vedtages af en national, regional eller lokal myndighed, eller som 

udarbejdes af en myndighed med henblik på vedtagelse af parlament eller regering via en 

lovgivningsprocedure, og 

 som kræves ifølge love og administrative bestemmelser”. 

Behovet for en passende vurdering af en plan bør derfor betragtes som en funktion af planens art, 

formål og indhold, og ikke blot afhænge af, om den kaldes “en plan”. Eksempler på planer, der anses 

at have en væsentlig virkning i et område, er: nye skovforvaltningsplaner for Natura 2000-skove med 

væsentlige ændringer af skovbestande, for så vidt angår sammensætningen af arter eller 

rotationsperioder eller andre væsentlige ændringer i skovbrugsordningen, væsentlige ændringer af 

jagtplaner for storvildt osv.  

En skovforvaltningsplan, der integrerer Natura 2000-bevaringsmål og -foranstaltninger fuldt ud 

(integreret skovforvaltningsplan) på en bestemt lokalitet, ville normalt ikke forventes at ville have en 

væsentlig virkning på lokaliteten. Den manglende sandsynlighed for en væsentlig negativ påvirkning 

skal verificeres på basis af objektive argumenter (undersøgelse af planen) og skal være behørigt 

dokumenteret. Planen behøver ikke at være omfattet af en fuldstændig passende vurdering som anført 

i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, såfremt denne betingelse er opfyldt (se også spørgsmål nr. 35). 

Det er nyttigt at minde om, at planer eller projekter, der er direkte forbundet med eller nødvendige for 

bevaringsforvaltningen af en Natura-lokalitet (dvs. Natura 2000-forvaltningsplan) ikke behøver at 

gennemgå godkendelsesproceduren i habitatdirektivet. Den forudsætter generelt, at der er taget fuldt 

ud hensyn til virkningerne af sådanne foranstaltninger for Natura 2000-lokaliteten i 

planlægningsprocessen for Natura 2000-forvaltningen, og at denne vurdering derfor ikke behøver at 

blive gentaget. Ikke desto mindre kan det, hvis en sådan plan eller et sådant projekt også indeholder 

en ikke-bevaringskomponent, alligevel være nødvendigt med en passende vurdering (C-241/08), 

såfremt sandsynlige væsentlige virkninger på lokaliteten ikke kan udelukkes. 

(A) Visse tilbagevendende forvaltningsforanstaltninger (f.eks. for at kontrollere udbrud af barkbiller) 

kan have en virkning på Natura 2000-områder. I betragtning af sandsynligheden for sådanne 

hændelser bør de ideelt planlægges inden for rammerne af en skovforvaltningsplan, der integrerer 

Natura 2000-bevaringsmålene fuldt ud, med eller uden forbehold for en passende vurdering, som 

forklaret ovenfor. Forvaltningsforanstaltninger, der besluttes for at modstå en uforudset situation, og 

som kan have en væsentlig virkning i et område, skal fremsendes til en passende vurdering (f.eks. 

fældning i stort omfang for at forhindre udbredelse af barkbiller som følge af ekstraordinær 

arealanvendelse af insekticider). Det anbefales, at kompetente myndigheder udformer specifikke 

procedurer, der tager hensyn til bevaringsmålene for Natura 2000-områder for at håndtere 

nødsituationer. 
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58. Bliver en plan eller et projekt, der forventes at have væsentlig virkning på en Natura 2000-

lokalitet, automatisk afvist? Hvis ikke, hvilke procedurer skal der så følges? 

Juridisk forpligtelse Målgruppe: skovejerforvaltere/-

ejere, myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 13, 19, 24 

Planer eller projekter, der kan have væsentlig virkning på en Natura 2000-lokalitet, afvises ikke 

automatisk De skal imidlertid underkastes en trinvis vurdering af deres konsekvenser for lokaliteten i 

forhold til lokalitetens bevaringsmål. 

Trinnene er følgende:. 

- Første trin: undersøgelse – dette indledende trin er for at bestemme, om en plan eller et projekt 

skal underkastes en passende vurdering. Hvis det kan have en væsentlig negativ virkning på en 

Natura 2000-lokalitet, eller sandsynligheden for en væsentlig virkning ikke kan udelukkes, skal der 

foretages en passende vurdering. Det anbefales at nedfælde de væsentligste elementer af 

undersøgelsesfasen på papir for det tilfælde, at der skulle blive spurgt efter den senere. 

- Andet trin: passende vurdering – når det er besluttet, at der skal foretages en passende vurdering, 

skal der gennemføres en omfattende analyse af planens eller projektets potentielle virkninger, 

alene eller i kombination med andre planer eller projekter, om integriteten af Natura 2000-

lokalitet(er) i forhold til bevaringsmålene.  

- Tredje trin: beslutning - såfremt den passende vurdering konkluderer, at der er en negativ virkning 

på lokalitetens integritet, vil det være nødvendigt at undersøge, om der kan indføres forebyggende 

eller afhjælpende foranstaltninger for at fjerne disse virkninger.  

Disse afhjælpningsforanstaltninger skal være direkte knyttet til de sandsynlige virkninger, der er 

identificeret i den passende vurdering og kan først defineres, når disse virkninger er blevet vurderet og 

beskrevet fuldt ud i den passende vurdering. Identifikationen af afhjælpningsforanstaltninger, såsom 

selve konsekvensvurderingen, skal være baseret på en solid forståelse af de berørte arter og 

levesteder.  

For skovbrugsprojekters vedkommende kan afhjælpningsforanstaltningerne f.eks. indebære en 

ændring eller restriktion af tidspunkterne og tidsplanen for gennemførelsen (f.eks. undgåelse af 

skovhugst eller anlæg af en skovvej i en specifik arts ynglesæson). Såfremt disse 

afhjælpningsforanstaltninger med succes kan fjerne eller foregribe de identificerede negative 

virkninger, kan projektet godkendes. Hvis ikke, kan det kun godkendes i overensstemmelse med 

afvigelsesproceduren i henhold til artikel 6, stk. 4 (trin 4) eller blive afvist. 

- Trin 4: afvigelser - Artikel 6, stk. 4 giver mulighed for visse afvigelser, hvorefter planer og projekter 

med negative virkninger i et område kan godkendes. Hvis det således konkluderes, at planen eller 

projektet vil have en negativ væsentlig virkning på en Natura 2000-lokalitet, kan planen eller 

projektet alligevel godkendes under ekstraordinære omstændigheder, hvis der ikke findes nogen 

alternativer, hvis planen eller projektet alligevel skal gennemføres af nødvendige grunde af 

altovervejende offentlig interesse, og hvis de nødvendige kompensationsforanstaltninger er truffet 

for at sikre den generelle sammenhæng i Natura 2000-netværket. I sådanne tilfælde skal Europa-

Kommissionen underrettes, og hvis der findes prioriterede arter eller naturtyper på lokaliteten, 

kræves der en udtalelse fra Kommissionen. 
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59. Hvad er forholdet mellem pligten til at undgå forringelse i medfør af artikel 6, stk. 2, og 

proceduren i henhold til artikel 6, stk. 3?  

Juridisk forpligtelse Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 7, 13, 19 

Disse to bestemmelser er i realiteten “to sider af samme sag”. Formålet med både artikel 6, stk. 2, og 

artikel 6, stk. 3 er at forhindre enhver væsentlig negativ virkning på Natura 2000-områder. For så vidt 

angår artikel 6, stk. 2, er forpligtelsen at træffe passende foranstaltninger til at undgå “forringelse 

…eller væsentlig forstyrrelse”. Artikel 6, stk. 3 tager mere specifikt sigte på nye planer eller projekter, 

der kunne “skade en lokalitets integritet”. I modsætning til artikel 6, stk. 2, hvor der ikke er mulighed for 

nogen undtagelse, indeholder artikel 6, stk. 4, en undtagelsesordning, der gør planer og projekter med 

negative virkninger mulige under strengt begrænsede betingelser (ingen alternativ løsning tilgængelig, 

nødvendige grunde af altovervejende offentlig interesse, kompensationsforanstaltninger, osv.). Målene 

i artikel 6, stk. 2 og artikel 6, stk. 3, er derfor stort set identiske. 

Heraf følger, at hvor en plan eller et projekt er godkendt uden at overholde artikel 6, stk. 3, kan der 

også findes at foreligge en overtrædelse af artikel 6, stk. 2. Det er tilfældet, når der er skabt en 

forringelse af et levested eller forstyrrelse af en art, for hvilke det pågældende område blev udpeget 

(Sag C-304/05
77

, C-388/05
78

, C-404/09)
 79

. Alle planer og projekter, der er godkendt i medfør af artikel 

6, stk. 3 og artikel 6, stk. 4 vil også være i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2. 

 

 

60. Skal jeg anvende en artikel 6, stk. 3-procedure, hver gang jeg ønsker at høste træer/tømmer 

i min Natura 2000-skov?  

Juridisk 

forpligtelse/Anbefaling/Information 
Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):  13 

(F) Proceduren i henhold til artikel 6, stk. 3 finder kun anvendelse, hvis en plan eller et projekt kan 

have en væsentlig virkning på en Natura 2000-lokalitet. Det finder anvendelse på alle sådanne planer 

eller projekter, uanset om de gælder i eller uden for en Natura 2000-lokalitet.  

(F) Det første trin vil være, at skovejeren eller -forvalteren kontrollerer, om der reelt er sandsynlighed 

for en væsentlig virkning enten hver for sig eller i kombination med andre planer eller projekter – dette 

kaldes undersøgelsesfasen. Såfremt det kan påvises, at dette ikke vil være tilfældet, vil en fuldstændig 

konsekvensvurdering ikke være nødvendig, og projektet kan godkendes. I tvivlstilfælde anbefales det 

på det kraftigste, at de kompetente myndigheder kontaktes, inden man går videre med hugsten, da der 

kan eksistere yderligere krav under relevant national lovgivning. 

(A) Rent praktisk er der forskellige måder at gennemføre undersøgelsesfasen på. Det anbefales, at de 

kompetente myndigheder underretter skovejerne og -forvalterne om skovaktiviteter, som a priori er 

kompatible med bevaringsmålene, og dem der ikke er det. 

(A) Udformning af retningslinjer, der er tilpasset individuelle områder ville i denne henseende være 

meget relevante. I mangel af sådanne oplysninger bør en skovforvalter, der planlægger en 

skovaktivitet på en Natura 2000-lokalitet, der ikke er underlagt nogen form for godkendelse (f.eks. 

renafdrift efterfulgt af tilplantning i en skov, der ikke er omfattet af en officielt godkendt 

skovforvaltningsplan) sikre sig, at aktiviteten ikke vil forringe lokaliteten. En kontakt til den kompetente 

myndighed forud for gennemførelsen af aktiviteten anbefales for at bortvejre tvivl om et eventuelt 

behov for at anvende proceduren efter artikel 6, stk. 3.  

