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DOKUMENTETS SYFTE 

Varför ett nytt dokument om Natura 2000 och skog?  
 
Detta dokument har tagits fram som en reaktion på synpunkter på förvaltningen av skog i 
Natura 2000-områden från skogsägare, skogsförvaltare och naturvårdare, och i syfte att 
beakta de nya hot och möjligheter som har framkommit sedan den senaste vägledningen1 
offentliggjordes. För att hantera synpunkterna inrättade kommissionens avdelningar inom 
generaldirektoratet för miljö (GD Miljö) och generaldirektoratet för jordbruk och 
landsbygdsutveckling (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) en särskild arbetsgrupp 2012 
med olika berörda intressenter för att ge möjlighet till en uttömmande och öppen diskussion 
om målen för Natura 2000 och dess konsekvenser för markägare och förvaltare vilkas skogar 
omfattas av Natura 2000.  
 
Detta dokument är ett resultat av den processen. Syftet är att på ett lättförståeligt sätt 
beskriva de viktigaste bestämmelserna för Natura 2000 mot bakgrund av EU:s övriga 
relevanta strategier och initiativ som rör skog (framför allt den nya EU-skogsstrategin och den 
gemensamma jordbrukspolitiken med dess nya förordning om landsbygdsutveckling 2014–
2020) samt att besvara ett antal frågor om förvaltning av skog i Natura 2000 som ofta tas upp 
av intressenter. Syftet med dokumentet är också att främja en integrering av bevarandemålen 
för Natura 2000 och förvaltningen av Natura 2000-skogar samtidigt som betydelsen av 
ömsesidig information, förståelse och samarbete mellan samtliga parter som påverkas av 
eller är engagerade i förvaltningen av skog i Natura 2000 särskilt framhålls. 
 
På det viset bör dokumentet bidra till att optimera förvaltningen av Natura 2000-skogar för att 
uppnå målet att skapa en gynnsam bevarandestatus för skogsrelaterade livsmiljötyper 
(nedan kallade skogstyper) och arter som omfattas av Natura 2000, något som kommer att 
bli viktigt för att uppnå EU:s mål att hejda och vända den negativa trenden för biologisk 
mångfald inom EU till 2020.  
 
Den betydelse Europas varierade skogsekosystem har för bevarandet av EU:s rika, men allt 
mer hotade, biologiska mångfald kan knappast överskattas. Detta framgår också av att skog 
utgör ungefär hälften av Natura 2000-nätverket och att bevarandestatusen för dessa skogar i 
regel är bättre än för andra viktiga naturtyper såsom gräs- och våtmarker. 
 
Det har funnits, och finns fortfarande, många missuppfattningar om meningen och syftet med 
Natura 2000 när det gäller olika berörda aktörers motivation, ambitioner och målsättning. 
Detta har skapat ett antal felaktiga föreställningar och ”myter” som har en tendens att dölja ett 
antal högst legitima frågor från olika parter. Följden har blivit att många av dessa frågor inte 
har besvarats på grund av bristen på korrekt dialog mellan olika berörda intressenter.  
 
Den särskilda arbetsgruppen om skog och Natura 2000 innebar en möjlighet att lufta dessa 
olika synpunkter och undanröja ett antal missuppfattningar på ett balanserat och pragmatiskt 
sätt. Tack vare de insatserna förväntas detta dokument leda till en bättre förståelse av vad 
Natura 2000 är tänkt att uppnå genom samarbetet mellan samtliga berörda aktörer. 
Dokumentet återspeglar mycket av arbetsgruppens diskussioner. Dessutom understryks 
möjligheterna för alla berörda aktörer att utveckla nya synergier genom förtroendebyggande, 
ömsesidig förståelse och samarbete. Diskussionerna om hur man bäst kan genomföra 
Natura 2000 i skog kommer att fortsätta inom den särskilda arbetsgruppen. Detta dokument 
kan därför komma att revideras i ljuset av nya rön och erfarenheter.  
                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_sv.pdf 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_sv.pdf
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Natura 2000 handlar om natur och människor, inte natur utan människor. Det är bara genom 
att samarbeta som vi fullt ut kommer att kunna dra nytta av de många funktioner och tjänster 
som skogarna i Natura 2000 kan erbjuda samhället och säkerställa att vi skyddar – och vid 
behov återställer – Europas rika biologiska mångfald och unika naturarv. 
 
Författarna vill passa på att tacka alla som deltagit i utarbetandet av detta dokument för deras 
värdefulla bidrag och synpunkter.  
 
Varför behövs det en konstruktiv dialog?  
 
För att helt kunna förverkliga målen för Natura 2000 måste partnerskap och synergier mellan 
olika intressegrupper, till exempel inom skogsbruket och naturvården, utvecklas ytterligare. 
Det finns en mängd olika aktörer som med gemensamma insatser kan optimera bidraget från 
skogarna i Natura 2000 för att uppnå EU:s mål för bevarande och återställande av biologisk 
mångfald. 
De flesta skogar i Natura 2000 utnyttjas sedan länge av sina ägare för att producera flera 
olika nyttigheter, även för samhället i stort. Att dessa skogar har inkluderats i 
Natura 2000-nätverket som områden med stort, eller åtminstone potentiellt, värde för den 
biologiska mångfalden, visar att traditionellt skogsbruk i de flesta fall inte bara är förenligt 
med bevarandet av biologisk mångfald, utan även aktivt kan bidra till att uppnå det målet. Å 
andra sidan har man inom naturvården fått betydande kunskaper om arters och livsmiljöers 
bevarandestatus och om hur man kan bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus.  
 
Något sådant som en typisk skogsägare eller naturvårdare existerar inte. Båda dessa 
grupper omfattar en mängd olika medlemmar och intressen. Inom EU varierar skogsägandet 
från många mycket små, fragmenterade och privatägda till storskaliga, statliga skogar och 
från små familjeskogsbruk till stora egendomar som ägs av privata företag. En färsk 
undersökning som genomfördes i tio av EU:s medlemsstater syftade till att ge en tydligare 
bild av skogsägare och skogsförvaltare i EU. Resultatet av undersökningen blev att olika 
distinkta typer av skogsägare och skogsförvaltare med olika mål och socioekonomiska 
egenskaper kunde identifieras i Europa. Vissa skogsägare är till exempel främst intresserade 
av de ekonomiska aspekterna av skogsbruk och föredrar ett mer intensivt skogsbruk inriktat 
på träbearbetning, medan andra tillämpar ett mer naturnära ekologiskt skogsbruk. Andra 
skogsägare och skogsförvaltare framhåller rekreationsaspekterna. På samma sätt består 
naturvårdssektorn av aktörer med olika intressen, kunskaper, organisationsnivåer och mål 
(Sotirov m.fl. 20142). 
 
Genomförandet av bevarande- och restaureringsåtgärder i Natura 2000-skogar kommer 
endast att lyckas om de olika berörda aktörerna förenar sina olika kunskaper och 
erfarenheter i arbetet med de komplicerade ekosystem som skogarna utgör. Därför måste 
samtliga berörda parter ytterligare utveckla den ömsesidiga förståelsen av övriga parters 
attityder och prioriteringar. Detta kan endast uppnås genom en permanent och konstruktiv 
dialog. 
 

                                                 
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. En rapport som överlämnades till GD Forskning och innovation, Europeiska kommissionen, 
den 30 april 2014. Freiburg: Freiburgs universitet. www.integral-project.eu 

http://www.integral-project.eu/
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För att illustrera de olika åsikterna och skapa en bättre förståelse för de olika parternas 
synpunkter har några experter som deltagit i den särskilda arbetsgruppen ombetts att 
beskriva sina förväntningar på detta dokument. 
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 Några experters synpunkter och förväntningar på detta dokument  
 
”Dokumentet är resultatet av en mogen dialog mellan berörda intressenter som har insett att många olika 
sanningar möts. Syftet att bättre förklara och främja synergier mellan bevarandet av den biologiska 
mångfalden och ett hållbart skogsbruk har uppnåtts på ett mycket balanserat sätt. Resultatet har blivit ett 
nyttigt verktyg för planerare, förvaltare och skogsägare i Natura 2000-områden.” 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, ordförande för Copa-Cogeca-arbetsgruppen för skogsbruk i Bryssel, 
Belgien 
 
”Vår förhoppning var att denna publikation skulle bidra till en ökad förståelse av direktivets krav och behovet 
av kraftfullare bevarandeinsatser och ökad hänsyn till den biologiska mångfalden i skogbevuxna Natura 
2000-områden om de ska kunna bidra till gynnsam bevarandestatus. Vi hoppades också att den skulle lyfta 
fram behovet av att stärka strukturer och funktioner som är viktiga för skogsarter som är förtecknade i bilaga 
II eller som är rödlistade, exempelvis naturskog, död ved och gamla träd.” 
 
Anna Lindhagen och Erik Hellberg, Naturvårdsverket, Stockholm, Sverige 
 
”För mig är skog en långsiktig, dynamisk realitet, där förvaltnings- och bevarandefrågor verkligen utgör två 
sidor av samma mynt. Därför förväntade jag mig att dokumentet skulle bygga på en flexibel och försiktig 
strategi, och det verkar som om den förväntningen har uppfyllts. Dialogen mellan olika berörda 
intressegrupper har förstärkts och måste fortsätta. Detta dokument utgör en god grund för det arbetet.” 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, Skogsförvaltningsenheten, Junta de Castilla y León, Valladolid, Spanien 
 
”Europeiska skogsägarnas centralförbund (CEPF) välkomnar processen för att ta fram ett nytt dokument om 
Natura 2000 och skog. Denna komplexa och i vissa fall kontroversiella miljö innebar en utmaning för 
arbetsgruppen. För att Natura 2000 ska bli en framgång förblir Europas skogsägare centrala partner för 
skötsel och förvaltning av Natura 2000-skogar.” 
 
Clemens v. Doderer, de europeiska skogsägarnas centralförbund, Bryssel, Belgien 
 
”Tack vara den väl förvaltade interaktiva processen för att utarbeta ett nytt dokument om Natura 2000 och 
skog har vi kunnat både lära av andra intressegrupper och bidra med resultaten av våra egna analyser, inte 
bara för att beskriva mycket konkreta problem och behov i samband med skogsförvaltning och Natura 2000 
för första gången, utan dessutom lägga fram tänkbara lösningar. Vi hoppas att denna process ska stimulera 
till ytterligare kommunikation mellan de olika intressegrupperna för att bruka och bevara våra skogsresurser 
som grund för en miljö präglad av biologisk mångfald och en långsiktigt hållbar grön ekonomi.” 
 
Roland Kautz, Europeiska föreningen för statliga skogar, Bryssel, Belgien 
 
”En vägledning om Natura 2000-områden och skog från Europeiska kommissionen kommer i rätt tid. 
Skogsägare och skogsförvaltare spelar en avgörande roll för att praktiskt tillämpa miljöbevarandemålen i 
Natura 2000-skogar. Information om hur man sprider exempel på god praxis välkomnas. När skötsel och 
förvaltning för Natura 2000-målen omfattar särskilda strategier eller andra villkor bör skogsförvaltare och 
ägare som erbjuder dessa viktiga ekosystemtjänster uppmärksammas och belönas.” 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Irland 
 
”Skogen är hem för en stor och viktig del av vår biologiska mångfald med många sällsynta, specialiserade 
och hotade arter. Samtidigt är den en resurs för hållbart utnyttjande som kan leverera nyttigheter som ved 
och viktiga ekosystemtjänster. Åsikter och terminologi inom skogsbruk och naturvård skiljer sig åt och det här 
öppna utbytet av åsikter och processen där alla berörda intressenter deltar resulterade i en handledning för 
bättre gemensam förståelse och framtida skötsel och förvaltning av Natura 2000-skog som är hållbar såväl i 
fråga om produkter som biologisk mångfald.” 
 
Axel Ssymank, Federala naturskyddsbyrån, Bonn, Tyskland 
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Vad är syftet med detta dokument? För vem är det avsett?  
 
Dokumentet är tänkt att hjälpa behöriga myndigheter, viktiga berörda intressenter med 
ansvar för skogsförvaltning samt naturvårdsgrupper att utveckla och främja skötsel- och 
förvaltningssystem och rutiner – framför allt för Natura 2000-områden – som bidrar till att 
bibehålla eller i förekommande fall återställa livsmiljöer och arter av EU-betydelse till en 
gynnsam bevarandestatus i hela Europeiska unionen. Dokumentet kan också hjälpa 
medlemsstater och regioner att ta fram åtgärder inriktade på Natura 2000 inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och Lifeprogrammet under den nya planeringsperioden 
2014–2020. 
 
Framför allt har dokumentet följande syften: 

• Underlätta ett praktiskt genomförande av naturvårdsdirektiven genom att besvara en 
serie vanliga frågor om skötsel och förvaltning och bevarande av skogar i Natura 2000. 

• Främja en integrering av bevarandemålen i Natura 2000 i allmänna politiska strategier 
på området för skogsbruk/skogsskötsel. 

• Lyfta fram betydelsen av ömsesidig information, förståelse och samarbete och av 
att sprida exempel på god praxis mellan samtliga parter som påverkas av eller som är 
engagerade i utarbetandet och genomförandet av bevarandeåtgärder i Natura 2000, 
framför allt mellan olika behöriga myndigheter, markägare och förvaltare samt 
naturvårdare.  

• Framhålla de många olika fördelar som skog, framför allt skogen i Natura 2000, kan 
medföra för samhället. 

 
Fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet (nedan kallat habitatdirektivet) omfattas av 
subsidiaritetsprincipen, och det är medlemsstaterna som avgör vilka åtgärder som ska vidtas 
för att sköta och förvalta deras Natura 2000-områden i enlighet med de direktiven. Detta 
dokument ger en översikt över hur naturvårdsdirektiven bäst kan genomföras i skog, och det 
innehåller en mängd praktiska förslag och exempel som bygger på erfarenheter av god 
praxis från hela EU. Dokumentet är i första hand inriktat på Natura 2000 och skog och 
tillhörande bestämmelser i fågel- och habitatdirektiven. 
 
Dokumentet är enbart avsett som information och är inte rättsligt bindande. Det har 
utarbetats genom en aktiv dialog mellan centrala berörda parter (skogs- och 
miljömyndigheter, skogsägarföreningar, skogsförvaltarorganisationer, icke-statliga 
miljöorganisationer, forskare osv.) för att det ska bli användarvänligt och lämpligt för sitt syfte 
samt för att stärka partnerskapsstrategin. Det här dokumentet är inte tänkt att vara 
föreskrivande utan snarare en nyttig källa till information och råd för att hjälpa myndigheter, 
områdesförvaltare och det civila samhället att tillämpa bestämmelserna i habitat- och 
fågeldirektiven på ett bättre sätt. Det kan komma att uppdateras i framtiden mot bakgrund av 
nya rön och exempel på bästa praxis.  
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Vad finns i dokumentet? 
 
Dokumentet är uppdelat i tre delar.  
 
• Del I (kapitlen 1, 2, 3) innehåller en kortfattad översikt över Natura 2000 i samband med 

skog. Här förklaras vad Natura 2000-nätverket är, hur områden väljs ut för att utses till 
Natura 2000-områden och hur de områdena ska skötas och förvaltas enligt EU:s 
naturvårdslagstiftning. Här beskrivs också syftet med den nya EU-skogsstrategin och de 
EU-medel som finns tillgängliga för skog, såsom Life+ och den nya förordningen om 
landsbygdsutveckling (2014–2020).  

 
• Del II (kapitel 4), som utgör dokumentets kärna, innehåller mer riktade svar på några av 

de vanligaste frågorna om skog i Natura 2000. Här förklaras bland annat vad reglerna för 
Natura 2000 kan innebära i praktiken för skogsägare och förvaltare och hur de senare 
kan få stöd av andra berörda parter och intressegrupper – till exempel myndigheter, 
icke-statliga organisationer eller allmänheten i stort – för sitt arbete med att förvalta skog 
till förmån för, bland annat, Natura 2000. 

 
• Del III utgör ett separat följedokument med ett antal exempel på god praxis och 

erfarenheter från olika medlemsstater när det gäller skötsel och förvaltning av skog i 
Natura 2000 i EU.  

 
Dokumentet åtföljs också av en serie bilagor: 
 
• Bilaga 1: Ordlista över centrala termer och förkortningar. 
 
• Bilaga 2: En förteckning över skogstyper och arter av EU-betydelse som gör det 

nödvändigt att utse Natura 2000-områden och/eller som kräver strikt skydd i enlighet med 
habitat- och fågeldirektiven. 
 

• Bilaga 3: En beskrivning av de viktigaste kort- och långsiktiga hoten mot EU:s skogar. 
 
 
Den som inte är insatt i Natura 2000 eller den nya EU-skogsstrategin eller EU:s 
finansieringsinstrument rekommenderas att först läsa del I för att få en översikt över 
centrala krav och möjligheter för skog i Natura 2000. Den som redan är väl insatt i 
ämnet kanske föredrar att gå direkt till de vanliga frågorna i del II.  
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DEL I: 
 

Introduktion till Natura 2000, EU:s skogspolitik och 
finansieringsmöjligheterna för skog i Natura 2000 
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1. SKOG OCH EU:S POLITISKA RAMAR  

 
 
1.1 Läget för EU:s skog3 
 
Skogar och annan trädbevuxen mark inom EU-28 täcker för närvarande 176 miljoner ha, 
vilket utgör cirka 42 % av EU:s landareal. Skogens utbredning varierar kraftigt i Europa. De 
medlemsstater som har störst andel skogsmark är Finland och Sverige, där cirka tre 
fjärdedelar av landets yta täcks av skog eller annan trädbevuxen mark. Medlemsstaterna 
med minst skogsmark är Malta, Nederländerna, Irland och Storbritannien. 
 
Skogsarealen i Europa har ökat stadigt sedan 1990 som resultat av nybeskogningsprogram 
och naturlig succession på övergiven jordbruks- och betesmark. Värdet av EU:s skogar när 
det gäller den biologiska mångfalden varierar kraftigt beroende på hur de brukas, deras 
historia, ålder, struktur, sammansättning osv.  
 

 
Figur 1. Karta över Europas skogar, 2006: GFC – EFDAC.  
Finns på: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 
 

                                                 
3 Källa: Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: A new EU Forest Strategy: for forests and 
the forest based sector, SWD(2013) 342 final. 20.9.2013.  

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1 De europeiska skogarnas ekologiska bakgrund 

 
Under naturliga förhållanden skulle skog, med vissa regionala undantag, vara den 
dominerande vegetationstypen i Europa. Många av de europeiska skogarnas ekosystem är 
inte skötselberoende och kan endast påverkas av naturlig utveckling, inklusive naturliga 
föryngrings- och utvecklingsfaser, samt storskaliga störningar på grund av brand, stormar 
eller insektsangrepp. Å andra sidan har många olika skogstyper skapats genom tidigare 
skötsel och är fortfarande beroende av skötsel (till exempel dehesa i Medelhavsområdet och 
fennoskandiska trädklädda betesmarker). 
 
De ursprungliga naturliga skogarna i Europa kännetecknades av olika typer av naturlig 
dynamik. Småskalig luckdynamik och en mellanskalig mosaik av olika utvecklingsfaser var 
typiska för de flesta lövskogar, medan storskaliga naturliga störningar förmodligen var typiska 
för barrskogar. Naturliga dynamiska processer formade normalt skogen till en mosaik av olika 
mikrohabitat som skapade förutsättningar för en rik biologisk mångfald i skogarna. 
 

1.1.2 Multifunktionellt skogsbruk – en huvudprincip i EU:s skogar 

 
Under lång tid har Europas skog utnyttjats för flera olika funktioner och levererat många 
ekonomiska, miljömässiga och kulturella vinster. Den ger förnybara och miljövänliga råvaror 
och har stor betydelse för Europas ekonomiska utveckling, sysselsättning och välstånd, 
framför allt i landsbygdsområden. Den har stort värde för den biologiska mångfalden eller, 
där befintliga hot måste bemötas, åtminstone stora möjligheter att återställa den biologiska 
mångfalden (se kapitel 2). 
 
Skogen bidrar till att förbättra livskvaliteten och erbjuder en behaglig levnadsmiljö samt 
möjligheter till rekreation och förebyggande hälsovård. Samtidigt bevarar och stärker den 
olika miljövärden och ekologiska värden. Skogen inrymmer dessutom mycket av det andliga 
och kulturella arv som är utmärkande för Europa. 
 
Ett hållbart skogsbruk bidrar samtidigt till att uppnå ekonomiska, miljömässiga och sociala 
mål. Hållbart skogsbruk kan utnyttjas för att framställa produkter av trä och andra material, för 
rekreation, jakt etc., samtidigt som skogen levererar allmännyttiga värden eller bidrar till att 
uppnå miljömål såsom friskare skog, biologisk mångfald, klimatresiliens och skydd av vatten 
och mark. 
 
Vad gäller virkesproduktion varierar skogarnas produktivitet kraftigt mellan olika 
medlemsstater. I genomsnitt avverkas 60–70 % av den årliga tillväxten, vilket innebär att 
virkesförrådet fortsätter att öka kontinuerligt. Men årlig nettotillväxt är bara ett av måtten på 
skogens produktivitet. När man ska beräkna den framtida virkestillgången måste även andra 
faktorer beaktas, såsom åldersstrukturen eller skogarnas tillgänglighet. 
 
Europas skogar, framför allt i Medelhavsregionen, är också en viktig källa till produkter av 
annat material än trä, till exempel kork. Sist men inte minst är de en viktig källa till biomassa 
för uppvärmning av bostäder och elproduktion. Enligt färska beräkningar förväntas deras 
totala andel av den biomassa som är tillgänglig som en källa till förnybar energi öka till 66 % 
till 2020. Detta återspeglas också i den betydande andel (42 %, se figur 2) av träresurserna 
som används för energiproduktion.  
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Figur 2. Användning av skogsråvara i EU 27 år 2010. Källa: EUwood, 2010. 
 

1.1.3 Ekosystemtjänster som EU:s skogar erbjuder samhället 
 
Förutom att skogen är en källa till direkta inkomster från träprodukter och andra produkter 
(livsmedel, bränsle, vilt, kåda, kork osv.) och hyser en betydande andel av Europas rika 
biologiska mångfald, erbjuder den en mängd olika viktiga vinster åt samhället och ekonomin 
genom att tillhandahålla ekosystemtjänster.  
 
Skogen skyddar till exempel marken från erosion och reglerar avrinning och andra 
hydrologiska system genom att bibehålla vattenflöden. Den reglerar det lokala, regionala och 
globala klimatet, lagrar koldioxid, skyddar värdefulla pollengivare, renar luft och sötvatten och 
erbjuder ett allmänt skydd mot naturkatastrofer som snöskred, jordskred, torka och 
översvämning. Skogen stöder också rekreation, turism och utbildning.  
 
Vissa av skogens funktioner, varor och tjänster har ett direkt ekonomiskt värde (till exempel 
virke), men det finns andra ekosystemtjänster som ännu inte har åsatts ett korrekt ”värde”. I 
vissa fall måste man dessutom betala för dessa (till exempel rekreation, kulturarv, kvalitet och 
kvantitet i fråga om vatten och mark). Ett antal ekonomiska undersökningar pågår för att 
beräkna ekosystemtjänsternas värde.  
 
En stor andel av Europas friska ekosystem omfattas av Natura 2000. Enligt färska studier 
som kommissionen låtit genomföra beräknas vinsterna från områden i Natura 2000-nätverket 
uppgå till mellan 200 och 300 miljarder euro per år. Enbart det totala värdet på kolet i 
samtliga Natura 2000-naturtyper är betydligt högre, och skogarna i Natura 2000 innehåller de 
högsta kolvärdena av alla, mellan 318,3 och 610,1 miljarder euro 2010 (källa: 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 Vem äger skogarna? 

 
Cirka 40 % av skogsarealen i EU är offentligt ägd. Det offentliga ägandet (kommuner, 
regioner eller provinser, staten osv.) dominerar i de flesta av EU:s medlemsstater i Öst- och 
Sydösteuropa. Den genomsnittliga storleken på offentliga skogsinnehav i EU är över 
1 000 ha, med betydande variationer mellan olika länder. 
 
Cirka 60 % av EU:s skogar är privatägda, med cirka 16 miljoner privata skogsägare. Privata 
skogsegendomar har en genomsnittlig storlek på 13 ha, men majoriteten av de privatägda 
skogarna är mindre än 5 ha.5 Den genomsnittliga storleken på privatägd skog varierar kraftigt 
mellan olika medlemsstater, från 0,7 ha per egendom i Bulgarien till 130 ha per egendom i 
Slovakien.6 
 
Det är viktigt att känna till dessa betydande variationer i såväl produktivitet som ägande när 
det gäller skogen i EU, eftersom de även gäller skog som ingår i Natura 2000-nätverket och 
därför i betydande grad kan påverka det sätt på vilket Natura 2000-skog förvaltas i praktiken.  
 

1.1.5 Viktiga hot och påverkansfaktorer  

 
Skogen påverkas av flera olika naturliga och antropogena faktorer och drabbas av skador 
från såväl biotiska som abiotiska källor.  
De viktigaste hoten mot skogen i EU varierar kraftigt från en region till en annan och 
beroende på synvinkel (skogsbruksaktiviteter eller skogsekologi och naturvård), men i regel 
kan de omfatta en eller flera av följande faktorer: skogsbränder, stormar, vatten- eller 
luftföroreningar, torka, invasiva främmande arter, skadedjur, sjukdomar, fragmentering av 
livsmiljöer, annan markanvändning, bristande mångfald i fråga om strukturer och arter, 
ohållbart skogsbruk, brist på skötsel etc. Mer information om olika typer av hot och påverkan 
på EU:s skogar finns i bilaga 3. 
 
Hoten påverkar i många fall den biologiska mångfalden i skogarna. Enligt aktuella uppgifter 
beräknar Internationella naturvårdsunionen (IUCN) att 27 % av däggdjuren, 27 % av de 
vedlevande (saproxyliska) skalbaggarna, 10 % av reptilerna och 8 % av groddjuren som är 
knutna till skog hotas av utrotning inom EU (ETC/BD, 2010, bygger på IUCN, 2009). 
 
Trots detta beräknas läget i fråga om den biologiska mångfalden i skogen vara generellt sett 
bättre än i andra viktiga naturtyper, såsom gräs- och våtmarker i Europa, vilket framgår av 
trenden för vanliga fåglar i Europa (se figur 3). 
 
Påverkan från klimatförändringen, som kommer att få en tydlig latitudeffekt genom högre 
temperaturer och torka i Sydeuropa, är redan märkbar i höjdgradienten. Arter som återfinns 
på lägre höjd i bergen i Europa har redan påverkats negativt av minskade regnmängder och 
högre temperaturer.7 
 
Dessa förändringar skulle kunna försämra skogsekosystemens motståndskraft och hälsa och 
leda till en ökning av biotiska störningar, till exempel från olika typer av skadeinsekter eller 
invasiva främmande arter. Skogen kan också bli känsligare för abiotiska störningar på grund 
av att stormar, torka och skogsbränder blir vanligare. 
                                                 
5 Källa: EU:s handlingsplan för skog (2007–2011) 
6 State of Europe’s Forests 2011. Finns på internet: http://www.foresteurope.org/full_SoEF 
7 Källa: MOTIVE och Trees4Future FP7-projekten. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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 Alla vanliga fåglar (136) 
         Vanliga jordbruksfåglar(36) 

  ----- Vanliga skogsfåglar (29) 
 

 
Figur 3. Vanliga fåglar i Europa – populationsindex (1980 = 100) 

Källa: EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-
population-index-1980) 
 
 

1.1.6 Hållbart skogsbruk i Europa 

 
För närvarande är cirka 87 % av Europas skogar föremål för någon form av mänskliga 
ingripanden (EEA, 2008). De flesta skogar brukas enligt principerna för hållbart skogsbruk 
enligt definitionen från Forest Europe-processen (före detta ministerkonferensen om skydd av 
skogarna i Europa, MCPFE), som i de flesta fall kompletteras av nationella eller regionala 
skogsstrategier eller skogsprogram. 
 
Hållbart skogsbruk kan definieras som förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på 
ett sådant sätt och i en sådan takt som upprätthåller dess biologiska mångfald, produktivitet, 
föryngringskapacitet, vitalitet och dess förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga 
ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå, och som 
inte skadar andra ekosystem.8 
 
Det pågår flera initiativ i EU för att främja och utvärdera hållbart skogsbruk. Kriterier och 
indikatorer har även tagits fram av Forest Europe för den paneuropeiska regionen för att 
rapportera om hur länderna tillämpar ett hållbart skogsbruk.  

                                                 
8 Källa: Andra ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa, 16–17 juni 1993, Resolution H1 – 
General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe. 

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 sex paneuropeiska kriterierna för att rapportera hållbart skogsbruk är följande: 

• Underhåll och lämplig förstärkning av skogsresurser och deras bidrag till de globala 
kolcyklerna. 

• Bibehållande av skogsekosystemens hälsa och livskraft. 
• Bibehållande och förstärkning av skogarnas produktionskapacitet (trä och icke-trä). 
• Underhåll, bevarande och lämplig förstärkning av den biologiska mångfalden i 

skogsekosystem. 
• Underhåll, bevarande och lämplig förstärkning av skogsbrukets skyddsfunktioner (särskilt 

mark och vatten). 
• Underhåll av övriga socioekonomiska funktioner och villkor. 
 
I allmänhet är strategierna och programmen för skogsbruk inriktade på att minska hot, 
skydds- och återställandeåtgärder, främjande av hållbart utnyttjande samt förvaltning av 
genetiska resurser. I det avseendet är skogsbruksplaner eller likvärdiga instrument ett 
viktigt verktyg för att genomföra ett hållbart skogsbruk på operativ nivå. Skogsbruksplaner 
innehåller information (text, kartor, tabeller och diagram m.m.) som samlats in under de 
regelbundna skogsinventeringarna på operativ nivå (bestånd, avdelningar) och åtgärder som 
planeras för enskilda bestånd eller avdelningar för att uppnå förvaltningsmålen. 
Skogsbruksplaner på egendomsnivå är följaktligen strategiska och operativa verktyg för 
skogsägare och förvaltare. 
 
Certifiering av skogar är också ett av verktygen för att dokumentera skogsbrukets hållbarhet. 
Den vilar på frivilliga åtaganden för att följa principerna för hållbart skogsbruk inom vissa 
områden. Om man ser till antalet certifierade hektar och antalet produkter med 
certifieringsmärke står det klart att certifieringen har blivit allt viktigare för varje år. I EU är 
cirka 50 % av skogen och annan trädbevuxen mark certifierad av FSC9 eller PEFC10, även 
om skillnaderna mellan olika länder är stora. 
 
 
1.2 EU:s skogspolitik 

1.2.1 Den nya EU-skogsstrategin 

 
Trots frånvaron av en gemensam skogspolitik påverkas medlemsstaternas beslut om skog av 
andra delar av EU:s politik, till exempel politiken för landsbygdsutveckling, sysselsättning, 
klimatfrågor, energi, vatten och biologisk mångfald. Därför antog EU 1998 för första gången 
en skogsstrategi11. Utifrån principen om subsidiaritet och begreppet delat ansvar föreskrivs i 
den nya skogsstrategin en ram för skogsrelaterade åtgärder till stöd för hållbart skogsbruk. 
Huvudinstrument för genomförandet var handlingsplanen för skog12 som omfattade perioden 
2007–2011. 
 
Sedan den antogs för 15 år sedan har betydande sociala och politiska förändringar påverkat 
skogen, förutom ett ökat antal skogsrelaterade politiska beslut. Tillsammans har de bidragit 
till att skapa en mer komplicerad skogspolitisk miljö. Som en reaktion på dessa nya 
utmaningar antog Europeiska kommissionen en ny EU-skogsstrategi13 den 20 september 
2013.  