Såfremt hugsten er planlagt i en skovforvaltningsplan, der integrerer Natura 2000-bevaringsmål og -
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 
78

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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foranstaltninger fuldt ud (integreret skovforvaltningsplan), ville hugsten i princippet på en bestemt 

lokalitet normalt ikke forventes at have en væsentlig virkning på lokaliteten. Hvis denne betingelse reelt 

opfyldes (kontrolleres i undersøgelsesfasen på basis af objektive kriterier), er hverken en passende 

vurdering eller en tilladelse krævet i habitatdirektivet.  

Det kan også være nyttigt at overveje et trindelt kommercielt skovhugstprogram som et samlet projekt, 

således at kun én tilladelse er nødvendig. I det tilfælde skal hele programmet undersøges med henblik 

på sandsynligheden for eventuelle negative virkninger i et område og om nødvendigt underlagt en 

passende vurdering.  

Mange små skovbrug er ikke omfattet af en godkendt skovforvaltningsplan. Såfremt den påtænkte 

skovhugst ikke findes at have nogen væsentlig negativ virkning på lokaliteten i lyset af lokalitetens 

bevaringsmål, er en passende vurdering eller tilladelse ikke nødvendig, med mindre det kræves af en 

regional/national procedure. Tværtimod, hvis hugsten kan have en væsentlig virkning på lokaliteten, 

kræves der en passende vurdering og en tilladelse.  

For mange traditionelle eller tilbagevendende skovbrugsaktiviteter (f.eks. udtynding, tilplantning af 

naturligt hjemmehørende træarter, vedligeholdelse af plantager, osv.) kan det ofte på basis af en 

objektiv undersøgelse konkluderes, at disse ikke med sandsynlighed vil have nogen tilstrækkelig 

negativ virkning på en Natura 2000-lokalitet. Er det rent faktisk tilfældet, er en passende vurdering ikke 

påkrævet. (Se også spørgsmål nr. 35)  

 

 

61. Kræver planer eller projekter uden Natura 2000-områder også en procedure i henhold til 

artikel 6, stk. 3?   

Juridisk forpligtelse Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

13 

Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens 

forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan 

lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 

bevaringsmålsætningerne for denne.  

Proceduren efter artikel 6, stk. 3, finder anvendelse på alle planer eller projekter, uanset om de 

befinder sig i eller uden for en Natura 2000-lokalitet (f.eks. opstrømsafvanding). 
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Pligt til “ingen 
forringelse” i 

henhold til artikel 
6, stk. 2 

(1) 
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4.9 Kontrol og evaluering 
 

Spørgsmål:  

62. Hvordan ved man, om bevaringsstatussen for skovtypen eller arten er blevet forbedret inden for 

hele dens naturlige udbredelsesområde i EU?  

63.  Hvad er overvågningsforpligtelserne på individuelle Natura 2000-områder? Hvem har ansvaret 

herfor? Hvordan finder man ud af den seneste bevaringsstatus for en given art eller naturtype i 

mit område? 

64.  Hvad er forpligtelserne med hensyn til overvågning af bevaringsforanstaltninger i Natura 2000-

områder? 

 

 

62. Hvordan ved man, om bevaringsstatussen for skovtypen eller arten er blevet forbedret 

inden for hele dens naturlige udbredelsesområde i EU? 

Juridisk forpligtelse Målgruppe:  myndigheder Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

Ifølge artikel 11 i habitatdirektivet overvåger medlemsstaterne naturtypers og arters bevaringsstatus og 

tager især hensyn til prioriterede naturtyper og prioriterede arter. Bevaringsstatus for alle arter og 

levesteder af EU-betydning vurderes løbende inden for rammerne af de statusrapporter, som 

medlemsstaterne fremsender til Kommissionen hvert sjette år i overensstemmelse med artikel 17 i 

habitatdirektivet og artikel 12 i fugledirektivet. Formålet er at bestemme status for hver enkelt art eller 

naturtype i hele dens naturlige udbredelsesområde i EU. Der er vedtaget fire klasser af 

bevaringsstatus: Positiv (P), Ugunstig-utilstrækkelig (U1) og Ugunstig-ringe (U2), Ukendt (XX).  
Endemålet er naturligvis, at de alle når en gunstig bevaringsstatus

80
. Men dette vil tage tid at opnå. 

Naturtyperne og arterne blev valgt, fordi de var truede eller sjældne, hvilket indebærer, at de for de 

flestes vedkommende allerede til at starte med befandt sig i en dårlig bevaringstilstand. Der vil derfor 

være en vis tidsforskydning, før de bevaringsforanstaltninger, der er vedtaget, “bærer frugt” med 

hensyn til at forbedre den samlede bevaringsstatus for arterne eller levesteder i EU.  

Der er i en række medlemsstater (f.eks. Østrig, Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige) blevet 

udviklet et systematisk overvågningsprogram for at overvåge bevaringsstatus i forskellige områder 

Data fra eksisterende skovopgørelser, navnlig i store skovområder, kan være nyttige i den henseende. 

F.eks. har man i den tyske nationale skovopgørelse (Bundeswaldinventur, BWI-2012), taget fat på 

skovtyper samt faktorer, der fører til forstyrrelse heraf, i forbindelse med det løbende 

opgørelsesfeltarbejde. 

Alle kræfter er sat ind undervejs for at opfylde dette mål, og de seneste vurderinger af bevaringsstatus 

er offentliggjort i maj 2015. De giver en god indikation af udviklingen hidtil
81

. 

 

                                                 
80

 Dette begreb er defineret i habitatdirektivet – se afsnit 3.4 i Del I i denne rapport  
81

  Mere detaljerede oplysninger findes på følgende websted: http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Hvad er overvågningsforpligtelserne på individuelle Natura 2000-områder? Hvem har 

ansvaret herfor? Hvordan finder man ud af den seneste bevaringsstatus for en given art eller 

naturtype i mit område?  

Juridisk forpligtelse/Information Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 5 

 

(F) Det er op til hver enkelt medlemsstat at beslutte, hvordan den bedst overvåger bevaringsstatus for 

naturtyperne og arterne af EU-betydning for hver Natura 2000-lokalitet i landet. Dette ansvar påhviler 

de kompetente myndigheder i hvert land. Overvågningsresultaterne gøres normalt offentligt 

tilgængelige, f.eks. på myndighedernes websted.  

(I) Der påhviler imidlertid ikke private skovejere eller -forvaltere nogen pligt til at overvåge 

bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der findes i deres skov. De er selvfølgelig yderst 

velkommen til at gøre dette, da det altid er værdifulde oplysninger, der f.eks. kan fungere som 

advarselssignaler, når der opstår risiko for forringelse.  

En bestemt arts eller naturtypes bevaringsgrad i en Natura 2000-lokalitet registreres og holdes 

opdateret i standarddataformularen, som er offentligt tilgængelig for hver Natura 2000-lokalitet. 

Kompetente myndigheder og lokalitetsforvaltere kan ligeledes være i stand til at give detaljerede 

oplysninger i denne henseende. 

 

 

64. Hvad er forpligtelserne med hensyn til overvågning af bevaringsforanstaltninger i Natura 

2000-områder? 

Juridisk 

forpligtelse/Anbefaling/Information 
Målgruppe:  Kompetente 

myndigheder, skovforvaltere/-

ejere 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 20 

 

(F) Ifølge habitatdirektivets artikel 11 i overvåger medlemsstaterne naturtypers og arters 

bevaringsstatus og tager især hensyn til prioriterede naturtyper og prioriterede arter. I artikel 17, stk. 1, 

kræves det, at medlemsstaterne giver oplysninger om de bevaringsforanstaltninger, der er iværksat i 

Natura 2000-områder samt en evaluering af disse foranstaltninger.  

Af det nye rapporteringsformat
82

 ifølge artikel 17 (vedtaget for beretningsperioden 2007-2012) følger, 

at der skal afgives oplysninger, der gør det muligt at evaluere Natura 2000-netværkets bidrag til 

levesteders og arters bevaringsstatur og netværkets generelle effektivitet.  

Dette nye rapporteringsformat omfatter kravet om, at der skal rapporteres om gennemførelsen af 

forvaltningsplaner eller andre instrumenter, som medlemsstaterne anvender til at forvalte deres 

netværk, de områder, der berøres af projekter/planer, for hvilke det var nødvendigt med 

kompensationsforanstaltninger samt de vigtigste foranstaltninger, der er taget for at sikre Natura 2000-

netværkets sammenhæng i henhold til artikel 10. 

(A) Set i lyset af medlemsstaternes pligt til at rapportere om gennemførelsen af 

bevaringsforanstaltninger og om foranstaltningernes virkning på bevaringsstatus, anbefales en 

overvågningsmekanisme for hver lokalitet for bevaringsforanstaltninger. En sådan mekanisme omfatter 

normalt målbare og klart verificerbare kriterier og indikatorer, der skal lette opfølgningen på og 

evalueringen af resultaterne. 

Overvågningen i Natura 2000 påhviler normalt de kompetente myndigheder. For så vidt angår 

skovtyper og arter og de foranstaltninger, der udføres i skove, anbefales et tæt samarbejde mellem 

skov- og naturbevaringsmyndigheder og skovejere og -forvaltere.  

                                                 
82

 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal


Natura 2000 og skove 85 

 

Overvågning og evaluering af resultater er helt afgørende, når det drejer sig om at kunne tilpasse 

bevaringsmål og -foranstaltninger til enhver væsentlig naturlig eller anden udvikling, der kan påvirke 

bevaringen af levesteder og arter af fællesskabsinteresse på stedet. 

 

 

4.10 Kommunikation, samarbejde, aktiv inddragelse af interessenter 
 

Spørgsmål: 

 

65.  Hvad kan skovejeres og -forvalteres rolle være i gennemførelsen af Natura 2000?  

66.  Hvorfor er det vigtigt at inddrage de forskellige interessentgrupper i oprettelsen af 

naturbevaringsmål og Natura 2000-forvaltningsplaner? 