                                                 
9 FSC (Forest Stewardship Council): https://ic.fsc.org/ 
10 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/ 
11 Rådets resolution av den 15 december 1998 om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen.  
12 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_sv.pdf 
13 COM(2013) 659 final, 20.9.2013. 

https://ic.fsc.org/
http://www.pefc.org/
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_sv.pdf
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EU-skogsstrategin har följande prioriterade områden:  
 
Hållbart skogsbruk bidrar till viktiga samhällsmål 
1. Stödja våra landsbygdsområden och städer. 
2. Främja konkurrenskraft och hållbarhet för EU:s skogsindustrier, bioenergi och den 

bredare gröna ekonomin. 
3. Skogen och klimatförändringen. 
4. Skydda skogen och förbättra ekosystemtjänsterna. 
 
Förbättra kunskapsbasen 
5. Hur ser våra skogar ut och hur förändras de? 
6. Nytt och innovativt skogsbruk och mervärdesprodukter. 
 
Främja samordning och kommunikation  
7. Samarbete för en konsekvent förvaltning och förbättrad förståelse av våra skogar. 
8. Skogen ur ett globalt perspektiv. 
 
Prioritet 4 ”Skydda skogen och förbättra ekosystemtjänsterna” avser Natura 2000, där det 
framhålls att medlemsstaterna bör ”uppnå en betydande och mätbar förbättring när det gäller 
bevarandestatus för arter och livsmiljöer i skogar genom att genomföra EU:s 
naturskyddslagstiftning fullt ut och se till att de nationella skogsplanerna bidrar till en lämplig 
förvaltning av Natura 2000-nätverket senast 2020”. Detta dokument är avsett att vara ett stöd 
för att uppnå det målet. 
 

1.2.2 EU:s finansiella stöd för skog 

 
Politiken för landsbygdsutveckling bidrar med en annan viktig faktor på EU-nivå för skog och 
skogsbruk. Skog och skogssektorn erhåller för närvarande betydande EU-finansiering som i 
olika utsträckning är tillgänglig för olika typer av ägare. Skogsåtgärder enligt förordningen om 
landsbygdsutveckling utgör ryggraden i skogsstrategins resurser (90 % av EU:s totala 
finansiering till skogsområdet) och EU:s viktigaste resurser för skog och skogsbruk. Enligt 
färska siffror hade 5,4 miljarder euro från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) avsatts för skogsåtgärder under perioden 2007–2013. 
 
Utbetalningar på ungefär samma nivå kan förväntas för perioden 2014–2020, även om detta 
kommer att bero på medlemsstaternas program för landsbygdsutveckling. Den här 
finansieringen bör utnyttjas för att bidra till målen i den nya EU-skogsstrategin, och framför 
allt till att säkerställa att EU:s skogar bevisligen förvaltas enligt principerna för hållbart 
skogsbruk. 
 

1.2.2.1 Tidigare erfarenheter från EU:s skogsfinansiering under Ejflu 
 
Den tidigare jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för perioden 2007–2013 erbjöd 
medlemsstaterna åtta åtgärder som var speciellt inriktade på skog och sju andra som bland 
annat kunde användas för skogsrelaterade aktiviteter. Den finansiering som ursprungligen 
var öronmärkt för skogsspecifika (6 miljarder euro) och skogsrelaterade åtgärder (1–
2 miljarder euro) under Ejflu var 8 miljarder euro. Skogsåtgärderna genomfördes emellertid 
långsamt, och enligt färska siffror ändrades avsättningen till ovannämnda åtta skogsspecifika 
åtgärder till 5,4 miljarder euro.  
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Enligt färska uppgifter var genomförandet av två miljöinriktade åtgärder betydligt sämre än 
genomsnittet, nämligen utgifter för åtgärder som avsåg miljövänligt skogsbruk och 
Natura 2000, där mindre än 14 % av resurserna enligt den uppdaterade planen (2011) 
utnyttjades. Beskogning av jordbruksmark uppvisade det bästa genomförandet (40 %). 
Åtgärderna för att återställa skogsbrukspotential och förebygga brand och naturkatastrofer 
uppnådde också en genomförandenivå på 40 %. 
 
I samband med granskningar av finansieringen av skogsåtgärder uppgav medlemsstater och 
berörda intressenter att de hade svårt att tolka flera av kraven. De ansåg också att 
huvudskälen till den låga utnyttjandegraden var de tunga administrativa bördorna (inklusive 
ytterligare krav på nationell eller regional nivå) och de låga finansieringsbidragen. 
 
I del III lämnas exempel på hur programmet för landsbygdsutveckling har utnyttjats för att 
finansiera skötsel- och förvaltningsåtgärder i skog som utsetts till Natura 2000-områden. 
 
1.2.2.2 Tillgängligt finansiellt stöd för perioden 2014–2020  
 
För den nuvarande finansieringsperioden 2014–2020 är Ejflu14 uppdelat på 
sex prioriterade områden knutna till EU:s strategi för 2020. Förordningen om 
landsbygdsutveckling omfattar skog och skogsbruk i huvuddelen av dessa sex prioriterade 
områden, som omfattar:  
• Främja kunskapsöverföring och innovation inom skogsbruk (prioritet 1).  
• Främja hållbart skogsbruk (prioritet 2).  
• Restaurera, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket, 

med fokus på Natura 2000-områden (prioritet 4).  
• Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig 

ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn (prioritet 5). 
 
Det finns också ett allmänt krav på att stöd till egendomar över en viss storlek (som ska 
fastställas av medlemsstaterna i deras program för landsbygdsutveckling) ska vara beroende 
av att skogen förvaltas i linje med principerna för hållbart skogsbruk (vilket styrks genom 
uppvisande av relevant information från en skogsbruksplan eller likvärdigt instrument). Detta 
krav ger medlemsstaterna en möjlighet att fastställa lämpliga tröskelvärden för 
skogsbruksplaner som återspeglar deras sociala, biologiska och geografiska förutsättningar, 
samtidigt som betydelsen av lämplig planering och de resultat som uppnåtts på detta område 
framhålls. 
 
Följande viktiga skogsbruksrelaterade åtgärder är nu tillgängliga under den nya 
förordningen:  

• Artikel 21: Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft, 
däribland 

o beskogning och skapande av skogsmark (artikel 22),  
o inrättande av system för trädjordbruk (artikel 23),  
o förebyggande och återställande av skador på skogar till följd av skogsbränder och 

naturkatastrofer och andra katastrofer, däribland sjukdomsutbrott och angrepp av 
skadegörare, samt klimathot (artikel 24),  

o investeringar som förbättrar skogsekosystemens klimattålighet, miljövärde och 
potential att begränsa klimatförändringar (artikel 25),  

o investeringar i skogsbruksmetoder och i bearbetning, mobilisering och 
marknadsföring av skogsprodukter (artikel 26).  

                                                 
14 Se förordning (EU) nr 1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:SV:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:SV:PDF
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• Artikel 30: Stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet för vatten. 

• Artikel 34: Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd. 

• Artikel 35: Samverkan. 

 
1.2.2.3 Stöd för skogsbruk från EU:s sammanhållningspolitik  
 
Förutom från Ejflu kan medlemsstaterna och deras regioner också utnyttja bidrag från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF). Genom 
Eruf15 medfinansieras program och projekt som kan vara direkt eller indirekt knutna till skog 
och skogssektorn inom ramen för åtgärder som syftar till territoriell utveckling. Investeringar 
från Eruf i Natura 2000 och främjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt 
stöd till små och medelstora företag och innovation är några exempel som kan knytas till 
skog och skogsbruk.  
 
Eruf medfinansierar också gränsöverskridande, transnationella och interregionala 
samarbetsprogram16 (Interreg) som kan stödja projekt i samband med skog och skogsbruk. 
Projekten kan gälla insatser på följande områden: system för övervakning och information 
samt nätverk knutna till skogsbränder, hållbar markförvaltning, utbyte av information om 
klimatanpassning, kolinlagring och riskminskning, biologisk mångfald, politik mot avfolkningen 
i bergsregioner, främjande av bioenergianvändning, samarbete för utnyttjande av förnybar 
energi och energieffektivitet samt hållbar utveckling av regioner genom små och medelstora 
företag. 
 

1.2.3 Life  

 
En annan viktig finansieringskälla för skog är EU:s Lifeinstrument som fortfarande är det 
enda EU-instrument som uteslutande är avsett för finansiering av miljö- och klimatrelaterade 
projekt. Ungefär hälften av programbudgeten är särskilt avsedd för natur och biologisk 
mångfald. Sedan programmet startades 1992 har det finansierat över 300 projekt för 
förvaltning och restaurering av skogstyper och arter i Natura 2000 med en total budget på 
flera tiotals miljoner euro. En Lifebroschyr ägnas särskilt åt skog.17  
 
Typiska åtgärder i pågående projekt inom Life+ Natur och biologisk mångfald är bland andra 
att avlägsna invasiva främmande arter, utarbeta förvaltningsplaner och komma överens om 
lämpliga förvaltningssystem för skogstyper med lokala berörda parter, finansiera 
restaureringsprojekt för att förbättra skogarnas strukturella mångfald och snabbt få i gång 
system för miljövänligt skogsbruk inom regionala utvecklingsprogram genom 
demonstrationsprojekt och exempel på bästa praxis. Lifeinstrumentet bidrog också till att 
utarbeta riktlinjer och verktyg för att främja ett skogsbruk som stärker den biologiska 
mångfalden. 
 
 

                                                 
15 Se förordning (EU) nr 1301/2013:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013R1301 
16 Se förordning (EU) nr 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013R1299 
17 Mer information finns i publikationen LIFE and European forests från Europeiska kommissionen, 
som finns på  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013R1299
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf
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Figur 4. Livsmiljötyper som är föremål för Lifeprojekt (antalet projekt 1992–2008) 
Källa: Lifeprogrammets projektdatabas 
 
 
Lifeprojekt för att förvalta Natura 2000 i Finlands privata skogar 
 
Centrala Finland utgör hjärtat i landets skogsindustri. Här är de flesta skogar privatägda, och varje 
markägare äger relativt små skogsegendomar. För att stilla oron över att en Natura 2000-utnämning 
skulle begränsa all verksamhet lanserade den lokala naturvårdsmyndigheten ett Life-Natur-projekt för 
att öka medvetenheten om Natura 2000 och vad det innebär i praktiken för privata markägare. En av 
projektets viktigaste åtgärder var att erbjuda varje ägare inom ett pilotområde utarbetandet av en 
skötsel- och förvaltningsplan för sin skog. 
 
I dessa planer undersöktes såväl skogens ekonomiska möjligheter som dess bevarandekrav. På så vis 
kunde ägarna inte bara få en klar uppfattning om vad Natura 2000 innebär för deras skog, utan också 
få förslag på hur de kunde tjäna pengar på sin skog på ett hållbart sätt som är förenligt med 
bevarandemålen i Natura 2000. Projektet visade sig bli mycket populärt. Få ägare hade annars 
investerat i sådana skogsplaner. 
 
 
Lifeprojekt för att restaurera stäppekskogarna i Ungern18 
 
Stäppekskogar är unika ungerska livsmiljöer som under århundraden har använts som betesmark och 
för kommersiell avverkning. De flesta har omvandlats till trädlösa betesmarker eller åkermark. Under 
nybeskogningen av den stora ungerska slätten anlades dessutom planteringar med främmande 
trädslag. I dag finns det bara ett fåtal fläckar av det ursprungliga skogstäcket kvar. Stäppekskogarna i 
staden Nagykőrös är en av de största. 
 
Nagykőrös kommun, tillsammans med ledningen för nationalparken Donau-Ipoly och 
Världsnaturfonden (WWF) utarbetade ett Life-Natur-projekt för att restaurera stäppekskogen i 
projektområdet, vilket omfattade eliminering av främmande, invasiva växter och inplantering av 
                                                 
18 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home 

http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home
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inhemska skogsarter. Nyttjanderätten till privatägd skog som tidigare använts för virkesproduktion 
leasades av nationalparken på 90 år genom ett innovativt avtal för områden som omfattade privatägda 
fläckar av stäppekskogar som hade det största värdet från bevarandesynpunkt och där man sedan 
tillämpade naturvårdsskötsel. Ägarna fick ersättning för sitt inkomstbortfall på grund av att den 
kommersiella avverkningen upphörde i de aktuella områdena och virket från de avlägsnade invasiva 
arterna (till exempel robinia och glanshägg) gavs till skogsförvaltarna. 
 
En långsiktig skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000-området har också utarbetats, och ett starkt 
partnerskap med skogsägarna har utvecklats när projektet genomfördes. 
 
Ett nytt Life-instrument19 trädde i kraft i januari 2014. Det är indelat i två olika delprogram: ett 
för miljö (cirka 2,1 miljarder euro för åtgärdsbidrag) och ett för klimatåtgärder (cirka 
700 miljoner euro). Lite drygt hälften av budgeten för åtgärdsbidrag under delprogrammet för 
miljö har öronmärkts för åtgärder som avser natur och biologisk mångfald, med särskild 
inriktning på Natura 2000. Detta innebär totalt 1,22 miljarder euro för natur och biologisk 
mångfald under sjuårsperioden. 
 
Förutom att medfinansiera ”traditionella” projekt som tidigare har en ny typ av ingripande 
skapats: ”integrerade” projekt. Syftet med dessa är att uppmuntra till en mer strategisk 
planeringsstrategi när det gäller genomförandet av EU:s miljölagstiftning. Framför allt bör de 
bidra till att stimulera till ett fullständigt genomförande av medlemsstaternas prioriterade 
åtgärdsplaner för deras andel av Natura 2000-nätverket, till exempel genom att stödja skötsel 
och förvaltning och restaurering av Natura 2000-områden i ett brett geografiskt område, 
såsom en hel region eller ett helt land (se avsnitt 2 för uppgifter om prioriterade 
åtgärdsplaner). 
 
Ett första flerårigt arbetsprogram20 antogs i mars 2014. I programmet utpekas vissa 
prioriterade områden för finansiering under de kommande fyra åren under var och en av de 
tematiska prioriteringarna. Nedan följer några av de projektområden som är särskilt relevanta 
för skog:  
 
Under prioriteringen ”Natur”:  
• Projekt som syftar till att förbättra bevarandestatusen för livsmiljötyper eller arter 

(inbegripet fågelarter) av gemenskapsintresse, som riktar in sig på 
Natura 2000-områden som föreslagits eller utsetts för dessa livsmiljötyper eller arter.  

• Projekt som genomför en eller flera av de åtgärder som planeras i relevant 
prioriterad åtgärdsplan enligt uppdateringar från medlemsstaterna eller konkreta 
åtgärder som fastställts, rekommenderats eller avtalats inom ramen för 
Natura 2000-nätverkets biogeografiska seminarier. 

• Projekt som inriktar sig på invasiva främmande arter, i de fall dessa sannolikt kommer 
att försämra bevarandestatusen för arter (även fågelarter) eller livsmiljötyper av 
gemenskapsintresse till stöd för Natura 2000-nätverket.  

 
Under prioriteringen ”Resurseffektivitet”:  
• Verksamhet för skogsövervakning och informationssystem och för att förhindra 

skogsbränder. Projekten under denna rubrik kan tillämpa avancerade metoder för att 
demonstrera hållbart skogsbruk på regional, nationell eller överstatlig nivå enligt 
överenskomna (Forest Europe) kriterier och indikatorer som följer målen i den nya 
EU-skogsstrategin och EU:s strategi för biologisk mångfald 2020. Prioriteringen omfattar 
också projekt som utnyttjar ny information om skogar för att öka deras motståndskraft mot 

                                                 
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om 
inrättandet av ett program för miljön och klimatpolitik (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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hot från befolkningsförändringar med anknytning till urbanisering, utflyttning eller förlust 
av traditionell kunskap kring markförvaltning. 

 
Under prioriteringen ”Miljöstyrning och miljöinformation”: 
• Kampanjer för kapacitetsuppbyggnad för att möjliggöra samordning och vägledning 

med avseende på relevant information om skogar och skogsbränder som är representativ 
för EU.  

• Projekt som stöder utbytet av bästa praxis och utvecklingen av färdigheterna hos 
dem som förvaltar Natura 2000-områden, till följd av rekommendationerna från 
Natura 2000-nätverkets nya biogeografiska seminarier. 
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2. EU:S FÅGEL- OCH HABITATDIREKTIV 

 
2.1 EU:s åtagande att bevara Europas biologiska mångfald 
 
Som redan nämnts i föregående kapitel är ”Skydda skogen och förbättra 
ekosystemtjänsterna” en av prioriteringarna i den nya EU-skogsstrategin. Där anges att 
medlemsstaterna ska ”uppnå en betydande och mätbar förbättring när det gäller 
bevarandestatus för arter och livsmiljöer i skogar genom att genomföra EU:s 
naturskyddslagstiftning fullt ut och se till att de nationella skogsplanerna bidrar till en lämplig 
förvaltning av Natura 2000-nätverket senast 2020”. 
 
Detta ligger direkt i linje med åtagandet från EU:s medlemsstater 2010 att hejda förlusten av 
biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU till 2020 samt återställa dem 
så långt som möjligt och öka EU:s insatser för att förhindra globala förluster av biologisk 
mångfald.21 

I EU:s strategi för biologisk mångfald22, som antogs i maj 2011, beskrivs den politiska 
ramen för att uppnå detta övergripande mål. Flera av målen i den strategin har direkt 
betydelse för skog, däribland mål 1, som uppmanar medlemsstaterna att ”genomföra 
fågeldirektivet och habitatdirektivet fullt ut” och framför allt ”hejda försämringen av statusen 
för alla arter och livsmiljöer som omfattas av EU:s naturvårdslagstiftning och uppnå en 
betydande och mätbar förbättring av deras status till 2020... jämfört med nuvarande 
bedömningar”. 
 
I EU:s strategi för biologisk mångfald anges följande ambitiösa mål: 

Hejda försämringen av statusen för alla arter och livsmiljöer som omfattas av EU:s 
naturvårdslagstiftning och uppnå en betydande och mätbar förbättring av deras status, så att 
till 2020 jämfört med nuvarande bedömningar  
i) 100 % fler livsmiljöbedömningar och 50 % fler artbedömningar enligt habitatdirektivet 

visar en bättre bevarandestatus, och 
ii) 50 % fler artbedömningar enligt fågeldirektivet visar en säker eller förbättrad status. 

Skogen spelar en särskilt viktig roll genom att bidra till att uppnå det målet. Skogen inrymmer 
inte bara en mycket betydande andel av Europas hotade biologiska mångfald, utan täcker 
också ungefär hälften av det europeiska Natura 2000-nätverkets totalarea. Därför är det 
viktigt att skogsägare och förvaltare är väl insatta i habitat- och fågeldirektivens mål och 
rättsliga krav, framför allt när det gäller bevarande samt skötsel och förvaltning av 
Natura 2000-områden, så att de kan bidra positivt till att de målen förverkligas. 

Som framgår av detta kapitel innebär det mer än att bara tillämpa de allmänna principerna för 
hållbart skogsbruk. Ytterligare åtgärder kan behövas för enskilda områden för att ta itu med 
de särskilda bevarandebehoven för arter och livsmiljötyper av EU-betydelse som finns inom 
ett visst område. 
 
                                                 
21 Slutsatser från rådet (miljö) av den 15 mars 2020. Finns på internet: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207536%202010%20INIT 
22 Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 
(KOM(2011) 244), 3.5.2011. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207536%202010%20INIT
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.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 bindande bestämmelserna i EU:s båda naturvårdsdirektiv presenteras nedan tillsammans 
med andra aspekter av direktiven och EU:s politik för biologisk mångfald som är direkt 
relevanta för skogsägare och förvaltare. Syftet är att tillhandahålla den nödvändiga 
bakgrundsinformationen och rättsliga ramen för de mer detaljerade frågorna och svaren i 
del II.  
 
 
2.2 Fågel- och habitatdirektiven 
 
Fågeldirektivet23 och habitatdirektivet24 är hörnstenarna i EU:s politik för biologisk mångfald. 
Tack vare dem kan EU:s samtliga 28 medlemsstater samarbeta inom gemensamma rättsliga 
ramar för att bevara Europas mest hotade och värdefulla arter och livsmiljöer inom hela deras 
naturliga utbredningsområde i EU. 
 
Fågeldirektivet omfattar alla fågelarter som förekommer i vilt tillstånd i EU (ca 500 arter). 
Habitatdirektivet är inriktat på ett urval av cirka 2 000 arter som är i behov av skydd för att 
förhindra att de försvinner eller på grund av att de är typiska för viktiga livsmiljöer inom EU 
samt ca 230 livsmiljötyper (naturtyper) som har ett särskilt skydd enligt habitatdirektivet. De 
kallas ofta arter eller livsmiljötyper av gemenskapsintresse (se kapitel 3 och bilaga 2 för 
ytterligare detaljer). 
 
Det övergripande målet för de båda direktiven är att se till att de arter och livsmiljötyper de är 
avsedda att skydda bevaras på eller återställs till en gynnsam bevarandestatus25 inom hela 
deras naturliga utbredningsområde i EU. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att 
uppnå detta mål samtidigt som ekonomiska, sociala och kulturella krav samt regionala och 
lokala förhållanden beaktas. 
 
Målet beskrivs i positiva termer som en gynnsam situation som ska uppnås och bevaras. Det 
handlar därför om mer än att bara undvika att situationen försämras. 
 
Enligt EU:s naturvårdsdirektiv har medlemsstaterna följande skyldigheter:  
 
• Utse, bevara och vid behov restaurera områden som är centrala för skyddet av de 

arter och livsmiljötyper som anges i bilagorna I och II till habitatdirektivet och i bilaga I till 
fågeldirektivet, samt för skyddet av flyttfåglar. Tillsammans utgör dessa områden en del 
av EU:s Natura 2000-nätverk. 
 

• Inrätta ett system för skydd av alla vilda europeiska fågelarter och andra hotade arter 
som anges i bilagorna IV och V i habitatdirektivet. Detta skyddssystem gäller för arternas 
hela naturliga utbredningsområde i EU, dvs. både inom och utanför Natura 2000-
områdena. 

                                                 
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av 
vilda fåglar (kodifierad version av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, ändrat) – 
se http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147 
24 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter, konsoliderad version 01.01.2007 – 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 
25 Begreppet ”gynnsam bevarandestatus” nämns inte i fågeldirektivet, men det finns analoga krav för 
särskilda skyddsområden. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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2.3 Bevarandestatus för EU:s skyddade arter och livsmiljöer  
 
Medlemsstaterna rapporterar till kommissionen vart sjätte år om bevarandestatusen för de 
livsmiljötyper och arter av EU-betydelse som finns på deras territorier, inte bara inom deras 
Natura 2000-områden. Detta görs enligt en standardmetod26 som gör det möjligt för 
kommissionen att sammanställa uppgifterna på såväl biogeografisk nivå som EU-nivå.  
 
Den senaste ”naturrapporten” som avser bevarandestatus för arter och livsmiljöer som är 
skyddade enligt de båda naturvårdsdirektiven offentliggjordes i maj 2015 och gäller perioden 
2007–2012. Dessa uppgifter är mycket användbara, inte bara för att avgöra om direktivens 
målsättning uppnås, utan också för att fastställa nya och ändra befintliga bevarandemål och 
prioriteringar i ljuset av de senaste uppgifterna. Enligt bedömningen för 2015 är 
bevarandestatusen för skogstyperna generellt sett inte god, och mycket arbete återstår om 
de mål som anges i EU:s strategi för biologisk mångfald och den nya EU-skogsstrategin ska 
kunna uppnås till 2020. 
 

Vad innebär ”en gynnsam bevarandestatus” (artikel 1 i habitatdirektivet)? 
En naturlig livsmiljös bevarandestatus anses vara ”gynnsam”, när 
- dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller 

ökande, och 
- den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall kunna 

bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas kvar under en överskådlig framtid, 
och 

- bevarandestatusen för dess typiska arter är gynnsam. 
 
En arts bevarandestatus anses som ”gynnsam”, när 
- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli 

en livskraftig del av sin livsmiljö, och 
- artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en 

överskådlig framtid, och 
- det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 

populationer ska bibehållas på lång sikt. 
 
Bevarandestatusen bedömdes för samtliga skogstyper (livsmiljötyper) i nio biogeografiska 
regioner under perioden 2007–2012, och resultaten visar att endast 15 % av bedömningarna 
rapporterade en gynnsam bevarandestatus, medan 80 % var ”ogynnsamma” (figur 5). 
 
Om man jämför dessa resultat med den tidigare bedömningen för perioden 2001–2006 
(se figur 6 nedan), kan man först konstatera vissa förbättringar i fråga om kunskaperna om 
bevarandestatus. Antalet bedömningar som redovisade en dålig status för skogstyper har 
minskat, men totalt är den procentuella andelen bedömningar som redovisar en ”ogynnsam” 
status högre (80 %) än under föregående period (63 %). Jämförelsen av resultaten för de 
båda perioderna måste emellertid tas med en nypa salt, i första hand på grund av förbättrade 
kunskaper och bedömningsmetoder. 
 

                                                 
26 Finns på internet: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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Figur 5. Bevarandestatus för skogstyper under perioden 2007–2012 
Anmärkning: antalet bedömningar anges inom parentes. 
Källa: Bearbetade resultat från portalen Eionet – Article 17.27 
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Figur 6. Bevarandestatus för skogstyper under perioden 2001–2006  
Anmärkning: antalet bedömningar anges inom parentes. Geografisk täckning: EU-25 (omfattar ej 
Bulgarien och Rumänien). Källa: ETC/BD, 2008. 
 
 
2.4 De viktigaste hoten mot skogstyper och arter av EU-betydelse 
 
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av de viktigaste hoten mot skogstyper av 
gemenskapsintresse som rapporterades av medlemsstaterna i deras artikel 17-rapporter för 
perioden 2007–2012. Sammanfattningen bygger på en preliminär analys av de nationella 
rapporter som finns tillgängliga på referensportalen för artikel 1728. Förteckningen över hot 
och påverkansfaktorer som användes under denna rapportperiod finns också tillgänglig på 
denna portal. 
 

                                                 
27 Figuren bygger på en bedömning av 81 skogstyper som ingår i habitatdirektivet under grupp 9 – 
Skogar. Resultaten från bedömningarna finns 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 
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Medlemsstaterna har rapporterat de viktigaste hoten och påverkansfaktorerna för varje 
enskild livsmiljötyp i varje biogeografisk region29 där de förekommer och varierar från region 
till region. Därför sammanfattas de nedan för varje enskild biogeografisk region. 
 
Alpin region 
 
De viktigaste hoten som rapporterats för skogstyperna i denna region är kopplade till 
skogsskötsel och skogsbruk, i första hand på grund av skogsbruk och användning (däribland 
avlägsnande av döda och döende träd, återplantering av skog med främmande arter, 
skogsröjning etc.) och skogsexploatering utan återplantering eller naturlig återväxt. Mänskliga 
störningar, främst till följd av uppförandet av skidanläggningar, rapporteras också ofta som 
allvarliga hot i denna region. 
 
Andra hot som måste tas på allvar är byggandet av vägar och motorvägar, viltskador (alltför 
stor populationstäthet), luftföroreningar, skogsbränder, ändrad artsammansättning 
(succession) och förskjutning och förändring av livsmiljöer. 
 
Atlantisk region 
 
Vissa förvaltningsalternativ i anknytning till skogsskötsel och skogsbruk hör till de allvarliga 
hot som rapporterats för atlantiska skogar, däribland överdrivet avlägsnande av döda och 
döende träd. Förekomsten av invasiva främmande arter och en antropogen minskning av 
habitatkonnektivitet hör också till de allvarliga påfrestningar som rapporterats för många 
skogstyper i denna region. 
 
När det gäller strandnära och alluviala skogar betraktas förorening av ytvatten (från 
vattendrag och mark), förändringar på grund av översvämning och vattentäkt från 
grundvatten som allvarliga hot. 
 
Boreal region 
 
Skogsbruk, liksom skogsröjning och gallring av trädskikt, rapporteras bland annat som viktiga 
hot, tillsammans med antropogen minskning av konnektivitet och ändrad artsammansättning 
(succession). Viktiga är också de hot som är knutna till förändringar av naturliga system, 
såsom av människan utlösta förändringar av hydrologiska förhållanden (kanalisering och 
vattenavledning, brist på översvämning m.m.). Dessa aspekter rör inte bara alluviala och 
strandnära skogar utan också vissa typer av boreala skogar, såsom sumpskogar och tajga. 
 
Slutligen måste även skador från växtätare (däribland olika arter av vilt) beaktas som viktiga 
hot mot skogstyperna i denna region. 
 
Kontinental region 
 
De viktigaste hoten som rapporterats för skogstyper i den kontinentala regionen är luftburna 
föroreningar, invasiva främmande arter, antropogen minskning av konnektivitet, ändrad 
artsammansättning (succession), skador från växtätare (däribland olika typer av vilt) och 
byggande av vägar och motorvägar. Vad gäller skogsbruket har även återplantering med icke 
inhemska arter, gallring av undervegetation och överdrivet avlägsnande av döda och döende 
träd rapporterats som viktiga hot mot skogstyper i denna region. Avskogning är också ett 
problem.  

                                                 
29 Det finns nio biogeografiska regioner inom EU, var och en med sin egen karakteristiska mix av 
vegetation, klimat och geologi. Se http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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Några av de övriga hot som rapporterats är bristen på eller olämplig tillämpning av 
bevarandeåtgärder, skogsbränder, naturlig eutrofiering, sjukdomar (mikrobiella patogener), 
torka eller minskade regnmängder, förskjutning och förändring av livsmiljöer och av 
människan orsakade förändringar av hydrologiska förhållanden (främst för alluviala och 
strandnära skogar). 
 
Makaronesisk region 
 
De viktigaste hoten mot skogstyperna i den makaronesiska regionen är knutna till bete, 
djuruppfödning och skador från växtätare (inklusive vilda djur). Även invasiva främmande 
arter betraktas som ett allvarligt hot. 
 
Andra faktorer som måste beaktas är utomhussporter och fritids- och rekreationsaktiviteter, 
ändring av hydrologiska förhållanden, mellanartskonkurrens (flora), naturkatastrofer (stormar) 
och temperaturförändringar (t.ex. temperaturhöjning och extremvärden). 
 
Medelhavsregion 
 
Brand är en av de viktigaste riskerna i medelhavsskogarna. Andra viktiga hot är ohållbart 
betestryck (för både vilt och tamboskap), invasiva främmande arter, exotiska invasiva 
skadegörare och sjukdomar. Avskogning på grund av förändrad markanvändning 
(urbanisering, industriverksamhet, byggande av vägar, deponier, idrotts- och 
fritidsanläggningar etc.) och förändring av naturliga system (av människan utlösta 
förändringar av vattenförhållanden) är andra viktiga problem. Vissa hot är knutna till 
skogsbruk (till exempel skogsexploatering utan återplantering eller naturlig återväxt etc.). 
 
Pannonisk region 
 
De viktigaste hoten är knutna till skogsskötsel och skogsbruk, främst på grund av hur skogen 
förvaltas och utnyttjas (återplantering, röjning, alltför intensivt avlägsnande av döda och 
döende träd etc.). Avskogning är också ett problem. Skador från vilt (för hög 
populationstäthet) och invasiva främmande arter betraktas som viktiga hot mot vissa 
skogstyper i denna region. 
 
Slutligen betraktas ändrade hydrografiska förutsättningar som ett allvarligt hot mot alluviala 
och strandnära skogar och vissa andra pannoniska skogar som består av Quercus och 
Carpinus. 
 
Svartahavsregionen 
 
Vissa alternativ i samband med skogsskötsel och skogsbruk hör till de allvarliga hot som 
rapporterats för skogar i denna region (återplantering med främmande trädslag, avlägsnande 
av döda och döende träd etc.). Andra hot som bör beaktas är avskogning, bete i 
skogsområden, insamling av svamp, lavar, bär etc., skogsbränder och ändrad 
artsammansättning (succession).  
 