67.  Hvilke trin bør en deltagerbaseret proces omfatte? 

68.  Hvilken slags oplysninger bør gøres offentlige? 

69.  Skovejere har ofte vanskeligt ved at forstå Natura 2000. Hvordan kan denne situation forbedres? 

 

 

65. Hvad kan skovejeres og -forvalteres rolle være i gennemførelsen af Natura 2000?  

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 
2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,17, 

18,19,20, 21,22,23,24 

Ansvaret for gennemførelsen af Natura 2000 påhviler medlemsstaterne, men har meget vigtige 

konsekvenser for jordejere og -forvaltere. En reel deltagelse af skovejere og skovforvaltere er af 

afgørende betydning. Der er et reelt behov for og værdi i at inddrage skovejere og -forvaltere 

allerede på et tidligt stade. Skovejere kender deres ejendom, har deres egne forvaltningsmål og 

spiller en vigtig rolle i iværksættelsen og gennemførelsen af forvaltningsplanerne i deres skove. De 

er således afgørende partnere i udviklingen og en vellykket gennemførelse af Natura 2000. 

Det anbefales kraftigt, at der udformes og udvikles forvaltningsplaner, der tager fat om 

bevaringsmål, der er specifikke for områderne, og omfatter bevaringsforanstaltninger i Natura 

2000-områder. Det er vigtigt at inddrage alle relevante interessenter for at undersøge alle 

tænkelige løsningsmuligheder, der opfylder forskellige forventninger, således at mulige konflikter 

løses og undgås, og der findes løsninger, der kan kompensere for økonomisk tab (yderligere 

omkostninger og tabt indkomst), som kunne skyldes specifikke bevaringsforanstaltninger, som går 

længere end normal praksis i medfør af bæredygtig skovforvaltning.  
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66. Hvorfor er det vigtigt at inddrage de forskellige interessentgrupper i oprettelsen af 

naturbevaringsmål og Natura 2000-forvaltningsplaner?  

Anbefaling Målgruppe:  offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,17, 

18,19,20, 21,22,23,24 

I betragtning af, at formålet med Natura 2000 er at bidrage til at sikre biodiversitet, samtidig med at 

der tages hensyn til socioøkonomiske og kulturelle krav, anbefales det kraftigt, at alle relevante 

interessenter identificeres og inddrages i forberedelsen og udviklingen af foranstaltninger, der 

beskæftiger sig med bevaring af skove i Natura 2000-områder.  

Forskellige typer interessenter kan være mere eller mindre direkte interesseret i forvaltningen af 

Natura 2000-områder. Myndigheder, skovejere og -forvaltere er de mest relevante i 

beslutningsprocesser, men der bør ligeledes tages hensyn til andre interessenters synspunkter, 

navnlig lokalsamfund og andre jordejere, NGO’er, jægere, lystfiskere osv., der vil kunne bidrage til 

processen med deres viden og erfaringer.  

Ved at inddrage offentligheden i planlægningen og forberedelsen af lokalitetsspecifikke 

bevaringsmål og bevaringsforanstaltninger for en Natura 2000-lokalitet, kan der tages hensyn til 

synpunkterne hos de mennesker, der bor og arbejder på lokaliteten eller bruger den. Det giver en 

fremragende mulighed for at skabe en atmosfære i samfundet, der er mere positiv over for 

miljøbevaring. Sandsynligheden for succes vil blive kraftigt forbedret, såfremt de forskellige 

interessenter informeres og høres om forvaltningen af lokaliteten. Det kan også være en mulighed 

for at udvikle en tværfaglig og professionel tilgang og samarbejde og mulige synergier mellem 

forskellige aktører.  

Inddragelse af spillere, der ikke har relation til skove, er en mulighed for at undgå eller løse mulige 

konflikter (f.eks. for stort pres på vildtbestanden) og for at nyde godt af andres viden og erfaring. I 

betragtning af, at bevaringsstatus for beskyttede naturtyper og arter ofte påvirkes af en række 

interessenters aktiviteter (skovbrugere, jægere, turistsektor, osv.), er kommunikation med dem og 

mellem dem indbyrdes vigtig for at nå en integreret forvaltning og opnå bevaringsmålene og andre 

mål på en afbalanceret måde. 

 

 

67. Hvilke trin bør en deltagerbaseret proces omfatte?  

Anbefaling Målgruppe:  offentligheden, 

skovforvaltere/-ejere, 

myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

2,3,6,8,10,18,22,24 

Der findes adskillige metoder til afvikling af deltagerbaserede processer
83

. En deltagerbaseret 

proces i forvaltningen af Natura 2000-skovområder kunne omfatte følgende vigtige trin:  

- Identifikation af alle relevante interessenter. 
- Nedsættelse af en arbejdsgruppe eller udvalg med flere interessenter, efter behov. 
- Kortlægning af værdier, rettigheder, ressourcer, jord og territorier og konsekvensvurdering. 
- Deltagerbaseret konsekvensvurdering – definition af positive og negative virkninger.  
- Detaljerede og offentlige oplysninger om bevaringsmål og diskussion af planlagte 

foranstaltninger. Målrettet information til alle direkte berørte interessenter. 
- Diskussion og identifikation af de bedste måder og mekanismer for gennemførelse af de 

nødvendige foranstaltninger, under hensyntagen til økonomiske ressourcer, kompensation og 

deling af fordele. 
- Facilitering i tilfælde af modsatrettede krav ved brug af passende procedurer for konfliktløsning. 

                                                 
83

  Se f.eks. værktøjskasse for offentligt engagement i planlægning af skove og skovarealer, der er offentliggjort 

af Forestry Commission i Det Forenede Kongerige: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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- Opstilling af en deltagerbaseret model for overvågning, der involverer alle interessenter lige fra 

starten: hvad der skal overvåges, hvordan, hvornår, hvor, af hvem. 
- Gennemførelse af rådgivningstjenester. 

 

68. Hvilken slags oplysninger bør gøres offentlige?  

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

2,3,8,10,17 

Åben, offentlig adgang til oplysninger er ekstremt vigtigt, især oplysninger om bevaringsmål, 

forpligtelser, anbefalinger, aftaler, både for den enkelte lokalitet og på nationalt/regionalt niveau. 

Ud over de nødvendige høringer bør skovejere og skovforvaltere også være informeret om 

grundene til og betydningen af lokalitetsspecifikke bevaringsmål og -foranstaltninger i Natura 

2000-skove. Det tilrådes derfor, at en detaljeret beskrivelse af bevaringsmålene og -

foranstaltningerne, samt relevante oplysninger om beliggenheden af væsentlige naturressourcer  

og de respektive bevaringsforanstaltninger, gøres offentligt tilgængelige. I modsætning til nogle 

skovforvaltningsplaner (der kan indeholde private og følsomme oplysninger) er en Natura 2000-

forvaltningsplan normalt et offentligt tilgængeligt dokument (se også spørgsmål nr. 33). 

Meddelelse af relevante og forståelige oplysninger er af afgørende betydning for at fremme 

gensidig forståelse og forbedre dialogen mellem interessenterne. Det er også en forudsætning for 

frugtbare diskussioner om bevaringsmål og bevaringsforanstaltninger. En god kommunikationsplan 

kræver udvikling af passende kommunikations- og informationsstrategier om de generelle mål for 

Natura 2000, bevaringsmål og -foranstaltninger for områderne, osv. Dette kan involvere 

nedsættelse af en arbejdsgruppe eller et udvalg bestående af flere forskellige interessenter og 

udvikling af en gennemsigtig proces for møder og høringer (rundbordsdiskussioner, nyhedsbreve 

osv.). Det er vigtigt, at interessenterne holdes ordentligt informeret ikke blot om begrænsningerne, 

men også om de muligheder, Natura 2000 giver. 

 

 

69. Skovejere har ofte vanskeligt ved at forstå Natura 2000. Hvordan kan denne situation 

forbedres?  

Anbefaling Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 
Relaterede caseundersøgelser 

(nr.):     

3, 8,10 

Selvom habitatdirektivet ikke indeholder nogen udtrykkelige forpligtelser til kommunikation, har 

Kommissionen understreget betydningen af og behovet for at kommunikere og forklare målene for 

Natura 2000 for offentligheden, og navnlig for interessenter, der er direkte knyttet til lokaliteten i 

forbindelse med forvaltningen af områderne. Kommissionen har udgivet nyttig vejledning om de 

generelle bestemmelser i fugledirektivet og habitatdirektivet samt vejledning mere specifikt 

henvendt til visse erhvervssektorer (se: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

Der findes adskillige værktøjer til at skabe øget opmærksomhed, yde vejledning og opbygge lokal 

kapacitet til forvaltningen af en Natura 2000-lokalitet og at udvikle en deltagerbaseret proces (se 

også spørgsmål nr. 25).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.
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4.11 Beskyttelsen af arter og levesteder af EU-betydning inden for hele deres 

udbredelsesområde, uden for Natura 2000-områder 
 

Spørgsmål:  

70.  Spiller skove uden for Natura 2000-netværket en rolle i bevaringen af arter og levesteder af EU-

betydning? 

71.  Hvilke juridiske krav findes der til at beskytte de opregnede arter uden for Natura 2000? 

 

 

70. Spiller skove uden for Natura 2000-netværket en rolle i bevaringen af arter og levesteder af 

EU-betydning? 

Information/Anbefaling 
Målgruppe: skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

12, 16, 22 

(I) Ja, skove uden for Natura 2000-netværket spiller faktisk en væsentlig rolle i bevaringen af 

levesteder og arter af EU-interesse, navnlig dem der er sårbare over for fragmentering eller isolation. 

Sådanne skove kan være med til i væsentligt omfang at forbedre netværkets økologiske kohærens og 

de funktionelle forbindelser mellem Natura 2000-områder.  

Områderne uden for Natura 2000-netværket kan ligeledes give beskyttelse for arterne og naturtyperne 

uden for de udpegede områder. Dette er især værdifuldt for skovtyper og levesteder, der strækker sig 

over store afstande (f.eks. bjørne og losser) eller har vid udbredelse (f.eks. skovarealer langs floder), 

da kun en del af deres samlede ressource er medtaget i Natura 2000-netværket (til tider under 50 %). 

Disse områder uden for Natura 2000-netværket er nødvendige for at opnå gunstig bevaringsstatus.  

(A) Artikel 10 i habitatdirektivet tilskynder medlemsstaterne til at fremme forvaltningen af de elementer 

i landskabet, der er væsentlige for vilde dyrs og planters migration, spredning og genetiske udveksling. 

Sådanne foranstaltninger kan også involvere skove og skovområder, der ikke er udlagt som Natura 

2000-områder. Artikel 10 har kun praktiske konsekvenser for skovejere og -forvaltere, såfremt 

medlemsstaterne har truffet specifikke foranstaltninger i relation til dette forhold. Nogle lande har taget 

denne problematik op i nationale eller regionale strategier (f.eks. Ecoforests i Letland, "Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique" i Frankrig). Europa-Kommissionens initiativ om grøn 

infrastruktur vil yderligere tilskynde medlemsstaterne til at træffe sådanne foranstaltninger. 