Stäppregion 
 
Bete i skogsområden betraktas som ett viktigt hot mot skogstyperna i denna region 
tillsammans med torka och minskade regnmängder. Andra viktiga hot som rapporterats av 
medlemsstaterna är förskjutning och förändring av livsmiljöer, ändrad artsammansättning 
(succession), parasitism (fauna) och konkurrens (flora). 
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2.5 Natura 2000-nätverket 
 
Över 27 000 områden har hittills inkluderats i Natura 2000-nätverket. Tillsammans täcker de 
cirka 18 % av den europeiska landarealen samt betydande havsområden. 
 
Enskilda Natura 2000-områden varierar i storlek från mindre än en hektar till över 5 000 km² 
beroende på vilka arter eller livsmiljöer de är avsedda att bevara. Vissa är belägna i avlägsna 
områden, men huvuddelen utgör en integrerad del av vårt landskap och omfattas av någon 
form av skötsel och förvaltning eller markanvändning. 
 
Enligt beräkningar ingår cirka 375 000 km² skog i Natura 2000-nätverket. Detta utgör cirka 
50 % av den totala arealen i Natura 2000 och cirka 21 % av de totala skogsresurserna i EU 
(se tabell 1). 
 
Den stora procentuella andelen skog i Natura 2000 återspeglar inte bara den stora 
utbredningen av skog i Europa utan också skogens allmänna betydelse för den biologiska 
mångfalden. Många skogar är värdefulla just på grund av det sätt på vilket de hittills har 
brukats – eller inte brukats – och det kommer att bli viktigt att bibehålla status quo i framtiden 
så att de kan fortsätta hysa de sällsynta och hotade arter och livsmiljöer för vilka de utsetts till 
Natura 2000-områden. Andra skogar som utsetts till Natura 2000-områden har en stor 
biologisk mångfald eftersom de inte skiljer sig mycket från primärskog (naturskog) eller 
uppvisar mycket få spår av mänskliga ingrepp (naturskog). Några av de största områdena 
med sådan skog återfinns i den boreala biogeografiska regionen. 

 
Biogeografiska regioner 
i EU, 2012 

      Natura 2000-områden 
      (enligt fågeldirektivet 
       och habitatdirektivet) 
      Utanför uppgifts-  
      området 

 
 

Figur 7: Natura 2000-nätverket (2012) 
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Tabell 1. Skog i Natura 2000 
 

Medlems- 
stat 

Totalt Natura 
2000 på land 

(km²) 1) 

Totalt Natura 
2000 skog* 

(km²) 2) 

% Natura 
2000 som 
är skog* 

Skog och 
annan 

trädbevuxen 
mark (km²) 3) 

Skog* totalt 
i 

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 4 670 58 23 500 20 
ES 137 365 79 780 58 277 470 29 
FI 48 851 28 910 59 232 690 12 
FR 69 127 30 090 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 4 990 65 12 740 39 
SK 14 442 9 460 66 19 330 49 
UK 20 884 1 290 6 29 010 4 
Totalt 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Källor:  

1) Natura 2000-barometer som bygger på de senaste uppgifterna som medlemsstaterna skickat in till 
EU till och med slutet av december 2013. 
2) State of Europe’s forests, 2011. Forest Europe, Unece och FAO. Uppgifter från GD Miljö, med 
undantag för Kroatien (uppgifter som lämnats av nationella myndigheter). 
3) Eurostat. Statistik över jordbruk, skogsbruk och fiske. 2013 års upplaga 

Anmärkning: Beräkningar av skogsareal utförd med uppgifter från Corine Land Cover 2006 och 
Corine Land Cover 2000 för Storbritannien och Grekland. CLC-klasser som grupperats som skog: 
311 Lövskog; 312 Barrskog; 313 Blandskog; 323 Hårdbladsvegetation; 324 Övergång mellan skog och 
buskvegetation. 
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Hur väljs områden ut för Natura 2000?  
 
Områden väljs ut för att ingå i Natura 2000-nätverket 
eftersom de omfattar de viktigaste områdena för 
livsmiljötyper och arter av EU-betydelse som är skyddade 
enligt de båda naturvårdsdirektiven (se bilagorna 3 och 4).  
När det gäller habitatdirektivet görs urvalet enligt de 
vetenskapliga kriterier som anges i bilaga 3 till 
habitatdirektivet och följer en serie steg – först på nationell 
nivå, sedan på biogeografisk och europeisk nivå – för att 
se till att de utvalda områdena tillsammans kan erbjuda en 
tillräcklig täckning för varje livsmiljötyp och art i EU.  
När det gäller fågeldirektivet klassificeras områdena av 
medlemsstaterna och inkluderas direkt i Natura 2000-
nätverket efter utvärdering.   
 
 
NATURA 2000 VIEWER 
 
Natura 2000 Viewer är ett GIS-baserat kartsystem som anger den exakta placeringen av varje Natura 
2000-område i EU-nätverket. Områdena kan undersökas mycket finskaligt, vilket gör att deras gränser 
och viktiga särdrag i landskapet kan återges med mycket hög upplösning.  
 
En standardiserad datablankett finns också för varje område. Den anger de arter och livsmiljötyper av 
EU-betydelse för vilka området utsågs samt deras beräknade populationer och bevarandestatus inom 
området, förutom områdets allmänna betydelse för arterna eller livsmiljötyperna inom EU som helhet 
(http://natura2000.eea.europa.eu/#).   
 
 
2.6 Skydd samt skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden  
 
Skydd samt skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden som utsetts enligt endera 
direktivet lyder under artikel 6 i habitatdirektivet.30 Artikel 6 innehåller tre viktiga 
bestämmelser, enligt vilka medlemsstaterna ska 

• vidta nödvändiga bevarandeåtgärder för varje område som motsvarar de ekologiska 
kraven för de skyddade livsmiljötyperna och arterna av EU-betydelse (artikel 6.1), 

• vidta åtgärder för att undvika försämring av livsmiljöerna eller väsentliga 
störningar av de arter för vilka områdena har utsetts (artikel 6.2), 

• införa ett förfarande för bedömning av planer eller projekt som kan påverka ett 
Natura 2000-område på ett betydande sätt (artiklarna 6.3 och 6.4). 

 
Enligt artikel 2.3 i habitatdirektivet ska åtgärder som vidtas i enlighet med det direktivet ta 
hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag. Av 
direktivet framgår klart att människan är en integrerad del av naturen och att 
naturvårdsåtgärder och socioekonomiska verksamheter bör genomföras i form av 
partnerskap. Syftet med Natura 2000 är inte att förhindra ekonomiska verksamheter, utan 
snarare att fastställa parametrar som medger att sådana verksamheter kan äga rum 
samtidigt som Europas värdefullaste arter och livsmiljötyper skyddas. 
 
Utdrag ur habitatdirektivet 
                                                 
30 Se kommissionens vägledning: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_sv.pdf 
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http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_sv.pdf
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Artikel 2 

1. Syftet med detta direktiv är att bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter i medlemsstaternas europeiska territorium 
som omfattas av fördraget. 

2. Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall syfta till att bibehålla eller återställa 
en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av 
gemenskapsintresse. 

3. Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala 
och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag. 

 

Artikel 6 

1. För de särskilda bevarandeområdena skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för 
bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av lämpliga skötsel- och 
förvaltningsplaner särskilt för områdena eller integrerade i andra utvecklingsplaner, samt 
lämpliga lagar och andra författningar eller avtal, som motsvarar de ekologiska behoven hos 
de livsmiljötyper i bilaga 1 och de arter i bilaga 2 som finns i områdena.  

2. Medlemsstaterna skall i de särskilda bevarandeområdena vidta lämpliga åtgärder för att 
förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störningar av de arter för 
vilka områdena har utsetts, om sådana störningar kan ha betydande konsekvenser för målen 
med detta direktiv. 

3. Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är nödvändiga för 
skötseln och förvaltningen av ett område, men som enskilt eller i kombination med andra 
planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt, skall på lämpligt sätt 
bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av 
området. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av konsekvenserna för området och 
om inte annat följer av punkt 4, skall de behöriga nationella myndigheterna godkänna planen 
eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta 
skada och, om detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt. 

4. Om en plan eller ett projekt, på grund av att alternativa lösningar saknas, trots en negativ 
bedömning av konsekvenserna för området måste genomföras av tvingande orsaker som har 
ett väsentligt allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär, skall 
medlemsstaten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att säkerställa att 
Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. Medlemsstaten skall underrätta 
kommissionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits. 

Om det berörda området innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad art, är de 
enda faktorer som får beaktas sådana som berör människors hälsa eller den allmänna 
säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön eller, efter ett yttrande från kommissionen, 
andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse. 
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2.6.1 Fastställande av bevarandemål 

 
För att kunna genomföra bevarandeåtgärder enligt artikel 6.1 är det viktigt att först fastställa 
tydliga bevarandemål för varje Natura 2000-område.31 Genom dessa mål beskrivs den 
önskade statusen för de olika arter och livsmiljötyper av EU-betydelse som finns i området (i 
kvantitativa och/eller kvalitativa termer)32, med beaktande av deras ekologiska krav och de 
hot och påfrestningar de står inför inom det aktuella området samt områdets möjliga bidrag till 
att uppnå en gynnsam bevarandestatus på nationell eller biogeografisk nivå.  
 
Bevarandemålen kommer att variera från ett område till ett annat, även om områdena 
inrymmer samma arter eller livsmiljöer. Detta beror på att lokala ekologiska förhållanden 
(bevarandestatus, hot etc.) samt varje områdes strategiska betydelse för de livsmiljöer och 
arter det inrymmer kan variera kraftigt från område till område. Varje område påverkas också 
av det socioekonomiska sammanhanget som kan få betydelse för möjligheten att tillämpa 
vissa bevarandemål och åtgärder. Man bör därför informera, samråda med och engagera 
relevanta berörda intressenter, inte bara när bevarandeåtgärderna ska utarbetas, utan också 
när bevarandemålen ska fastställas. 
 
Bevarandemålen bör vara rimligt stabila över tid. I de flesta fall bör de i själva verket bygga 
på långsiktiga mål (till exempel ökning av populationen av spillkråka inom området med 10 % 
under 20 år; tidsspannet kan även vara betydligt längre, till exempel när det handlar om 
restaurering av skogsmiljöer). Bevarandeåtgärder, å andra sidan, avser de praktiska åtgärder 
som krävs för att uppnå dessa mål. Dessa åtgärder kan anpassas utifrån en förändrad 
hotbild, lokala intressen och engagemang från berörda intressenter eller i ljuset av positiva 
resultat från tidigare bevarandeåtgärder. 
 
När väl bevarandemålen har fastställts för ett Natura 2000-område finns det därför viss 
flexibilitet när det gäller att fastställa och genomföra de åtgärder som krävs för att uppnå 
bevarandemålen med beaktande av samtliga socioekonomiska verksamheter och intressen 
inom området. 
 

2.6.2 Fastställande av nödvändiga bevarandeåtgärder 

 
Som angetts ovan är bevarandeåtgärderna de faktiska mekanismer och praktiska åtgärder 
som behöver genomföras för att området ska uppnå sina bevarandemål. Åtgärderna är 
emellertid inte frivilliga. Enligt artikel 6.1 måste medlemsstaterna vidta de bevarandeåtgärder 
som motsvarar de ekologiska behoven hos de arter och livsmiljöer som finns i områdena. 
Bevarandeåtgärder kan omfatta aktiva förvaltnings- och restaureringsarbeten eller bara att se 
till att befintliga skötsel- och förvaltningsrutiner fortsätter om detta är nödvändigt för att bevara 

                                                 
31 Varje medlemsstat/region bör först beskriva bevarandemålen på nationell eller regional nivå för 
samtliga livsmiljötyper och arter av gemenskapsintresse som finns inom deras territorier, med 
beaktande av deras bevarandestatus enligt bedömningen som görs enligt artikel 17 i habitatdirektivet 
och behovet av att bidra till att uppnå en gynnsam bevarandestatus för varje livsmiljötyp och art inom 
varje enskild biogeografisk region. Detta ger en god grund för att fastställa bevarandemål på 
områdesnivå samtidigt som man beaktar det bidrag som varje område kan lämna för att uppnå en 
gynnsam bevarandestatus (se exempel i bilaga 2). 
32 Kommissionens avdelningar har offentliggjort en förklarande anmärkning om fastställande av 
bevarandemål för Natura 2000-områden. Se 
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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befintliga skyddade livsmiljöer eller arter samt passiv skötsel och förvaltning (dvs. fri 
utveckling).33 
 
Hur bevarandeåtgärderna sedan genomförs i praktiken kommer att variera från område till 
område beroende på de särskilda förutsättningarna i varje enskilt område (ekologiska 
faktorer, socioekonomisk miljö, traditionell skötsel och förvaltning etc.). Artikel 6.1 lämnar 
utrymme för ett stort mått av flexibilitet i detta avseende och låter varje enskild medlemsstat 
utforma och genomföra bevarandeåtgärderna för sina Natura 2000-områden. 
Medlemsstaterna kan vidta det de anser vara lämpligast av lagstadgade, 
administrativa och/eller avtalsreglerade åtgärder. 
 

2.6.3 Planeringsinstrument för skötsel och förvaltning av Natura 2000 
 
För att bidra till att ett område sköts och förvaltas effektivt och öppet uppmuntras 
områdesförvaltare att utarbeta skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000, i 
samarbete med lokala berörda intressenter. Planerna på områdesnivå (för ett enskilt område 
eller en grupp av områden) kan användas för att utarbeta områdets bevarandemål 
tillsammans med de åtgärder som krävs för att uppnå de målen. De kan också användas 
som ett redskap för att fastställa roller och ansvarsområden för olika aktörer (behöriga 
myndigheter, markägare och förvaltare, övriga intressenter inklusive icke-statliga 
organisationer) när de nödvändiga bevarandeåtgärder som har angetts ska genomföras. 
 
Skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000 kan utformas specifikt för det aktuella 
området eller integreras i andra utvecklingsplaner, till exempel skogsbruksplaner, under 
förutsättning att bevarandemålen för Natura 2000 tydligt ingår i sådana planer. Ett enda 
dokument kan med andra ord i princip täcka både allmänna skogsbruksbestämmelser för ett 
visst område och de bevarandemål och åtgärder för Natura 2000 som behövs för det 
området. 
 
Skötsel- och förvaltningsplanerna för Natura 2000 innehåller också i regel en detaljerad 
förklaring av varför området har utsetts, nuvarande bevarandestatus för arter och 
livsmiljötyper av gemenskapsintresse samt viktiga hot och påfrestningar. De erbjuder också 
en möjlighet att analysera befintlig markanvändning och socioekonomiska verksamheter i 
området samt förbindelserna (inklusive eventuella synergier) mellan dessa verksamheter och 
områdets bevarandemål. 
 

2.6.4 Undvika försämring och förhindra negativa effekter 
 
Förutom att fastställa de nödvändiga bevarandeåtgärderna för Natura 2000-områden ska 
medlemsstaterna också vidta nödvändiga åtgärder för att undvika en försämring av 
livsmiljöerna och habitaten för arterna samt alla betydande störningar av de arter för vilka 
området har utsetts (artikel 6.2 i habitatdirektivet). Bevarandemålen är utgångspunkten för att 
bedöma om en aktivitet kan tänkas orsaka en försämring av ett område eller inte. 
 
När det gäller nya utvecklingsaktiviteter föreskrivs i artikel 6.3 i habitatdirektivet ett 
bedömningsförfarande för att tillse att Natura 2000-områden skyddas mot alla planer eller 

                                                 
33 Se förklarande anmärkning om fastställande av bevarandeåtgärder för Natura 2000-områden: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf och förklarande anmärkning om fastställande av bevarandeåtgärder för 
Natura 2000-områden: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.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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projekt som kan påverka området på ett betydande sätt. Alla planer eller projekt som inte 
direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötsel och förvaltning av ett område, 
men som kan påverka området på ett betydande sätt, ska bedömas (den så kallade 
”lämpliga bedömningen”) med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller 
bevarandet av området.  
 