Betydningen af områder uden for Natura 2000-netværket for fugle afspejles i artikel 3, litra b), og 

artikel 4 i fugledirektivet, ifølge hvilke medlemsstaterne skal vedligeholde og forvalte levesteder i 

overensstemmelse med de økologiske krav af levesteder både i og uden for de beskyttede områder og 

for at undgå forurening eller forringelse af levesteder. 

 

 

71. Hvad er de juridiske krav til beskyttelse af arter uden for Natura 2000?  

Juridisk forpligtelse 
Målgruppe:  skovforvaltere/-

ejere, myndigheder 

Relaterede caseundersøgelser 

(nr.): 

12, 16 

EU’s to naturdirektiver kræver ligeledes beskyttelse af visse arter i EU, både inden for og uden for 

Natura 2000-områder, for at sikre deres bevaring inden for deres naturlige udbredelsesområde i EU. 

Dette vedrører alle naturligt forekommende vilde fuglearter i EU samt andre arter, der er opført i bilag 

IV og V i habitatdirektivet, og som ligeledes er forbundet med skovtyper. 

Desuden skal medlemsstaterne beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og 

vidtstrakte levesteder for alle fuglearter på europæisk territorium (artikel 3 i fugledirektivet). Dette krav 

kan medføre foranstaltninger til beskyttelse af levesteder uden for Natura 2000-netværket.  
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Med hensyn til bestemmelserne om beskyttelse af arter inden for hele deres udbredelsesområde 

kræves det i de to direktiver
84

, at medlemsstaterne forbyder:  

- forsætligt at dræbe eller indfange beskyttede arter, uanset hvilken metode der anvendes 

- forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg eller reder, eller opsamling, indsamling, afskæring, 

oprykning eller ødelæggelse af beskyttede planter 

- beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. 

- forsætlig forstyrrelse, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer 

eller vandrer 

- opbevaring, salg og transport af prøver indsamlet i naturen. 
Disse forbud, som gennemført i national lovgivning, skal også respekteres af alle skovejere, brugere 

og forvaltere.  

Afvigelser fra disse bestemmelser er tilladt under visse omstændigheder (f.eks. for at forhindre skade 

på afgrøder, husdyr, skove, fiskeri og vand), forudsat at der ikke findes nogen anden tilfredsstillende 

løsning, og konsekvenserne af disse afvigelser ikke er uforenelige med de samlede mål for 

direktiverne. Vilkårene for afvigelser er fastsat i fugledirektivets artikel 9 og habitatdirektivets artikel 16. 

Yderligere vejledning om bestemmelserne om beskyttelse af arter i henhold til habitatdirektivet findes 

på: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

 

 

                                                 
84

 De præcise betingelser er fastlagt i artikel 5 i fugledirektivet (for fugle) og artikel 12 (for dyr) og artikel 13 (for 
planter) i habitatdirektivet. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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BILAG 
 

 

BILAG 1:  ORDLISTE OG FORKORTELSER  

 

 

ORDLISTE 

 

Andre træbevoksede områder: Områder på over 0,5 ha, der ikke er klassificeret som en skov. De 

har en kronedækningsgrad på mellem 5 % og 10 %, og omfatter træer, der kan nå op i 5 meters højde 

på lokaliteten eller med et kombineret dække af krat, buske og træer. De omfatter ikke områder, der 

overvejende anvendes til landbrug, eller byområder (FAO - Global Forest Resources Assessment 

2015 Terms and Definitions Working Paper 144/E Rome 2012). 

Arter af europæisk betydning: Ved arter i dette dokument forstås arter af fællesskabsbetydning (se 

ovenfor) og fuglearter, der er medtaget i bilag I i fugledirektivet og andre regelmæssigt 

tilbagevendende arter med regelmæssig tilstedeværelse i EU’s område, som kræver udpegning af 

særligt beskyttede områder i overensstemmelse med dette direktiv. 

Arter af fællesskabsbetydning: Arter, som inden for medlemsstaternes europæiske område er: truet, 

med undtagelse af dem, hvis naturlige udbredelsesområde dækker en marginal del af området, og 

som derfor hverken er truede eller sårbare inden for det vestlige palæoarktiske område, eller sårbare, 

dvs. som antages i nær fremtid at ville kunne overgå til kategorien af truede arter, hvis de forhold, der 

er skyld i truslen, fortsat gør sig gældende, eller sjældne, dvs. at deres bestande er små og ganske 

vist ikke i øjeblikket er truede eller sårbare men risikerer at blive det. Disse arter findes i begrænsede 

geografiske områder eller sparsomt spredt over et større areal, eller endemiske og kræver særlig 

opmærksomhed på grund af deres særlige levested og/eller de mulige følger, som en udnyttelse af 

dem kan have for deres bevaringsstatus. Sådanne arter er anført i bilag II og/eller bilag IV eller V i 

habitatdirektivet.  

Bevaringsgrad: I dette dokument indebærer dette en bevaringsstatus for en naturtype eller en art af 

fællesskabsbetydning i en Natura 2000-lokalitet, som defineret i standarddataformularen (SDF, se 

nedenfor). Standarddataformularen bruger tre kriterier (repræsentativitet, relativ overflade og 

bevaringsgrad for naturtyper, bestand, grad af bevaring og isolation for arter) for at bestemme den 

globale vurdering af hver art og naturtype, der er til stede i den pågældende lokalitet
85

. 

Bevaringsstatus. Habitatdirektivet definerer i artikel 1 begrebet bevaringsstatus som anvendt på 

levesteder og arter. En naturtypes bevaringsstatus: resultatet af alle de forhold, der indvirker på en 

naturtype og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige 

udbredelse, dens struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt inden for 

medlemsstaternes område, for hvilke EU-traktaten finder anvendelse. En arts bevaringsstatus: 

resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og som på lang sigt kan få indflydelse på dens 

bestandes udbredelse og talrighed inden for det medlemsstaternes område, for hvilke EU-traktaten 

finder anvendelse. Bevaringsstatus vurderes som værende enten “gunstig”, “ugunstig-utilstrækkelig” 

eller “ugunstig-ringe”, baseret på fire parametre som defineret i habitatdirektivets artikel 1. 

Parametrene for levesteder er udbredelsesområde, område, struktur og funktioner og fremtidsudsigter, 

og for arter er de udbredelsesområde, bestand, levested for en art og fremtidsudsigter. 

Bilag I til habitatdirektivet indeholder en liste over naturtyper af fællesskabsbetydning, hvis bevaring 

kræver udpegning af særlige bevaringsområder.  

Bilag II i habitatdirektivet indeholder en liste over dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, hvis 

bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder. De fleste arter, der findes i nærværende 

bilag, genfindes i bilag IV.  

                                                 
85 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Bilag III i habitatdirektivet indeholder kriterier for udvælgelse af områder, der kan udpeges som 

områder af fællesskabsbetydning og som særlige bevaringsområder.  

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der 

kræver streng beskyttelse. 

Bilag V i habitatdirektivet indeholder en liste over dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, for 

hvis indsamling i naturen og udnyttelse der kan træffes forvaltningsforanstaltninger. 

Biogeografiske områder. Levesteder og arter, der typisk findes sammen, er forbundet med områder, 

der udviser ligheder med hensyn til klima, højde og geologi. Fra et økologisk perspektiv kan Europa 

inddeles i ni landbaserede og fire marine biogeografiske områder. Når en medlemsstat gennemfører 

en vurdering af en arts eller levesteds bevaringsstatus, er referenceområdet for vurderingerne ikke den 

pågældende medlemsstats territorium, men de respektive dele af biogeografiske områder i denne 

medlemsstat (EC, 2009
86

). 

Bæredygtig skovforvaltning: Anvendelse af skove og skovområder på en måde og i et omfang, der 

bevarer deres biodiversitet, produktivitet, gendannelsesevne og vitalitet samt deres muligheder for nu 

og i fremtiden at opfylde relevante økologiske, økonomiske og samfundsmæssige funktioner på lokalt, 

nationalt og globalt niveau uden at skade andre økosystemer (Ministerkonference om beskyttelse af 

skove i Europa, Helsingfors 1993) 

Delvis naturlig skov: Skov/Andre skovbeklædte områder af hjemmehørende arter, oprettet gennem 

plantning, såning eller assisteret naturlig foryngelse. Det omfatter områder under intensiv forvaltning, 

hvor hjemmehørende arter anvendes, og der gøres en bevidst indsats for at forøge/optimere andelen 

af ønskede arter, og derved medføre ændringer i skovens struktur og sammensætning naturligt 

foryngede træer fra andre arter end dem, der er plantet/sået, kan forefindes kan omfatte områder med 

naturligt foryngede træer af indførte arter omfatter områder under intensiv forvaltning, hvor bevidste 

indsatser, f.eks. udtynding eller gødskning, har til formål at forbedre eller optimere skovens ønskelige 

funktioner. Disse indsatser kan føre til ændringer i strukturen og sammensætningen af skoven (FRA 

2005 Terms and definitions, FAO 2000).  

Dødt træ: Al ikke-levende træbiomasse, der ikke er indeholdt i affald, enten stående, liggende eller i 

jorden. Dødt træ omfatter træ, der ligger på overfladen, døde rødder og stubbe på over eller lig med 10 

cm i diameter eller enhver anden diameter, der anvendes af landet (FRA 2015 Terms and definitions, 

FAO 2012). Mængden af dødt træ i Europas skove er en vigtig indikator for skovenes biodiversitet. 

Mængden af døde træer på rod (træstumper) og liggende træer (stammer) på skovområde og andre 

arealer med træbevoksning er medtaget i de paneuropæiske indikatorer for biodiversitet (Pan-

European Biodiversity Indicators (SEBI 018)) og i de indikatorer, der er etableret under MCPFE-

konferencen for at vurdere den aktuelle status for skovenes biologiske diversitet. Mængden af dødt 

træ efter skovtype indberettes normalt som døde træer på rod og liggende træer med en længde på 

mindst 2 m og en minimumsdiameter på 10 cm (MCPFE, EEA
87

). 