De behöriga myndigheterna kan godkänna planen eller projektet, men enbart efter att ha 
konstaterat att det inte kommer att påverka det berörda områdets integritet negativt. Detta 
kan ibland kräva införandet av begränsande åtgärder för att avlägsna alla eventuella negativa 
effekter eller minska sådana effekter till en obetydlig nivå. 

 
Samarbete inom ramen för Natura 2000 – den biogeografiska processen i Natura 2000 
 
Redan 2011 inrättade kommissionen en process för att uppmuntra nätverk och samarbete 
mellan samtliga aktörer som är engagerade i skötsel och förvaltning av 
Natura 2000-områden. Målet är att skapa en konsekvent skötsel och förvaltning av nätverket 
på biogeografisk nivå och i EU som helhet. Processen gör det också möjligt att främja 
gränsöverskridande samarbete, utbyte av bästa praxis och att stärka en gemensam syn på 
bevarandestatus, mål och åtgärder. Fullständiga uppgifter finns på 
kommunikationsplattformen för Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
 

2.6.5 Förbättrad konnektivitet i Natura 2000-nätverket  

 
Många av Europas livsmiljöer, däribland skogar, är kraftigt fragmenterade som resultat av 
avskogning och andra tidigare och pågående trender, markanvändning och förändring i fråga 
om landtäcke. Detta minskar kraftigt deras förmåga att leverera värdefulla ekosystemtjänster 
till samhället. Enligt artikel 10 i habitatdirektivet ska medlemsstaterna sträva efter att främja 
skötsel och förvaltning av de element i naturen som är av avgörande betydelse för vilda djur 
och växter, i syfte att göra Natura 2000-nätverket ekologiskt mer sammanhängande. 
 
I maj 2013 antog kommissionen en ny strategi för att främja en grön infrastruktur i Europa34 
som bland annat kommer att bidra till uppnåendet av det målet. Strategin utgör en ram för att 
främja gröna infrastrukturprojekt inom de befintliga rättsliga, politiska och finansiella 
EU-instrumenten. 
 
Att förbättra skogsmiljöernas konnektivitet är ett mycket relevant mål, eftersom fragmentering 
är ett av de viktigaste hoten mot skogarna. Detta kan ske till exempel genom att man utvidgar 
arealen för vissa skogstyper inom lämpliga områden genom nyplantering av skog eller 
genom att förbättra den ekologiska kvaliteten i befintliga skogsmiljöer. 
 

2.7 Finansiering av skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden 
 
Det är visserligen medlemsstaterna som har huvudansvaret för att finansiera Natura 2000, 
men i artikel 8 knyts tillhandahållandet av de nödvändiga bevarandeåtgärderna till 
medfinansiering från EU. I avsnitt 1.2.2 lämnades en översikt över de viktigaste EU-fonderna 
för skog och Natura 2000. 

                                                 
34 Meddelande från kommissionen: Grön infrastruktur (GI) – Att stärka Europas naturkapital 
(COM(2013) 249 final) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52013DC0249
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52013DC0249
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249
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Dessa fonder beskrivs ytterligare i en handbok med riktlinjer för finansiering av Natura 2000 
som syftar till att hjälpa myndigheter, förvaltare och ägare att utnyttja de många möjligheter 
som står till buds under den nuvarande finansieringsperioden (2014–2020) för skötsel- och 
förvaltningsåtgärder i Natura 2000-områden, inklusive åtgärder för skog i Natura 2000.35 
 
För att på bästa sätt utnyttja tillgängliga EU-medel har kommissionen uppmuntrat 
medlemsstaterna att införa en mer långsiktig flerårig planeringsstrategi för finansiering av 
Natura 2000. Detta utformas som prioriterade åtgärdsplaner, i vilka finansieringsbehoven 
och de strategiska prioriteringarna för Natura 2000 beskrivs på nationell eller regional nivå för 
perioden 2014–2020. Dessa prioriterade åtgärdsplaner har särskilt utformats för att 
underlätta integrationen av lämpliga bevarandeåtgärder i de nya operativa programmen för 
EU:s olika finansieringsinstrument.36 Det nya Lifeprogrammet för perioden 2014–2020 ger 
möjlighet att långsiktigt finansiera integrerade projekt som utformats för att underlätta ett 
fullständigt genomförande av de prioriterade åtgärdsplanerna. 
 
För de olika områdena måste utformningen av de nödvändiga bevarandeåtgärderna (till 
exempel i skötsel- och förvaltningsplaner och andra instrument) också åtföljas av en 
uppskattning av de finansiella resurser som krävs för deras genomförande. Här är det viktigt 
att beakta inte bara kostnaden för åtgärden, utan också konsekvenserna av att den 
genomförs, framför allt om det handlar om att begränsa eller anpassa befintliga 
skogsbruksmetoder, vilket i vissa fall kan medföra inkomstbortfall.37 
 

2.8 Skydd av arter inom EU:s territorium 
 
Den andra gruppen av viktiga bestämmelser i EU:s båda naturvårdsdirektiv gäller skyddet av 
vissa arter i EU som helhet, dvs. både inom och utanför Natura 2000-områden. 
Bestämmelserna om artskydd omfattar alla naturligt förekommande vilda fågelarter i EU samt 
de övriga arter som anges i bilagorna IV och V till habitatdirektivet. 
 
Enligt de bestämmelserna38 är medlemsstaterna skyldiga att förbjuda följande: 
- Att avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur detta görs. 
- Att avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen eller plocka, samla in, skära av, dra upp 

med rötterna eller förstöra skyddade växter. 
- Att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser. 
- Att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder. 
- Att förvara, transportera och försälja exemplar som insamlats i naturen. 
 
Undantag från dessa bestämmelser medges i vissa fall (till exempel för att förhindra allvarlig 
skada på gröda, boskap, skog, fiske och vatten) under förutsättning att det inte finns någon 
                                                 
35 Se den nya handboken med riktlinjer om finansiering av Natura 2000 på 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36 SEK(2011) 1573 slutlig. Se 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
37 Det är inte nödvändigt eller möjligt att kompensera alla potentiella inkomstbortfall. Det gäller till 
exempel om inkomstbortfallet är resultatet av att man tillämpar ett rättsligt krav som syftar till att 
undvika försämring genom en ny typ av förvaltning (artikel 6.2) (till exempel ingen ersättning för 
skyldigheten att behålla ett bokbestånd och inte tillåta att det omvandlas till ett barrskogsbestånd).  
38 De exakta villkoren anges i artikel 5 i fågeldirektivet (för fåglar) och artikel 12 (för djur) och artikel 13 
(för växter) i habitatdirektivet – Se det vägledande dokumentet om strikt skydd av djurarter av 
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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annan lämplig lösning (till exempel att senarelägga de planerade arbetena) och att 
konsekvenserna av dessa undantag inte är oförenliga med direktivens övergripande 
målsättning. Villkoren för undantagen anges i artikel 9 i fågeldirektivet och artikel 16 i 
habitatdirektivet. 
 

2.9 Att hantera främmande arter i EU 
 
Enligt artikel 22 b i habitatdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att avsiktligt införande i 
naturen av arter som inte är inhemska på deras territorium regleras på så sätt att varken 
livsmiljöerna i sitt naturliga utbredningsområde eller inhemska vilda djur och växter tar skada 
och, om de anser det nödvändigt, förbjuda detta införande. 
 
Det är viktigt att framhålla det allt allvarligare problemet med invasiva främmande arter. De 
utgör ett stort hot mot inhemska vilda djur och livsmiljöer i Europa och orsakar skador för 
miljontals euro varje år. 
 
År 2014 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om invasiva främmande arter39 
som syftar till att upprätta gemensamma rättsliga ramar inom EU för åtgärder som 
förebygger, minimerar och begränsar de negativa effekterna av invasiva främmande arter på 
den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna samt begränsar deras skadliga effekter 
på ekonomi och människors hälsa. 
 
Förordningen omfattar tre olika typer av åtgärder som följer en internationellt 
överenskommen hierarkisk strategi för att bekämpa invasiva främmande arter: 

• Förebyggande åtgärder: ett antal radikala åtgärder anges för att förhindra att nya invasiva 
främmande arter kommer in i EU, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt. 

• Tidig upptäckt och snabb reaktion: medlemsstaterna måste införa ett system för tidig 
varning för att upptäcka förekomsten av invasiva främmande arter så tidigt som möjligt 
och vidta snabba åtgärder för att förhindra att de etableras. 

• Hantering av invasiva främmande arter som har stor spridning: vissa invasiva främmande 
arter är redan väl etablerade inom EU:s territorium. Samordnade åtgärder krävs för att 
hantera dem så att de inte sprider sig ytterligare och för att minimera den skada de 
orsakar.  

 
Denna sista åtgärd är särskilt viktig för skogarnas ekosystem där de ekonomiska, sociala och 
ekologiska effekterna av invasiva främmande arter kan bli särskilt betydande. 

                                                 
39 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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3. SKOG INOM NATURA 2000: EN ÖVERSIKT 

 
 
 
3.1 Europas skogar och deras betydelse för den biologiska mångfalden  
 
Europas skogar är bland de landmiljöer som har störst biologisk mångfald i EU. Tack vare 
deras strukturella komplexitet, mångfald och dynamiska natur har de under århundraden varit 
hemvist för en stor del av Europas biologiska mångfald. Detta gäller inte bara för arter som 
enbart lever i ”slutna” skogar, utan också för andra arter, framför allt ryggradsdjur och fåglar, 
som kräver en mosaik av slutna skogar och annan trädbevuxen mark, däribland öppna 
busklandskap och skogsgläntor. 
 
Olika regioner i Europa har utvecklat sina egna typer av skog som anpassats efter lokala 
miljöförhållanden. Bokskog har en tendens att dominera i Centraleuropa medan barrskog är 
vanligare i bergstrakter och i Nordeuropa. I Medelhavsregionen dominerar blandskog med 
ekar och barrträd. Man räknar med totalt 79 skogstyper i EU som delas in i 14 olika 
kategorier (Barbati m.fl. 2014)40. 
 
Under århundraden har den naturliga skogsvegetationen i de flesta regioner i Europa ersatts 
av annan markanvändning eller av halvnaturlig skog som i större eller mindre grad har 
brukats och utnyttjats för olika syften, såsom virke, bete etc. Jämfört med andra platser i 
världen finns det nu få helt orörda skogar kvar i Europa (cirka 5 %) (EEA 2010)41. I de 
vanligare halvnaturliga skogarna halveras i stort sett generationstiden, även om skötsel- och 
förvaltningsplaner försöker efterlikna vissa mönster i den naturliga dynamiken. Detta minskar 
också förekomsten av gamla träd och bestånd med tillhörande mikrohabitat och påverkar 
vissa element i den biologiska mångfalden. Ändå har vissa skogar fortfarande stor betydelse 
för den biologiska mångfalden, ofta just på grund av det sätt på vilket de har brukats hittills. 
Det finns stor erfarenhet av att integrera bevarandet av den biologiska mångfalden med det 
europeiska skogsbruket.42 
 
 
3.2 Skog som ingår i Natura 2000 
 
Det är därför inte förvånande att halva Natura 2000-nätverket består av skog, även om 
skillnaderna är stora mellan olika länder och biogeografiska regioner. Skogsområdena som 
ingår i Natura 2000 varierar från 6,4 % i Storbritannien till 53,1 % i Bulgarien. 
 
 

                                                 
40 European forest types – Categories and types for sustainable forest management reporting and 
policy. Teknisk rapport nr 09/2006 från EEA som har reviderats av Barbati m.fl. European Forest 
Types and Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity 
conservation. Forest Ecology and Management, Volym 321, 1 juni 2014. 
41 10 messages for 2010 Forest ecosystems. Europeiska miljöbyrån, 2010. Finns på 
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3. 
42 Se recension: Kraus D. & Krumm F. (red.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity. Europeiska skogsinstitutet. 284 sidor. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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skog  skog inklusive övergångsområden skogsmark-buskvegetation 
 

Figur 8. Procentuell andel skog i Natura 2000 per medlemsstat (2012) 
Anmärkning: den procentuella andelen skog i Natura 2000 beräknas med användning av Corine Land 
Cover-klasser. Samtliga skogsområden sammanfaller inte med livsmiljötyper enligt bilaga I. 
Källa: Rural Development in the EU – Statistical and economic information, Report 2013. 
 
 
Det finns tre huvudanledningar till att låta en skog omfattas av Natura 2000: 
 
• Skogen innehåller ett viktigt område för en eller flera av de skogstyper av europeiskt 

intresse som anges i bilaga I till habitatdirektivet. Det finns totalt 85 skogstyper i 
bilaga I43, varav 29 är prioriterade livsmiljöer44 (se bilaga 2 för fler detaljer). Enligt 
direktivet definieras skogar i bilaga I som: [n]aturlig eller subnaturlig skogsvegetation 
med inhemska arter som bildar skogar av höga träd med typisk undervegetation och som 
uppfyller följande kriterier: utgör ett sällsynt bestånd eller ett restbestånd och/eller hyser 
arter av gemenskapsintresse. 
 
Det stora antalet skogstyper av gemenskapsintresse innebär inte nödvändigtvis att det 
handlar om en riklig resurs. Tvärtom verkar det som om många skogstyper är sällsynta 
och av restkaraktär. Över hälften är begränsade till ett mycket litet utbredningsområde i 
ett eller två länder, såsom apenninska bokskogar (9210*, 9220*), dadelpalmlundar med 
Phoenix (9370*), kaledoniska skogar (91C0*) och makaronesiska lagerskogar (9360*). 
Det finns trots detta också vissa mer allmänt spridda skogstyper, såsom västlig tajga 
(*9010), näringsrik bokskog (9130) och Quercus ilex- och Quercus rotundifolia-skog 
(9340).  

                                                 
43 Däribland 81 livsmiljötyper som förs till grupp 9 – Skogar i bilaga I till habitatdirektivet och fyra andra 
livsmiljötyper i direktivet som betraktas som skogstyper i detta dokument (däribland lövängar och 
trädklädda sanddyner). 
44 Prioriterade är naturliga livsmiljötyper som riskerar att försvinna, för vilka gemenskapen har ett 
särskilt ansvar. Dessa prioriterade naturliga livsmiljötyper anges med en asterisk (*) i bilaga I. 
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• Området innehåller en eller flera viktiga livsmiljöer (till exempel för parning, rast eller 
foder) för en eller flera arter av europeisk betydelse som tas upp i bilaga II till 
habitatdirektivet eller bilaga I till fågeldirektivet (totalt 121 arter i bilaga II till 
habitatdirektivet är knutna till skog, inklusive 11 groddjur, 23 däggdjur, 44 ryggradslösa 
djur och 43 växter).45 Av de arter som anges i bilaga I till fågeldirektivet anses 63 också 
ha nära samband med skog (se bilaga II till detta dokument för fler uppgifter). Många av 
dessa arter har en begränsad utbredning eftersom de är starkt hotade eller på grund av 
att deras habitat har liten total areal. 

• Skogen i sig är inte ett kärnområde för en skyddad art eller livsmiljötyp i EU, men den är 
viktig för Natura 2000-områdets övergripande ekologiska sammanhang (till exempel 
en ekologisk korridor som binder samman viktiga livsmiljöer för skyddade arter inom 
området, en buffertzon runt ett kärnområde etc.).  

 
Man bör komma ihåg att skälen för att inkludera en skog i ett Natura 2000-område 
kommer att få direkt effekt på typen av bevarandeåtgärder som kan krävas enligt 
artikel 6.1 i habitatdirektivet.   
 

                                                 
45 EU 2010 Biodiversity Baseline (EEA, 2010). Bilaga III – Fördelning av arter i varje ekosystem. 
Siffrorna inkluderar inte arter som lags till efter det att Bulgarien, Rumänien och Kroatien blivit 
medlemmar. 
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Exempel på skogstyper i bilaga I 

 

 

Trädklädd betesmark (9070) i södra Sverige. Foto: 
Vikki Bengtsson 

 

Näringsfattig bokskog (9110), Söderåsens nationalpark, 
Sverige. Foto: Oddvar Fiskesjö 

 

 

 

Makaronesisk lagerskog (9360*) i Barranco de Nieto, 
Teneriffa (Spanien). Foto: Andy Gillison 

 

 

Submediterran tallskog med endemisk Pinus nigra 
(9530*) i Alperna (Italien). Foto: P. Susmel 
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4.  VANLIGA FRÅGOR 

4.1 Inledning 
 
I det här kapitlet försöker vi besvara ett antal vanliga frågor om skog i Natura 2000. Frågorna 
har valts ut med hjälp av den särskilda arbetsgrupp som inrättats av kommissionen för att 
utarbeta detta dokument. De som inte är bekanta med Natura 2000 rekommenderas varmt 
att först läsa del I av dokumentet för att få en klar uppfattning om mål och rättsliga 
skyldigheter enligt habitat- och fågeldirektiven och framför allt skyddet av 
Natura 2000-områden.  
 
För att du lättare ska hitta bland de vanliga frågorna har de grupperats under följande 
huvudrubriker:  

• Att utse områden för Natura 2000.  
• Att fastställa bevarandemål för Natura 2000-områden. 
• Att tillämpa bevarandeåtgärder för skog i Natura 2000. 
• Att säkerställa att skog i Natura 2000 inte försämras. 
• Skogsbruksmetoder och kraven i Natura 2000. 
• Finansieringsmöjligheter för att stödja skogsverksamhet i Natura 2000. 
• Nya verksamheter i Natura 2000: tillståndsförfarandet. 
• Att övervaka och utvärdera resultaten av bevarandeåtgärder. 
• Kommunikation, samarbete och berörda intressenters aktiva engagemang. 
• Åtgärder utanför Natura 2000-områden.  
 
I början av varje fråga anges 
• om frågan innebär en rättslig skyldighet (enligt habitat- och fågeldirektiven), en 

rekommendation eller enbart information, 
• vilken grupp som berörs i första hand (till exempel skogsägare, skogsförvaltare, 

myndigheter, allmänheten – inklusive icke-statliga organisationer), samt 
• referensnummer till tillhörande fallstudier i del III. 

 
Rättsliga skyldigheter (RS) avser särskilda skyldigheter enligt direktiven. Det kan gälla en 
skyldighet för myndigheter och/eller för skogsägaren eller förvaltaren. Medlemsstaterna är 
skyldiga att införliva direktivens bestämmelser i sina egna rättssystem. Några av dessa 
införlivade bestämmelser måste sedan genomföras av de berörda aktörerna (till exempel 
skogsförvaltare eller ägare). Syftet med texten är att förklara konsekvenserna av de rättsliga 
skyldigheterna, i förekommande fall med hänvisning till rättspraxis. 
Rekommendationer (R) syftar till att redovisa tänkbara alternativ för att uppfylla vissa 
aspekter av direktiven. De är enbart avsedda som information och medför inga skyldigheter. 

Text som betraktas som information (I) syftar till att öka förståelsen av Natura 2000 samt 
fågel- och habitatdirektiven. Samtliga exempel som nämns i texten omfattas av denna 
kategori.  
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4.2 Att utse områden för Natura 2000 
 
 
Frågor:  
1. Varför utgörs nästan halva Natura 2000-nätverket av skog?  
2. Vilka typer av skog ingår i Natura 2000? 
3. Var kan jag få reda på mer om områden som har utsetts till Natura 2000? 
 
 
1. Varför utgörs nästan halva Natura 2000-nätverket av skog?  

Information 
Målgrupper: allmänheten, 
skogsförvaltare, skogsägare, 
myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr)  

Skogen inrymmer en mycket stor och viktig del av Europas biologiska mångfald, däribland 
många sällsynta och hotade arter och livsmiljötyper som förtecknas i habitat- och 
fågeldirektiven. De lämpligaste områdena har utsetts att ingå i Natura 2000 för att säkerställa 
deras långsiktiga överlevnad inom EU. Därför ingår nu cirka 375 000 km2 skog i 
Natura 2000-nätverket, som sträcker sig över 28 länder. Den medlemsstat som har den 
största skogsarealen i Natura 2000 är Spanien (ca 79 800 km2), följt av Polen 
(ca 33 500 km2) och Frankrike (30 090 km2). 
Den stora andelen skog i Natura 2000 beror också på att skog täcker cirka 42 % av EU:s 
territorium och utgör en betydande del av Europas landtäcke. Många skogar har också 
brukats på ett sätt som har bevarat skyddade livsmiljöer och arter enligt fågel- eller 
habitatdirektivet, vilket förklarar deras relativt sett stora betydelse för den biologiska 
mångfalden jämfört med annan markanvändning. Förutom sådana förvaltade skogar omfattar 
Natura 2000-nätverket också betydande områden med naturskog. Att en skog utses till 
Natura 2000-område innebär ett erkännande av dess stora värde för målen i fågel- och 
habitatdirektiven. Detta innebär emellertid inte nödvändigtvis att alla livsmiljötyper eller arter 
för vilka området har utsetts redan är i gott skick i området. I vissa fall kan motsatsen gälla, 
och därför kan det krävas särskilda bevarandeåtgärder för att förbättra situationen. Dessa 
åtgärder kan inkludera strikt skydd samt aktiv skötsel och förvaltning såsom bete, bevarande 
av gamla träd, avlägsnande av oönskade trädslag etc. 
 

2. Vilka typer av skog ingår i Natura 2000?  

Information 
Målgrupper: allmänheten, 
skogsförvaltare, skogsägare, 
myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 

Skogsområden inkluderas i Natura 2000 eftersom de omfattar de bästa områdena inom EU 
för arter och skogstyper som är skyddade enligt EU:s båda naturvårdsdirektiv. Områdena 
väljs ut på vetenskaplig grund. 
När det gäller habitatdirektivet omfattar urvalsförfarandet flera olika steg. Det första är att 
identifiera de lämpligaste områdena på nationell nivå enligt beskrivningen i bilaga III till 
direktivet. De nationella förteckningarna granskas därefter av kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna och forskare för att se till att de sammantaget erbjuder en tillräcklig 
täckning för varje enskild livsmiljötyp och art i hela deras naturliga utbredningsområde inom 
EU och att de utgör ett enhetligt nätverk. När det gäller fågeldirektivet klassificeras områdena 
av medlemsstaterna och inkluderas direkt i Natura 2000-nätverket efter vetenskaplig 
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utvärdering.  
När man ska välja Natura 2000-områden för de 85 skogstyper46 som är skyddade enligt 
habitatdirektivet måste medlemsstaterna tillämpa de kriterier som anges i bilaga III till 
direktivet. Enligt de kriterierna väljs platserna ut bland annat eftersom området inrymmer ett 
bra exempel på en viss livsmiljötyp och utmärks av ett gott bevarande av struktur och 
funktioner för den aktuella livsmiljötypen eller goda restaureringsmöjligheter. Det stora antalet 
livsmiljötyper visar den stora mångfalden när det gäller skog i EU.  

Skog kan också utses till Natura 2000 om den inrymmer viktiga fortplantnings-, rast- eller 
födosöksmiljöer, en eller flera arter av europeisk betydelse som anges i bilaga II till 
habitatdirektivet eller bilaga I till fågeldirektivet eller regelbundet återkommande flyttande 
arter som inte anges i bilaga I. Habitatdirektivet omfattar följande skogslevande arter: 43 
växter, 44 ryggradslösa djur, 23 däggdjur och 11 groddjur. Fågeldirektivet omfattar 63 
fågelarter som hör nära samman med skog. Många av dessa arter har en begränsad 
utbredning eftersom de är starkt hotade eller begränsade när det gäller val av livsmiljö. 
En viss plats kan också väljas på grund av storleken och tätheten för de populationer av arter 
som finns i området och områdets allmänna betydelse för bevarandet av den aktuella 
livsmiljötypen eller arten. Enligt fågeldirektivet väljs områden ut eftersom de har identifierats 
som de lämpligaste territorierna i fråga om antal och storlek för bevarandet av de arter som 
anges i bilaga I till direktivet eller för regelbundet återkommande flyttande arter. 
Slutligen kan en viss skog inkluderas i Natura 2000 även om den inte är ett kärnområde för 
en skyddad art eller livsmiljötyp i EU, eftersom den är viktig för Natura 2000-områdets 
övergripande ekologiska sammanhang (till exempel en ekologisk korridor som binder 
samman viktiga livsmiljöer för skyddade arter inom ett område, en buffertzon runt ett 
fortplantningsområde etc.). 
Alla områden som inrymmer en livsmiljötyp eller art av EU-betydelse ingår inte i Natura 2000. 
Syftet är att utse enbart de lämpligaste och viktigaste områdena för att säkerställa deras 
bevarande. För vissa av de mest spridda skogstyperna som är skyddade enligt 
habitatdirektivet, såsom västlig tajga (9010), näringsrik bokskog (9130) eller Quercus ilex- 
och Quercus rotundifolia-skog (9340) ingår därför bara en del av deras totala areal i Natura 
2000. Situationen är likartad för ett antal skogslevande arter, t.ex. spillkråka (Dryocopus 
martius) och järpe (Bonasa bonasia).47  
Det kan emellertid finnas tillfällen när det kan bli nödvändigt att utse alla återstående 
områden för en viss art eller livsmiljötyp för att säkerställa deras överlevnad. Detta gäller 
framför allt sådana som är extremt sällsynta eller begränsade i fråga om utbredning, såsom 
de moesiska silvergranskogarna 91BA (18 områden som täcker cirka 15 000 km²).  

Det är viktigt att vara medveten om skälen till att en viss skog utses till Natura 2000 eftersom 
detta kommer att direkt påverka bevarandemålen och typen av bevarandeåtgärder som kan 
krävas samt för bedömningen av de potentiella effekterna av planer och projekt på ett visst 
område (artikel 6 i habitatdirektivet).
3. Var kan jag få reda på mer om områden som har utsetts till Natura 2000? 
                                                 
46 Här inkluderas skogar, lövängar, betade skogar (dehesas) och trädklädda sanddyner. När Bulgarien 
och Rumänien blev medlemmar av EU inkluderades nio nya skogstyper i bilaga I till habitatdirektivet 
(under grupp 9 – Skogar). När Kroatien blev medlem av EU inkluderades inga nya livsmiljötyper i 
habitatdirektivet. 
47 Västlig tajga (9010): 2 848 Natura 2000-områden som täcker nästan två miljoner hektar och utgör 
49 % av den totala arealen; näringsrik bokskog (9130): 2 236 områden som täcker ca 800 000 ha och 
utgör 54 % av den totala arealen; Quercus ilex- och Quercus rotundifolia-skog (9340): 1 163 områden 
som täcker ca en miljon ha och utgör 64 % av den totala arealen. Siffrorna är hämtade från EU:s 
Biodiversity baseline-rapport från 2010, EEA 2010. De omfattar inte livsmiljötyper som lagts till efter 
det att Rumänien, Bulgarien eller Kroatien blivit medlemmar. 
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Information Målgrupper: allmänheten, 
skogsförvaltare, skogsägare 

Tillhörande fallstudier (nr): 

Varje Natura 2000-område åtföljs av en standardiserad datablankett som anger de arter och 
livsmiljötyper av EU-betydelse för vilka det har utsetts samt deras beräknade 
populationsstorlek, graden av bevarande inom området vid tidpunkten för utseendet eller vid 
en senare tidpunkt, när förekomsten av nya arter eller livsmiljötyper iakttogs på platsen och 
när blanketten uppdaterades i enlighet därmed. Dessa standardiserade datablanketter är 
offentligt tillgängliga dokument. De finns på webbplatsen Natura 2000 Viewer48: 
http://natura2000.eea.europa.eu/.  
Natura 2000 Viewer är ett GIS-baserat kartsystem på internet som anger den exakta 
placeringen av varje Natura 2000-område i EU-nätverket. Användaren kan leta efter och 
undersöka samtliga områden i EU. Tack vare kartornas storskalighet är det lätt att se 
områdesgränser och viktiga särdrag i landskapet. 
Mer detaljerad information om området hittar man också i skötsel- och förvaltningsplanerna 
för Natura 2000 där sådana finns eller i andra relevanta dokument (dvs. dokument om 
bevarandemål, handlingar om utnämning av områden etc.).  
Medlemsstaterna lämnar i regel detaljerad information om sina Natura 2000-områden, 
inklusive skälen till att de utsetts, bevarandemål, skötsel- och förvaltningsplaner och 
bevarandeåtgärder, som offentliggörs på webbplatser och på annat sätt (till exempel via 
lokala förvaltningar). Vissa länder tillhandahåller också särskild och detaljerad information till 
markägare och centrala markanvändare inom varje Natura 2000-område (till exempel genom 
särskilda meddelanden, som i Storbritannien, eller genom att inrätta lokala grupper eller 
kommittéer där centrala intressenter deltar från start i skötsel och förvaltning av områdena, 
som i Frankrike och andra medlemsstater). Markägare och markanvändare kan också vända 
sig till lokala bevarandemyndigheter för att få veta mer om enskilda Natura 2000-områden. 

 
 
 
4.3 Att fastställa bevarandemål för Natura 2000-områden 
 
Frågor:  
4. Varför och hur fastställs bevarandemål för Natura 2000-områden?  
5. Vem har ansvaret för att fastställa bevarandemål? Tillfrågas markägare/förvaltare?  
6. Var kan jag hitta mer information om bevarandemålen för ett visst område? 
7. Hur kan jag veta vilka verksamheter som är, eller inte är, förenliga med Natura 2000 om 

inga bevarandemål har fastställts? 

                                                 
48 De standardiserade datablanketter som visas i den offentliga Natura 2000 Viewer kan vara 
ofullständiga eftersom information om vissa känsliga arter kan utelämnas. Den markägare eller 
förvaltare som behöver få detaljerad information bör kontakta den behöriga naturvårdsmyndigheten i 
sin region eller sitt land. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4. Varför och hur fastställs bevarandemål för Natura 2000-områden?  

Information Målgrupp: myndigheter Tillhörande fallstudier (nr): 1, 
2, 5, 6, 8, 10 och 18 

Enligt artikel 6.1 måste lämpliga bevarandeåtgärder vidtas för att skydda de livsmiljötyper och 
arter som finns i ett område. Det är därför viktigt att också fastställa tydliga bevarandemål för 
var och en av livsmiljötyperna och arterna i området. Syftet med bevarandemålen är att så 
exakt som möjligt fastställa den status eller bevarandegrad som ska uppnås i ett visst 
område. 

Ofta redovisas dessa mål som kvantitativa mål, till exempel att bevara populationen för 
arten x vid ett givet lägsta antal individer eller förbättra bevarandegraden för livsmiljö y från 
klass C till B inom tio år. 
Fastställandet av tydliga bevarandemål för Natura 2000 är viktigt för att se till att varje 
område i nätverket bidrar så effektivt som möjligt till det övergripande målet för de båda 
naturvårdsdirektiven, dvs. att uppnå en gynnsam bevarandestatus för samtliga de 
livsmiljötyper och arter de är avsedda att skydda49 i hela deras naturliga utbredningsområde 
inom EU. 
Bevarandemålen är speciellt avsedda för varje enskilt område och bör grundas på en god 
kännedom om platsen och de arter och livsmiljöer som förekommer, deras ekologiska krav 
samt alla kort- och långsiktiga hot mot deras fortsatta närvaro i området. Varje 
Natura 2000-område uppvisar nämligen sin egen unika uppsättning av biotiska, abiotiska och 
socioekonomiska förutsättningar som kan variera kraftigt från ett område till nästa, även om 
de inrymmer samma arter och livsmiljötyper. 
Det är också lämpligt att fastställa bredare bevarandemål för en hel svit av områden, eller för 
vissa arter eller livsmiljöer inom en viss region eller ett visst land (nationella eller regionala 
bevarandemål). Detta gör det lättare att fastställa bevarandemål för enskilda områden, men 
det underlättar också när man ska bestämma strategiska bevarandeprioriteringar inom och 
bland de olika områdena. På så sätt kan åtgärderna som har störst möjlighet att förbättra 
eller bibehålla bevarandestatusen för en viss art eller livsmiljö inom en viss region eller ett 
visst land prioriteras. 
Kommissionen har offentliggjort ett tolkningsmeddelande med riktlinjer för fastställandet av 
bevarandemål för Natura 200050, som innehåller ytterligare förklaringar. 
Se också de första två frågorna i avsnitt 4.4. 
 