Fuldt integreret Natura 2000-/Skovforvaltningsplan: I dokumentet er dette begreb defineret som en 

forvaltningsplan, der omfatter detaljerede oplysninger om konteksten for skovbrug og Natura 2000 

(data for skovopgørelser, mål for skovbrugsforvaltning, naturtyper og arter af fællesskabsbetydning, 

bevaringsmål,…) samt om de planlagte skovbrugsoperationer og Natura 2000-

bevaringsforanstaltninger, der også kan omfatte specifikke skovdyrkningsoperationer. Alle operationer 

og foranstaltninger, der er medtaget i en fuldt integreret forvaltningsplan, er udformet, så de er 

forenelige med lokalitetens bevaringsmål. En fuldt integreret Natura 2000-/skovforvaltningsplan udgør 

et enkelt forvaltningsinstrument for et givet skovområde, der er ejet af én ejer eller en gruppe af ejere, 

og at den i sin helhed er udpeget som en Natura 2000-lokalitet. For en sådan lokalitet udfylder den 

både funktionen som den klassiske skovforvaltningsplan og Natura 2000-forvaltningsplanen.  
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 EC, 2009. Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet Sammenfattende rapport om bevaringsstatus for 
naturtyper og arter, i medfør af habitatdirektivets artikel 17. KOM(2009) 358 endelig http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:DA:PDF 
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 Se: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:DA:PDF
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
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Gammel skov. Bevoksninger med gammel skov er bevoksninger i primære og sekundære skove, der 

har udviklet de strukturer og arter, der normalt forbindes med gammel primær skov af denne type. 

Genplantning af skov: Genoprettelse af skov gennem plantning og/eller bevidst såning på jord 

klassificeret som skov. Indebærer ikke nogen ændret arealanvendelse (FRA 2015 Terms and 

definitions, FAO 2012). 

Gunstig bevaringsstatus: Begrebet “gunstig bevaringsstatus” udgør den samlede målsætning, der 

skal nås for alle naturtyper og arter af fællesskabsbetydning. Det kan med få ord beskrives som en 

situation, hvor en naturtype eller art trives (både i kvalitet og omfang/bestand) og med gode udsigter til 

også at trives i fremtiden. Det forhold, at en naturtype eller art ikke er truet (dvs. ikke er i direkte risiko 

for udryddelse) betyder ikke, at den er i gunstig bevaringstilstand.  

I henhold til habitatdirektivets artikel 1 anses bevaringsstatus for en naturtype for at være "gunstig", 

når: 

- det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i 

udbredelse, og 

- den særlige struktur og de særlige funktioner, som er nødvendige for dens opretholdelse på lang sigt, 

er til stede og sandsynligvis fortsat vil være til stede i en overskuelig fremtid, og 

- bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig, jf. nr. 4. 

 

Bevaringsstatus for en art anses for "gunstig", når: 

- data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil 

opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og 

- artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller der er sandsynlighed for, at det vil 

blive mindsket i en overskuelig fremtid, og 

- der er og sandsynligvis fortsat vil være tilstrækkeligt omfattende levesteder til, at bestanden kan 

bevares på langt sigt 

Ikke-interventionsforvaltning. Form for forvaltning, som , hvor det er nødvendigt, tilstræber at tillade 

naturlige processer ved at undgå forstyrrelse gennem menneskelige aktiviteter, der ville have 

væsentlige virkninger på biodiversitet (Wilderness guidelines). 

Ikke-træprodukt: Varer afledt af skove, der er rørlige og fysiske objekter af biologisk oprindelse, 

bortset fra træ. Almindeligvis omfatter ikke-træ planter og planteprodukter og animalske produkter, der 

er hentet fra områder, der defineres som skov. Omfatter specifikt følgende, uanset om de er fra 

naturlige skove eller plantager: gummi arabicum, gummi/latex og harpiks juletræer, kork, bambus og 

rattan (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Indførte arter: En art, underart eller lavere klassifikation, der forekommer uden for sit naturlige 

udbredelsesområde (tidligere eller nuværende) og potentielle spredningsområde (dvs. uden for det 

udbredelsesområde, hvor den normalt er hjemmehørende eller kunne være hjemmehørende uden 

direkte eller indirekte indførelse eller pleje af mennesker) (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 

2012). 

Invasive arter: Arter, der ikke er hjemmehørende i et særligt økosystem, og hvis indførelse og 

spredning forårsager, eller kan forårsage, sociokulturel, økonomisk eller miljømæssig skade eller 

skade menneskers sundhed (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Levested for en art: Et miljø, der defineres af specifikke abiotiske og biotiske faktorer, og hvor arten 

lever på et af stadierne i sin biologiske cyklus  

Lokalitet af fællesskabsbetydning (SCI): En lokalitet, der i det eller de biogeografiske område(r), 

som den tilhører, bidrager væsentligt til at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for 

en af naturtyperne i bilag I eller for en af arterne i bilag II i habitatdirektivet, og som også kan bidrage 
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væsentligt til at sikre sammenhængen i Natura 2000, jf. artikel 3, og/eller som bidrager væsentligt til at 

opretholde den biologiske diversitet i det eller de pågældende biogeografiske område(r). Listerne over 

områder af fællesskabsbetydning vedtages ved Kommissionens afgørelser. De findes på:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/områder_hab/biogeog_regions/index_en.htm 

Natura 2000-skov: I dette dokument defineres “en Natura 2000-skov” som en skov eller del af en 

skov, der er udlagt som en Natura 2000-lokalitet. En Natura 2000-skov kan omfatte både naturtyper, 

der svarer til en naturtype i habitatdirektivets bilag I, og levesteder, der ikke er af 

fællesskabsbetydning, men udgør en vis betydning for et levested af fællesskabsbetydning eller 

ganske enkelt for lokalitetens eller Natura 2000-netværkets (konnektivitet) generelle sammenhæng. 

Naturlig skov: En skov bestående af oprindelige træer og ikke klassificeret som skovplantage (FAO, 

Forest Resources Assessment 2000). 

Naturlig udvidelse af skov: Udvidelse af skov gennem naturlig skift på jord, som indtil da var under 

anden arealanvendelse (f.eks. skift af skov på jord tidligere anvendt til landbrug) (FRA 2015 Terms 

and definitions, FAO 2012). 

Naturtyper af fællesskabsbetydning: er de levesteder, som inden for medlemsstaternes europæiske 

område: er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde eller har et begrænset naturligt 

udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi de fra naturens hånd er begrænsede, eller er 

tydelige eksempler på de kendetegn, der er typiske for et eller flere af de biogeografiske områder: 

Sådanne naturtyper er anført i bilag I til habitatdirektivet.  

Plantede skove: Skov, der overvejende består af træer, der er etableret ved plantning og/eller bevidst 

såning. (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Primær skov:  Naturlig foryngelse af skove med hjemmehørende arter, hvor der ikke er noget klart 

synligt tegn på menneskelig aktivitet, og hvor de økologiske processer ikke er forstyrret i væsentlig 

grad. Nogle centrale kendetegn ved primære skove er: 

• de udviser en dynamik for naturlig skov, såsom sammensætning af naturlige træarter, forekomst af 

dødt træ, naturlig aldersstruktur og naturlige foryngelsesprocesser  

• området er tilstrækkeligt stort til at bevare sine naturlige karakteristika  

• der har ikke været nogen kendt menneskelig intervention, eller den seneste væsentlige 

menneskelige intervention lå tilstrækkeligt langt tilbage til, at sammensætningen af og processerne for 

naturlige arter kunne genetableres (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Prioriterede arter: De arter, for hvis bevaring Fællesskabet har et særligt ansvar under hensyn til 

omfanget af andelen af deres naturlige udbredelse inden for medlemsstaternes europæiske område. 

Sådanne arter er markeret med en asterisk i bilag II i habitatdirektivet. 

Prioriterede naturtyper: De naturtyper, der er i fare for at forsvinde på medlemsstaternes europæiske 

område, og for hvis bevaring Fællesskabet har et særlig ansvar under hensyn til omfanget af andelen 

af deres naturlige udbredelse inden medlemsstaternes europæiske område. Sådanne naturtyper er 

markeret med en asterisk i bilag I til habitatdirektivet. 

Skov. Landområde på over 0,5 ha bevokset med træer af en højde på over 5 m og med en 

kronedækningsgrad på mindst 10 % af arealet, eller træbevoksning, der kan nå disse højder på 

lokaliteten. Definitionen omfatter ikke landområder, der hovedsagelig anvendes til landbrugsmæssige 

eller bymæssige formål (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Skovbrug:  Det erhverv, der omfatter videnskaben, kunsten og praksissen at skabe, forvalte, bruge og 

bevare skove og dermed forbundne ressourcer for menneskers behov og på en bæredygtig måde for 

at opfylde ønskede mål, behov og værdier. (SAF 2008)….. 

Skovbrugsforvaltningsplan Et forvaltningsinstrument rettet mod definerede forvaltningsmål, som 

revideres periodisk. En forvaltningsplan skal indeholde tilstrækkelige enkeltheder om operationer, der 

er planlagt for individuelle operationelle enheder (bestande eller segmenter), men kan også indeholde 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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generelle strategier og aktiviteter, der er planlagt for at nå forvaltningsmål. Denne definition inkluderer 

skovområder i beskyttede områder med forvaltningsplan. (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 

2012). I forbindelse med Forest Europe-processen defineres en skovforvaltningsplan som oplysninger 

(i form af tekst, kort, tabeller og grafer), der er indsamlet under (periodiske) opgørelser over 

skovarealer på operationelt niveau for hver skovenhed (bevoksninger, segmenter) og operationer, der 

er planlagt for individuelle bevoksninger eller segmenter for at nå forvaltningsmålene (MCPFE 2002). 

Skove med forskellig udnyttelse: Skovområde, der er udpeget primært til mere end ét formål, og 

hvor ingen af disse alene betragtes som den overvejende funktion. Omfatter alle kombinationer af: 

produktion af varer, beskyttelse af jord og vand, bevaring af biodiversitet og levering af sociale 

tjenesteydelser, og hvor ingen af disse alene betragtes som den fremherskende funktion (FRA 2015 

Terms and definitions, FAO 2012). 

Skovejendom: Henviser generelt til den juridiske ret til fri og eksklusiv brug, kontrol, overførsel, eller 

på anden måde nyde frugterne af en skov. Ejendomsret kan erhverves gennem overførsler som f.eks. 

salg, gaver og arv. Skovejendom henviser til ejendomsretten til de træer, der gror på den jord, der er 

klassificeret som skov, uanset om ejendomsretten til disse træer falder sammen med ejendomsretten 

til selve jorden (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Skovforvaltningsplan, der integrerer Natura 2000-bevaringsmål og/eller -foranstaltninger: I dette 

dokument defineres dette begreb som en skovforvaltningsplan, der også indeholder oplysninger om de 

bevaringsmål, der er fastlagt for den Natura 2000-lokalitet, som den af planen omfattede skov hører til. 

Alle operationer, der er omfattet af planen, er udformet på en sådan måde, at de er forenelige med 

disse bevaringsmål. Desuden kan planen også omfatte skovdyrknings- eller andre operationer, der 

aktivt bidrager til at nå bevaringsmålene for lokaliteten. I et givet Natura 2000-område kan en eller flere 

skovforvaltningsplaner, der integrerer Natura 2000-bevaringsmål, eksistere side om side med en 

specifik Natura 2000-forvaltningsplan for lokaliteten. 

Skovområde med forvaltningsplan: Skovområde, der har en langsigtet dokumenteret 

forvaltningsplan. Et skovområde med en forvaltningsplan kan referere til skovforvaltningsenheden eller 

den samlede skovforvaltningsenhed (skovområder, landbrug, virksomheder, vandområder, kommuner 

eller bredere enheder). 

Skovrejsning: Etablering af skov gennem plantning og/eller bevidst såning på jord, som indtil det 

pågældende tidspunkt ikke var klassificeret som skov. Indebærer en omdannelse af arealanvendelse 

fra ikke-skov til skov (FRA 2015 Terms and definitions, The Forest Resources Assessment (FRA, FAO 

2012
88

). 

Skovrydning Omdannelsen af skov til anden arealanvendelse eller permanent reduktion af trækronen 

under grænsen på mindst 10 %. Træfældning indebærer langtids- eller permanent tab af skovdække 

og overgang til en anden arealanvendelse. Det omfatter områder med skov konverteret til landbrug, 

græsarealer, vandreservoirer og byområder (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Særligt beskyttet område (SBO): Område udlagt af en medlemsstat i henhold til artikel 4, stk. 1, i 

fugledirektivet, og som med hensyn til antal og udstrækning hører til de bedst egnede med henblik på 

beskyttelse af de arter, der er nævnt i bilag I til direktivet, og af andre regelmæssigt tilbagevendende 

trækfuglearter, der ikke er opført i dette bilag. 

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. 

Tilsvarende dokument (til skovforvaltningsplan): Oplysninger indsamlet om skovområder, for 

skovforvaltning eller samlet skovforvaltningsenhed (skovområder, landbrug, virksomheder, 

vandområder, kommuner, eller bredere enheder), og strategier/forvaltningsaktiviteter planlagt for at nå 

forvaltnings- eller udviklingsmålene (Forest Europe, MCPFE 2002). 
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 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
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Udbrud af insekter: En mærkbar nedgang i skovenes sundhedstilstand forårsaget af en pludselig 

stigning i antallet af skadelige insekter (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012) 

Urskove/skovområder: Se gamle skove 

Økologiske krav for naturtyper og arter? I dette dokument defineres disse krav som komplekset af 

alle de økologiske behov, herunder både abiotiske og biotiske faktorer, som skønnes nødvendige for 

at sikre bevaring af naturtyperne (dvs. den naturtypespecifikke struktur og funktioner, der er 

nødvendige for dens vedligeholdelse på lang sigt, dens typiske arter, osv.) og de arter, der findes på 

lokaliteten, herunder deres forbindelser til det fysiske miljø (luft, vand, jord, vegetation, osv.). 
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FORKORTELSER 

 

EEA: Det Europæiske Miljøagentur 

EFFIS: Det Europæiske Informationssystem for Skovbrande 

EFRU: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

EIA: Miljøkonsekvensvurdering 

EK: Europa-Kommissionen 

ELFUL: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

ESF: Den Europæiske Socialfond 

FAO: De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation 

FRA: FAO’s program for skovressourceopgørelse 

FSC: Skovforvaltningsrådet (Forest Stewardship Council):  

GIS: Geografisk informationssystem 

LIFE: EU’s program for miljø- og klimaindsatsen  

MCPFE: Ministerial conference on the Protection of Forests in Europe (Ministerkonferencen om 

beskyttelse af de europæiske skove), også kendt som Forest Europe. 

MS: Den Europæiske Unions medlemsstater 

NGO: Ikke-statslig organisation 

OWL: Andre træbevoksede områder  

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification (certificeringssystem for bæredygtig 

skovdrift): 

RDP: Rural Development Programme (Program for udvikling af landdistrikter) 

SAF: Society of American Foresters (sammenslutning af amerikanske skovbrugere) 

SDF: Standarddataformular, format for overførsel af oplysninger om Natura 2000-områderne 

SEA: Strategic Environmental Assessment (strategisk miljøvurdering) 

SFM: Sustainable Forest Management (bæredygtig skovforvaltning) 
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BILAG 2 

 
Liste over skovtyper og arter af fællesskabsbetydning, der kræver udpegning af særlige 

beskyttede områder, og/eller som kræver streng beskyttelse i overensstemmelse med 

habitatdirektivet, og fuglearter, der skal være omfattet af særlige bevaringsforanstaltninger i 

overensstemmelse med fugledirektivet 

 

Skovtyper og deres bevaringsstatus pr. biogeografisk område 

Tegnforklaring:  G Gunstig U Ukendt U1 Ugunstig-utilstrækkelig U2 Ugunstig-ringe 

  *Prioriteret levested 

 

Naturtype 

Bevaringsstatus i hvert biogeografisk område 

(2007-2012) 

ALP ATL BLS RJU CON TOT MED WOR STE 

9010 - *Vestlig Taiga U1    U2  U2      

9020 - * Fennoskandiske hemiboreale naturlige gamle løvfældende skove    U2  U2      

9030 - *Naturlige skove på unge successionsstadier af hævet havbund    U1       

9040 - Nordiske subalpine/subarktiske skove med Betula pubescens. ssp 

czerepavonii 

FV    U1       

9050 - Fennoskandiske urterige skove med Picea abies U1    U2       

9060 - Nåleskove på eller ved åse aflejret af smeltevand    U2       

9070 - Fennoskandiske græsningsskove U2    U2  U2      

9080 - *Fennoskandiske løvfældende sumpskove    U2  U2      

9110 - Luzulo-Fagetum-bøgeskove U1  U1   U2  U1   FV  U1   

9120 - Atlantiske bøgeskove på surbund med Ilex U1  U1    FV   U2    

9130 - Asperulo-Fagetum-bøgeskove på muldbund U1  U1   U2  U1   FV  FV   

9140 - Mellemeuropæiske subalpine bøgeskove med Acer og Rumex 

arifolius 

U1     XX   FV    

9150 - Mellemeuropæiske bøgeskove på kalk U1  U1  U1   U1   U2  FV   

9160 - Subatlantiske og mellemeuropæiske egeskove eller ege-

avnbøgeskove 

U2  U2   U2  U1   XX    

9170 - Ege-avnbøge med Galio-Carpinetum U1  U2  FV   U1    U2   

9180 - *Skove med Tilio-Acerion på skråninger, urer og i kløfter U1  U2  U1  U2  U1   U1  U1   

9190 - Gamle stilkegeskove med Q.robur på sandsletter med sur jordbund  U2   U2  U2    U1   

91A0 - Gamle vinteregeskove med Ilex og Blechnum på De Britiske Øer  U2         

91AA - *Østlige hvidegskove XX   U1   U2   U2   U1  

91B0 - Thermofile  askeskove med Fraxinus angustifolia     U2   U1    

91BA - Moesiske ædelgranskove U1     U1      

91C0 - * Kaledoniske skove          

91CA - Skovfyrskove i Balkanbjergene og i Rodopibjergene U1     U1      

91D0 - *Skovbevoksede tørvemoser FV  U2   U1  U1  U1   U1   

91E0 - *Sumpskove med Alnus glutinosa og F. excelsior U2  U2  U1  U2  U2   U1  U1   

91F0 - Vandløbsnær blandskov med Quercus robur, Ulmus laevis… U2  U1  U1  U2  U2   U2  U1  U1  

91G0 - * Pannoniske skove med Q. petraea og Carpinus betulus U1   U1   U1    U1   

91H0 - *Pannoniske skove med Quercus pubescens U2   U2   U1    U1   

91I0 * Euro-sibiriske skove med Quercus spp. FV   U1   U1    U2  U2  

91J0 - *Taxus baccata-skove på De Britiske Øer  U2         

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
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Naturtype 

Bevaringsstatus i hvert biogeografisk område 

(2007-2012) 

ALP ATL BLS RJU CON TOT MED WOR STE 

91K0 - Illyriske Fagus sylvatica-skove (Aremonio-Fagion) U1     FV    U1   

91L0 - Illyriske ege-avnbøge-skove (Erythronio-Carpinion) U2     U1   U1  U1   

91M0 - Pannonisk-balkanske skove med tyrkisk eg og vintereg U1   U1   U1   U1  U1  U1  

91N0 - *Pannoniske krat på indlandsklitter Junipero-Populetum albae        U2   

91P0 - Skov med Holy Cross ædelgran (Abietetum polonicum)     U1      

91Q0 - Vestkarpatiske skove med Pinus sylvestris på kalkholdig bund FV          

91R0 - Dinariske skovfyrskove i Dolomitterne FV     FV      

91S0 - *Vestpontiske bøgeskove   U1   U1      

91T0 - Centraleuropæiske skovfyrskove af lavtypen XX  U2   U1  U2    U2   

91U0 - Sarmatiske steppe-fyrreskove     U2      

91V0 - Dakiske bøgeskove (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 - Moesiske bøgeskove U1     U1      

91X0 - *Bøgeskove i Dobrogea-området         U1  

91Y0 - Dakiske ege-avnbøge-skove     U1     U1  

91Z0 - Moesiske skove af ungarsk lind U1   U1   U1      

9210 - *Bøgeskove i Appenninerne med Taxus og Ilex FV     U1   FV    

9220 - *Bøgeskove i Appenninerne med Abies alba og bøgeskov FV     FV   FV    

9230 - Galicisk-portugisiske egeskove med Q. robur og Q. pyrenaica  XX      XX    

9240 - Iberiske skove med Quercus faginea og Quercus canariensis XX  XX      XX    

9250 -  Quercus trojana-skove       U1    

9260 - Castanea sativa-skove U1  U1    U1   U2    

9270 - Græske bøgeskove med Abies borisii-regis U1     XX   FV    

9280 -  Quercus frainetto-skove       FV    

9290 - Cypresskove (Acero-Cupression)       FV    

92A0 - Galleriskove med Salix alba og Populus alba U1  U1  U1   U2   U2  U1  U1  

92B0 - Vandløbsnære skove ved temporært vandførende mediterrane løb 

Rhodod. 

      U1    

92C0 - Platanus orientalis og Liquidambar orientalis-skove U1     U1   U1    

92D0 - Sydlige galleriskove og -krat Nerio-Tamaricetea.   U1   U1  U1  U1   U1  

9310 - Ægæiske skove med Quercus brachyphylla       FV    

9320 - Olea og Ceratonia-skove      U1  U1    

9330 - Quercus suber-skove  U2      U1    

9340 - Quercus ilex og Quercus rotundifolia-Skove U1  U1    FV   U1    

9350 - Quercus macrolepis-skove       U2    

9360 - *Makaronesiske laurbærskove (Laurus, Ocotea)      U1     

9370 - *Palmelunde af Phoenix      U1  FV    

9380 - Ilex aquifolium-skove  U1      U2    

9390 - *Krat og lav skovbevoksning med Quercus alnifolia       FV    

93A0 - Skovarealer med Q. infectoria (Anagyro foetidae-Q. infec.)       FV    

9410 - Acidophilous Picea skove på bjerg til alpint niveau U1     U1   FV    

9420 - Alpine Larix decidua og/eller Pinus cembra-skove FV          

9430 - Subalpine og alpine Pinus uncinata U1     FV   U2    

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
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Naturtype 

Bevaringsstatus i hvert biogeografisk område 

(2007-2012) 

ALP ATL BLS RJU CON TOT MED WOR STE 

9510 - *Sydappeninske skove Abies alba-skove U1       U1    

9520 - Abies pinsapo-skove       U1    

9530 - *(Sub)Mediterrane fyrreskove med endemiske Pinus nigra. U1     U1   U1    

9540 - Mediterrane skove med endemiske mesogæiske arter af fyr     U2   U1    

9550 - Endemiske fyrreskove på De Kanariske Øer      FV     

9560 - *Endemiske skove med Juniperus spp. U1  XX    U1  U1  U2    

9570 - *Tetraclinis articulata-skove       U1    

9580 -* Mediterrane Taxus baccata-skove  U1      U2    

9590 - *Cedrus brevifolia-skove (Cedrosetum brevifoliae)       FV    

95A0 - Høje oro-mediterrane fyrreskove U1       U1    

6310 - Sclerofyle græsningsskove med Quercus spp.       U2    

6530 - *Fennoskandiske skovenge    U2  U2      

2180 Skovbevoksede klitter i de atlantiske, kontinentale og boreale regioner  U1  U1  U2  U1      

2270 *Skovbevoksede klitter med Pinus pinea og/eller Pinus pinaster    U2  FV   U1    

 

 

 

Liste over arter, der forbindes med skove, der er medtaget i bilag II og bilag IV i 

habitatdirektivet
89

 

 
* : Prioriterede arter 

 

Pattedyr 

Barbastella barbastellus (II, IV) 

*Bison bonasus (II, IV) 

*Canis lupus (II, IV) 

Capra aegagrus (II, IV) 

Castor fiber (II, IV) 

*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 

Dryomys nitedula (IV) 

Felis silvestris (IV) 

*Gulo gulo (II) 

Lynx lynx (II, IV) 

*Lynx pardinus (II, IV) 

Microtus tatricus (II, IV) 

Muscardinus avellanarius (IV) 

Myotis bechsteinii (II, IV) 

Myotis bradtii (IV) 

Myotis capaccinii (II, IV) 

Myotis daubentonii (IV) 

Myotis myotis (II, IV) 

Myotis nattereri (IV) 

Nyctalus azoreum (IV) 

Nyctalus lasiopterus (IV) 

Nyctalus leisleri (IV) 

Nyctalus noctula (IV) 

Ovis gmelini musimon (II, IV) 

                                                 
89

 Denne liste indeholder et udvalg af de mest relevante arter, der forbindes med skove, baseret på EU’s 2010-
referencescenarie for biodiversitet – Bilag III (Klassificering af arter for hvert økosystem). Det bør bemærkes, at 
visse andre arter ligeledes kan afhænge af skove i visse områder eller som en del af deres levested.  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Pipistrellus maderensis (IV) 

Pipistrellus nathusii (IV)  

Pipistrellus pipistrellus (IV) 

Pipistrellus pygmaeus (IV) 

Plecotus auritus (IV) 

Plecotus teneriffae (IV) 

*Pteromys volans (II, IV)  

Rhinolophus blasii (II, IV) 

Rhinolophus euryale (II, IV) 

Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 

Rhinolophus mehelyi (II, IV) 

Rousettus aegyptiacus (II, IV) 

Sciurus anomalus (IV) 

Sicista betulina (IV) 

Tadarida teniotis (IV) 

*Ursus arctos (II, IV) 

Vespertilio murinus (IV) 
 

Padder 

Alytes cisternasii (IV) 

Alytes obstetricans (IV) 

Bombina bombina (II, IV) 

Bombina variegata (II, IV) 

Bufo calamita (IV) 

Discoglossus montalentii (II, IV) 

Discoglossus sardus (II, IV) 

Pelobates cultripes (IV) 

Raba dalmatina (IV) 

Rana arvalis (IV) 

Rana graeca (IV) 

Rana latastei (II, IV) 

Rana lessonae (IV) 

Salamandra atra (IV) 

Salamandra lanzai (IV) 

Salamandrina terdigitata (II; IV) 

Triturus carnifex (II, IV) 

Triturus cristatus (II, IV) 

Triturus dobrogicus (II) 

Triturus italicus (IV) 

Triturus karelinii (IV) 

Triturus marmoratus (IV) 

Triturus montandoni (II, IV) 

Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 

 

Krybdyr 

 
Algyroides fitzingeri (IV) 

Algyroides marchi (IV) 

Algyroides moreoticus (IV) 

Algyroides nigropunctatus (IV) 

Chalcides sexlineatus (IV) 

Chalcides viridianus (IV) 

Chamaeleo chamaeleon (IV) 

Elaphe longissima (IV) 

Lacerta danfordi (IV) 

Lacerta vivipara pannonica (IV) 

 

Invertebrater 

Agathidium pulchellum (II, IV) 

Anthrenochernes stellae (II, IV) 

Apatura metis  (IV) 
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Aradus angularis (II) 

Arytrura musculus (II, IV) 

Boros schneideri (II) 

Buprestis splendens (II, IV) 

*Callimorpha quadripunctaria (II) 

Carabus hampei (II, IV) 

*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 

*Carabus olympiae (II, IV) 

Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 

Carabus zawadszkii (II, IV) 

Cerambyx cerdo (II, IV) 

Chilostoma banaticum (II, IV) 

Corticaria planula (II) 

Cucujus cinnaberinus (II, IV) 

Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 

Discus guerinianus (II, IV) 

Erannis ankeraria (II, IV) 

Fabriciana elisa (IV) 

Geomalacus maculosus (II, IV) 

Graellsia isabellae (II) 

Hesperia comma catena (II) 

Hygromia kovacsi (II, IV) 

Hypodryas maturna (II, IV) 

Leptidea morsei (II, IV) 

Limoniscus violaceus (II) 

Lucanus cervus (II) 

Mesosa myops (II) 

Morimus funereus (II) 

*Nymphalis vaualbum (II, IV) 

Odontopodisma rubripes (II, IV) 

*Osmoderma eremita (II, IV) 

Oxyporus mannerheimii (II) 

Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 

*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 

Propomacrus cypriacus (II, IV) 

*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 

Pytho kolwensis (II, IV) 

Rhysodes sulcatus (II) 

*Rosalia alpina (II, IV) 

Stephanopachys linearis (II) 

Stephanopachys substriatus (II) 

Xestia borealis (II) 

Xestia brunneopicta (II) 

Xyletinus tremulicola (II) 

*Xylomoia strix (II, IV) 

 

Planter 

*Abies nebrodensis (II)  

Adenophora lilifolia (II) 

*Arabis kennedyae (II) 

Armeria neglecta (II) 

*Asphodelus bento-rainhae (II) 

Bryhnia novae-angliae (II) 

Buxbaumia viridis (II) 

Calamagrostis chalybaea (II) 

Calypso bulbosa (II) 

*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 

*Cephalanthera cucullata (II) 

Cephalozia macounii (II) 

*Chionodoxa lochiae (II) 

Cinna latifolia (II) 

Culcita macrocarpa (II) 
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*Cyclamen fatrense (II) 

Cynodontium suecicum (II) 

Cypripedium calceolus (II) 

Dichelyma capillaceum (II) 

Dicranum viride (II) 

Diplazium sibiricum (II)   

Distichophyllum carinatum (II) 

Dracaena draco (IV) 

*Dryopteris corleyi (II) 

Herzogiella turfacea (II) 

Hymenostemma pseudanthemis (II) 

*Laserpitium longiradium (II) 

Mandragora officinarum (IV) 

Moehringia lateriflora (II) 

Odontites granatensis (II) 

Orthotrichum rogeri (II) 

Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 

Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 

Plagiomnium drummondii (II) 

Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 

*Pyrus magyarica (II) 

Ranunculus kykkoensis (II) 

Ranunculus lapponicus (II) 

Rhododendron luteum (II) 

*Scilla morrisii (II) 

Semele maderensis (II) 

Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 

Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 

*Seseli intricatum (II) 

Syringa josikaea (II) 

Veronica micrantha (II) 

 

 

Liste over fuglearter, der sættes i forbindelse med skove og træbeklædte græsningsområder, 

der er medtaget i bilag I i fugledirektivet 

 
Accipiter brevipes 

Aegolius funereus 

Aegypius monachus 

Aquila adalberti 

Aquila chrysaetos 

Aquila clanga 

Aquila heliaca 

Aquila pomarina 

Ardea purpurea 

Ardeola ralloides 

Bonasa bonasia 

Bubo bubo 

Caprimulgus europaeus 

Caprimulgus ruficollis 

Ciconia colonia 

Ciconia nigra 

Circaetus gallicus 

Columba bollii 

Columba junoniae 

Columba palumbus azoricus 

Columba trocaz 

Coracias garrulus 

Dendrocopos leucotos 

Dendrocopos medius  

Dendrocopos syriacus 

Dryocopus martius 
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Elanus caeruleus 

Falco biarmicus 

Falco eleonorae 

Falco peregrinus 

Falco tinnunculus 

Falco vespertinus 

Ficedula albicollis 

Ficedula parva 

Ficedula semitorquata 

Fringilla coelebs  

Fringilla teydea 

Glauddium passerinum  

Grus grus 

Haliaeetus albicilla 

Hieraaetus fasciatus 

Hieraaetus pennatus 

Hippolais olivetorum 

Lanius collurio  

Loxia scotica 

Lullula arborea 

Milvus migrans 

Milvus milvus 

Oenanthe leucura 

Pandion haliaetus 

Pernis apivorus 

Picoides tridactylus 

Picus canus 

Platalea leucorodia 

Plegadis falcinellus 

Sitta krueperi 

Sitta whiteheadi 

Sylvia rueppelli 

Sylvia sarda 

Sylvia undata 

Tetrao tetrix 

Tetrao urogallus 

Tringa glareola 

 

Udarbejdet på basis af: Tucker & Evans, 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife International 

Oplysninger om disse fuglearter findes på: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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BILAG 3:  Vigtigste pres på og trusler mod EU’s skove
90

 

 

Nedenfor følger en kort oversigt over de væsentligste aktuelle og sandsynlige fremtidige trusler mod 

og pres på skove i Natura 2000-områder. Som det ses, går disse igen for mange typer af skove, 

uanset om de er i Natura 2000 eller ej.  

 

Listen over trusler, der påvirker skovtyper og arter er lang. Tilgængelig dokumentation peger på, at 

mange naturlige trusler og menneskeskabte pres kan blive alvorligere og hyppigere forekommende i 

fremtiden end observeret historisk. Det viser, at der bør tilskyndes til planlægning i forhold til 

potentielle trusler. Naturlige trusler omfatter specifikke miljøfaktorer samt indbyrdes forbundne 

virkninger, f.eks. stormskade og tørke, der kan bane vej for udbredelsen af visse sygdomme (f.eks. 

barkbiller) (FOREST EUROPE, 2011).  

 

De vigtigste naturlige trusler mod Europas skove og skove i Natura 2000-områder er: tørke, 

skovbrande, storme, udbrud af insekter, sygdomme, invasive ikkehjemmehørende arter, og 

temperaturstigninger. De vigtigste menneskeskabte pres er: afskovning, skovopsplitning (i og uden for 

Natura 2000-områder), tab af levesteder, ændring af kvaliteten af skovenes levesteder, 

arealanvendelse og ændring af overfladedække, forurenende stoffer, homogenisering af skovbestande 

(Hanski 2006, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). Dette bilag indeholder en 

oversigt fra litteraturgennemgangen om den aktuelle situation.  

 

Naturlige trusler/forstyrrelser 

 

Tørke: Der menes i perioden 1902-2010 at være sket ændringer i nedbørsmængden om vinteren i 

Middelhavsområdet med et tørrere klima til følge. Dokumentationen viser hyppigere tørkeperioder efter 

omkring 1970 (Hoerling m.fl., 2011). 

 

Skovbrande: Hvert år brænder ca. 400 000 ha skov i de fem sydlige EU-medlemsstater (svarende til 

85 % af det samlede afbrændte areal i EU). Der er ingen dokumentation for, at der skulle være tale om 

en tendens (stigende eller faldende) til afbrændte områder i disse lande mellem 1980 og 2012. Antallet 

af brande lå efter en stigende tendens i 1990’erne, som til dels skyldtes forbedrede 

indberetningsprocedurer, stabilt i omkring 10 år, mens der inden for de seneste 10 år er observeret et 

fald (Europa-Kommissionen, 2013). Konkret i Natura 2000-områder brænder næsten 80 000 ha hvert 

år. Brandstatistikker fra Det Europæiske Informationssystem for Skovbrande (EFFIS) viser, at der 

mellem 2000 og 2012 blev brændte 1 044 917 ha Natura 2000-områder, svarende til 3,28 % af det 

samlede Natura 2000-område i de berørte lande (San-Miguel-Ayanz m.fl., 2012). For visse skovtyper 

er brand en naturlig proces med positive virkninger for biodiversiteten. 

 

Storme  udgør en alvorlig trussel mod Europas skove og anretter skader på og forringer skovtyper, 

landskabernes kvalitet og skovbrugstjenester. Siden 1950 har mere end 130 storme anrettet skade på 

Europas skove med i gennemsnit to storme om året (Gardiner m.fl., 2010). Storme beskadigede i 

perioden 1990-2005 1,7 % af skovene i EU-landene, svarende til omkring 2,5 millioner hektar skov 

(FOREST EUROPE, 2011). Dokumentationen viser ikke nogen tendens (i stigende eller faldende 

retning) i tab forårsaget af storme (efter justering for samfundsmæssige faktorer) og bekræfter, at 

stigende (nominelle tab) drives af samfundsmæssige faktorer (Barredo, 2010) og stigende 

skovbestande (Gardiner m.fl., 2010). Storme kan omvendt ligeledes gavne betingelserne for 

biodiversiteten, f.eks. ved at skabe mere dødt træ i skoven. 

 

Skadevoldere og sygdomme i skove: Angreb af insekter og patogene agenser forårsager skade på 

Europas skove, hvilket fører til en svækkelse af sundhedstilstanden og vitaliteten af skove og en 

begrænsning af skovbrugstjenester. 2,8 % af EU’s skove blev ødelagt i perioden 1990-2005, svarende 

til i alt ca. 4,4 millioner hektar. Den mest berørte region var Sydvesteuropa med 13,4 % (1,7 millioner 

hektar) skovområde (FOREST EUROPE, 2011). Spredningen af visse skadevoldere og sygdomme 

                                                 
90  Denne tekst er baseret på den tilgængelige videnskabelige dokumentation om trusler, der påvirker Europas landskaber, og i 

nogle få tilfælde på konkrete undersøgelser af trusler i Natura 2000-områder, hvor sådanne findes. 
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kan øges som følge af uhensigtsmæssig forvaltning, f.eks. tilplantning med træarter, der ikke er 

tilpasset lokaliteten, for stor tæthed af bestande 

 

Invasive ikkehjemmehørende arter: Invasive ikkehjemmehørende arter udgør en stor trussel mod 

skove i Natura 2000-områder og deres biodiversitet. Globalisering (mere international handel, rejser, 

turisme, transport af varer) og globale miljøforandringer har fremskyndet invasive arters fremmarch i 

Europa. Invasive ikkehjemmehørende arter er planter, dyr, svampe og mikroorganismer, hvis 

indførelse og/eller spredning uden for deres naturlige levesteder udgør en risiko mod biodiversiteten 

eller har negative virkninger på økosystemer. Listen over de værste invasive ikkehjemmehørende arter 

omfatter 163 arter, der truer økosystemerne i Europa. Trods de begrænsninger, der ligger i denne 

indikator, viser den, at mere end én art pr. år på denne liste siden 1950 har slået sig ned i Europa 

(EEA, 2012a).  

 

Temperaturstigning og klimaændringer: Dokumentation fra observationer viser en stigning i 

temperaturen i Europa på 1,3°C mellem før-industrialiseringen og årtiet 2003-2012. Der er registreret 

en stor opvarmning i de seneste 50 år over Den Iberiske Halvø, Central- og Nordøsteuropa og i 

bjergegne. I de seneste tre årtier har opvarmningen været stærkest over Skandinavien, navnlig om 

vinteren, mens opvarmningen over Den Iberiske Halvø primært har været stærkest om sommeren 

(Haylock m.fl., 2008; Morice m.fl., 2012). 

 

Menneskeskabte pres 

 

Skovrydning og tab af levesteder. Skovrydning er den vigtigste årsag til tab af og nedgang i 

skovnaturtyper. Tab af levesteder anerkendes som den vigtigste årsag til den faldende biodiversitet i 

verden. Arter menes at have brug for et tærskelområde for at kunne opretholde bestanden. Under 

denne tærskel vil arterne uddø. Osv. 

 

Fragmentering af skov, mangel på konnektivitet, arealanvendelse og omlægning af landdække. På 

trods af en fortsat stigning i skovbevoksede områder i EU-landene med en årlig stigningstakt på 0,4 %, 

svarende til en stigning på 11 millioner hektar mellem 1990 og 2010 (FOREST EUROPE, 2011), udgør 

fragmentering af skov og mangel på konnektivitet fortsat vigtige problemfelter i hele EU. Ved 

påvirkning af de økologiske processer har fragmentering konsekvenser for skovenes evne til at levere 

økosystemtjenester, såsom levering af levesteder (genoverførsel, spredning af vildt), bestøvning, 

regulering af forstyrrelser (f.eks. spredning af skadevoldere) og klimaregulering. Fragmentering af 

skove (i og mellem Natura 2000-områder) er en lokal proces, der drives af menneskelig aktivitet, f.eks. 

rydning til veje, bymæssig bebyggelse eller intensivt landbrug eller som følge af skovbrande. Egne 

med dårligt forbundne skovområder udgør 70 % af Europas område (Estreguil m.fl.., 2012; Estreguil 

m.fl., 2013). 40 % af Europas skovarealer ligger inden for 100 meters afstand til andre landområder og 

er således mindre egnet som indre levested. Skovbryn ligger hovedsagelig langs med intensivt 

udnyttede områder. 40 % af skovarealerne ligger inden for en km firkantet mosaiklandskab sammen 

med andre naturlige/delvis naturlige landområder, landbrug og kunstigt skabte landområder. 

Sammenhængen i skovnaturtyper, men også den rumlige og funktionelle konnektivitet mellem naturligt 

beskyttede og ubeskyttede områder spiller en rolle for fremme af sammenhæng for skovområder i 

Natura 2000. Ved undersøgelser af landskaber med et udvidet skovområde er det påvist, at nye 

skovområder ikke altid forbedrer konnektiviteten; det understreger behovet for en planlægningsstrategi 

for landskaber, der fungerer i samspil med skovforvaltning med henblik på foranstaltninger til gen-

/nyplantning af skove (Estreguil m.fl., 2012; Estreguil m.fl., 2013) 

 

Forurenende stoffer: Luftforurenende stoffer som nitrogen, svovldioxid, tungmetaller og ozon har, når 

de overskrider kritiske belastninger, direkte og indirekte negative virkninger på skovenes 

sundhedstilstand. Ifølge FOREST EUROPE (2011) registreres i øjeblikket det største input af sulfat i 

Centraleuropa og nogle få zoner i Middelhavsområdet. Den højeste ophobning af nitrogen i 

atmosfæren er observeret i Centraleuropa mellem Norditalien og Danmark, og i zoner i Spanien og 

Rumænien. Og endelig er aflejringen af kalcium højest i Centraleuropa og Middelhavsområdet. 
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Ikkebæredygtig skov- og arealforvaltning: Ikkebæredygtig skov- (og areal)forvaltningspraksisser anses 

for at udgøre en alvorlig påvirkning. Hertil hører bl.a. for omfattende fjernelse af dødt træ, forringelse af 

skovstrukturen (f.eks. selektiv fjernelse af særlige træarter eller træer af en særlig alder), nedlæggelse 

af græssede skovenge, ændringer i dyrkningspraksis, uhensigtsmæssig gødskning og brug af 

pesticider er de vigtigste faktorer (EEA, 2010).  
 

Homogenisering af skovbestande. Den selektive fjernelse af særlige strukturelle elementer (træarter, 

træer af en særlig alder, osv.). Skove af samme alder og monospecifikke skove giver ikke 

levestedskvalitet for specialiserede skovarter. 
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