 
5. Vem har ansvaret för att fastställa bevarandemål? Tillfrågas markägare, förvaltare 
och andra berörda grupper? 

Information Målgrupp: myndigheter Tillhörande fallstudier (nr): 
1, 8 och 10 

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat har ansvaret för att fastställa 
bevarandemålen. I naturvårdsdirektiven föreskrivs inte hur detta bör göras eftersom varje 
medlemsstat har ansvaret för att besluta om hur och på vilket sätt direktivens bestämmelser 
ska genomföras. Syftet med naturvårdsdirektiven är emellertid att uppnå en gynnsam 
bevarandestatus för arter och livsmiljöer av gemenskapsintresse och att utnyttja 

                                                 
49 Målet för fågeldirektivet har fått en något annorlunda utformning, men syftet är detsamma.  
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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Natura 2000-nätverket för att uppnå det målet.

Det är lämpligt att alla berörda parter, oavsett om de är skogsförvaltare eller ägare eller 
icke-statliga naturvårdsorganisationer, deltar i processen att fastställa bevarandemålen, 
förutom att säkerställa att bevarandemålen grundas på väl etablerad kunskap. Detta kommer 
att bidra till fastställandet av realistiska och uppnåbara bevarandemål.  
Skogsägare och skogsförvaltare i allmänhet är visserligen mycket väl insatta i den typ av 
skogsbruk som har lett till tidigare framgångar och misslyckanden i bevarandearbetet, men 
det är också mycket viktigt att möjliggöra en bred diskussion mellan behöriga myndigheter 
och skogsägare och förvaltare om hur de särskilda bevarandemålen och åtgärderna för 
området bäst kan utformas. Att diskutera och tydligt informera om ett visst områdes 
betydelse, roll och bevarandemål kommer också att bidra till att stärka medvetenhet och 
engagemang hos alla berörda parter.  
 
 
6. Var kan jag hitta mer information om bevarandemålen för ett visst område? 

Information Målgrupper: allmänheten, 
skogsförvaltare, skogsägare 

Tillhörande fallstudier (nr): 1 

Varje land har sitt eget system för att offentliggöra bevarandemålen för sina områden. De kan 
anges i besluten att utse ett visst område till Natura 2000-område eller andra handlingar eller 
åtföljande dokument. De kan offentliggöras på den behöriga naturvårdsmyndighetens 
webbplats. De ingår dessutom ofta, och utvecklas ytterligare, i skötsel- och 
förvaltningsplanerna för Natura 2000-områden eller liknande instrument, om sådana 
instrument finns. Medlemsstaterna rekommenderas att tillhandahålla lättillgänglig information 
om bevarandemålen för Natura 2000 på ett sätt som är relevant och lättbegripligt för 
skogsägare och förvaltare. 
 
 

7. Hur kan jag veta vilka verksamheter som är, eller inte är, förenliga med Natura 2000 
om inga bevarandemål har fastställts? 

Information Målgrupper: allmänheten, 
skogsförvaltare, skogsägare 

Tillhörande fallstudier (nr): 

De behöriga myndigheterna bör fastställa bevarandemål för alla Natura 2000-områden. Det 
kan emellertid inträffa att processen har försenats och att det fortfarande saknas 
bevarandemål.  
I så fall är det de behöriga myndigheternas skyldighet att informera berörda intressenter om 
konsekvenserna av att ett visst område utsetts till Natura 2000-område. De bör framför allt 
meddela om vissa åtgärder inom skogsskötsel eller andra aktiviteter bör anpassas eller 
eventuellt uteslutas för att undvika att området försämras, eller upplysa om vilka 
verksamheter som bör främjas för att förbättra områdets bevarandestatus. De 
standardiserade datablanketterna är en god informationskälla för att förstå skälen till att ett 
visst område har utsetts. De bör alltid kontrolleras när man ska fatta beslut om skötsel och 
förvaltning (till exempel när skötsel- och förvaltningsdokument ska utarbetas eller nya 
investeringar planeras).  
Minimikravet är att medlemsstaten i fråga ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika en 
försämring av alla betydande livsmiljöer och arter som förekommer inom området enligt den 
standardiserade datablanketten. När det saknas vetenskaplig information bör 
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försiktighetsprincipen tillämpas. Se vidare fråga 3.

 
4.4 Genomförande av bevarandeåtgärder för skogstyper och arter i 
Natura 2000-områden 
 
Frågor: 
8. Hur anges och fastställs bevarandeåtgärder för ett Natura 2000-område? När bör de 

vara införda? 
9.  Vad är skötsel- och förvaltningsplanerna för Natura 2000, och är de obligatoriska? 
10. Finns det verktyg för att hjälpa till att utarbeta skötsel- och förvaltningsplaner för 

Natura 2000? 
11. Hur bestäms de ekologiska kraven för olika livsmiljötyper och arter?  
12. Medför blotta förekomsten av en viss art eller livsmiljötyp av EU-betydelse förändringar 

av hur ett visst område förvaltas?  
13. Ofta finns det arter och livsmiljöer som inte omfattas av fågel- och habitatdirektiven i 

skogarna i Natura 2000-områden. Bör det även införas särskilda bevarandeåtgärder för 
sådana arter och livsmiljöer?   

14. Är bevarandeåtgärder för Natura 2000-områden obligatoriska? 
15. Hur utformas bevarandeåtgärder? 
16. Vem bestämmer vilka bevarandeåtgärder som krävs? Tillfrågas berörda intressenter? 
17. Vilken typ av bevarandeåtgärder krävs för skog i Natura 2000? 
18. Hur väljer man mellan bevarandeåtgärder som sannolikt kommer att få positiv effekt för 

en viss livsmiljö eller art samtidigt som de bidrar till att försämra förutsättningarna för en 
annan typ av livsmiljö eller en annan art? 

19. Kan likartade bevarandeåtgärder införas för olika Natura 2000-områden?   
20. Varför är död ved och en diversifierad åldersstruktur på träden så viktiga i Natura 2000? 
21. Är skötsel och förvaltning utan några ingripanden en möjlig bevarandeåtgärd för att 

uppnå bevarandemålen i Natura 2000-områden?   
22. Hur ska de nödvändiga bevarandeåtgärderna genomföras, och vem har ansvaret för 

detta? 
23. Påverkar typen av ägande och storlek hur skogen förvaltas i Natura 2000? 
24. Hur kan skogens markägare och förvaltare engageras eller bidra?  
25. Finns det verktyg som stöder genomförandet av bevarandeåtgärder, ökar 

medvetenheten eller bygger upp kapacitet bland berörda intressenter? 
 
 
8. Hur anges och fastställs bevarandeåtgärder för ett Natura 2000-område? När bör de 
vara införda?  
Rättslig skyldighet 

Målgrupp: myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 
20, 22 och 23 

Bevarandeåtgärder är de praktiska åtgärder som behöver genomföras för att ett område ska 
uppnå sina bevarandemål. De måste motsvara de ekologiska kraven för de livsmiljötyper och 
arter som finns i området. När bevarandeåtgärderna fastställs måste även ekonomiska, 
sociala och kulturella behov samt regionala och lokala särdrag beaktas. Denna princip finns 
inskriven i habitatdirektivet (artikel 2). 
För att kunna fastställa de nödvändiga bevarandeåtgärderna är det viktigt att ha väl 
underbyggd information om aktuella förhållanden i området samt om bevarandestatus, 
lång- och kortsiktiga hot och behoven för de arter och livsmiljöer som finns i området samt 
den allmänna socioekonomiska bakgrunden (nuvarande markanvändning och ägande, 
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berörda intressenter, pågående ekonomisk verksamhet etc.).  

Bevarandeåtgärder, liksom bevarandemål, är i regel typiska för varje enskilt område och 
måste fastställas för varje område för sig. Varje Natura 2000-område uppvisar nämligen sin 
egen unika uppsättning av biotiska, abiotiska och socioekonomiska förutsättningar som kan 
variera kraftigt från ett område till nästa, även om de inrymmer samma arter och 
livsmiljötyper. 

Från det att området har utsetts till ett område av gemenskapsintresse har medlemsstaterna 
sex år på sig att fastställa de nödvändiga bevarandeåtgärderna och utse området till ett 
särskilt bevarandeområde. De sex åren bör utnyttjas till att samla in all nödvändig information 
om området, men också till att informera, diskutera och förhandla med samtliga berörda 
grupper om vilka åtgärder som skulle vara lämpligast att införa för att uppnå de 
bevarandemål som fastställts för området.
 
 
9. Vad är skötsel- och förvaltningsplanerna för Natura 2000, och är de obligatoriska? 

Rekommendation  Målgrupp: myndigheter Tillhörande fallstudier (nr):  
10 och 17 

För att hjälpa till att säkerställa att ett område förvaltas effektivt och öppet uppmuntras 
medlemsstaterna att utarbeta skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000 i nära 
samarbete med lokala berörda intressenter. Ansvaret för att utarbeta skötsel- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000 åligger de behöriga myndigheterna för Natura 2000. En 
skötsel- och förvaltningsplan utgör en solid och effektiv ram för genomförande och 
uppföljning av bevarandeåtgärder.  
Även om de inte är obligatoriska enligt habitatdirektivet är skötsel- och förvaltningsplaner för 
Natura 2000 mycket effektiva verktyg eftersom de 
• innehåller samtliga bevarandemål och ekologiska förutsättningar och krav för de 

livsmiljöer och arter som finns inom området, så att det tydligt framgår vad som bevaras 
och varför,  

• analyserar de socioekonomiska och kulturella förutsättningarna för området och 
samspelet mellan olika typer av markanvändning och de arter och livsmiljöer som finns i 
området,  

• erbjuder en ram för en öppen diskussion mellan samtliga berörda grupper och bidrar till 
att bygga upp en samsyn om den långsiktiga skötseln och förvaltningen av området samt 
skapar en känsla av gemensamt ansvar för slutresultatet, 

• bidrar till att hitta praktiska skötsel- och förvaltningslösningar som är hållbara och bättre 
integrerade i andra rutiner för markutnyttjande, 

• ger en möjlighet att beskriva ansvarsfördelningen mellan olika socioekonomiska 
intressenter, myndigheter och icke-statliga organisationer när det gäller att genomföra de 
nödvändiga bevarandeåtgärder som identifierats. 

Skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000 kan utformas specifikt för det aktuella 
området eller integreras i andra utvecklingsplaner, till exempel skogsbruksplaner, under 
förutsättning att bevarandemålen för Natura 2000 tydligt ingår i sådana planer. Ett enda 
dokument kan med andra ord i princip täcka både allmänna skogsbruksbestämmelser för ett 
visst område och de bevarandemål och åtgärder för Natura 2000 som krävs för det området. 
Denna aspekt utvecklas ytterligare i fråga 34. 
 



Natura 2000 och skog 49 

 

 
10. Finns det verktyg för att hjälpa till att utarbeta skötsel- och förvaltningsplaner för 
Natura 2000? 

Information Målgrupper: myndigheter Tillhörande fallstudier (nr): 
10, 18 och 19 

Riktlinjer för utarbetande av skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000, för utformningen 
av bevarandeåtgärder samt för processen att planera skötsel och förvaltning av 
Natura 2000-områden finns på Europeiska kommissionens webbplats51, samt i många 
länder.  
Det kan också finnas möjlighet att få finansiellt stöd från EU:s strukturfonder 
(Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden) och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att utarbeta och uppdatera 
planer för Natura 2000-områden (artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013), beroende på de 
nationella genomförandeprogrammen, samt från Lifeprogrammet.  
Dessa EU-fonder har utnyttjats i stor utsträckning för att utarbeta skötsel- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000-områden, till exempel Ejflu i Frankrike, Italien, Spanien, 
Portugal och vissa tyska delstater; Europeiska regionala utvecklingsfonden i Grekland, Polen, 
Ungern och Italien; Sammanhållningsfonden i Litauen och Lifefinansiering i Cypern, Ungern, 
Litauen och många andra länder. Dessa fonder kommer förmodligen även i fortsättningen att 
utnyttjas vid översyn och uppdatering av skötsel- och förvaltningsplaner (se avsnitt 1.2.2 i 
del I i dokumentet för en översikt över möjliga finansieringskällor i EU). 
 
11. Hur bestäms de ekologiska kraven för olika livsmiljötyper och arter? 

Information Målgrupp: myndigheter Tillhörande fallstudier (nr): 12 
och 13 

De ekologiska kraven för livsmiljötyper och arter omfattar samtliga ekologiska behov, såväl 
abiotiska som biotiska faktorer, som bedöms som nödvändiga för att säkerställa bevarandet 
av de livsmiljötyper (dvs. de habitatspecifika strukturer och funktioner som krävs för deras 
långsiktiga bibehållande, deras typiska arter etc.) och arter som finns inom området, inklusive 
deras förhållande till den fysiska miljön (luft, vatten, mark, vegetation etc.).  
Dessa krav bygger på forskningsrön och bör utarbetas för varje enskilt fall, vilket betyder att 
de ekologiska kraven kan variera från en art eller livsmiljötyp till en annan, men också från ett 
område till ett annat för samma art eller livsmiljötyp. De är oberoende av eventuella 
socioekonomiska överväganden.  
Tillgängliga nationella och regionala källor kan konsulteras för att samla in relevant och 
detaljerad information om ekologiska krav för livsmiljötyper och arter av EU-betydelse för att 
stödja skötsel och förvaltning av dem. Kommissionen har också offentliggjort riktlinjer för 
förvaltning av vissa livsmiljöer och arter som innehåller relevant information i detta avseende 
(till exempel för 9070 fennoskandiska trädklädda betesmarker, 9110 näringsfattiga 
bokskogar, 9360* makaronesiska lagerskogar (Laurus, Ocotea), 9530* (sub)mediterrana 
tallskogar med endemisk Pinus nigra och för större ekbock Cerambyx cerdo och tjäder 
Tetrao urogallus.52

                                                 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
52 Se http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; 
se också: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo 
factsheet - SWIFI.pdf och 
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/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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12. Medför blotta förekomsten av en viss art eller livsmiljötyp av EU-betydelse 
förändringar av hur en Natura 2000-skog förvaltas?  

Information  
Målgrupper: behöriga 
myndigheter, skogsförvaltare, 
skogsägare 

Tillhörande fallstudier (nr): 2, 
8, 9, 19 och 20 

Inte nödvändigtvis. En art eller livsmiljötyp kan ha en god bevarandestatus inom ett visst 
område just tack vare hur området har förvaltats hittills. I sådana fall blir det viktigt att tillse att 
de befintliga bevaranderutinerna tillämpas även i framtiden.  
Det kommer emellertid att finnas situationer när en art eller livsmiljötyp visserligen 
förekommer i ett visst område, men där dess bevarandestatus inte är god. När syftet med 
bevarandemålen för det området är att förbättra bevarandestatusen kan det krävas vissa 
förändringar av skötsel och förvaltning. Det kan till exempel bli nödvändigt att förbättra 
skogens struktur och funktioner, inklusive artsammansättningen, utöka området för den 
livsmiljötyp vars status var ogynnsam eller förbättra livsmiljön för en viss art eller utöka det 
område där en art med ogynnsam bevarandestatus befinner sig.  
För att uppnå dessa mål kan det krävas vissa åtgärder, till exempel att bibehålla eller 
återställa vissa viktiga särdrag i skogen såsom artmångfald, bestånd av olika ålder, 
mikrohabitat, bevarande av ett tillräckligt antal gamla och förmultnande träd samt lämpliga 
mängder död ved, ytterligare plantering eller återplantering, underhåll av öppna områden för 
naturlig återväxt, avlägsnande av främmande trädslag, selektiv gallring, skyddande av 
mineralhaltiga jordlager, förbud mot användning av bekämpningsmedel och biocider, 
underhåll av gamla och/eller ihåliga träd, underhåll av rotvältor och stubbar, skydd av 
skogsbryn etc. Strikt skydd kan också krävas i vissa fall. Återigen måste detaljutformningen 
av åtgärderna bestämmas för varje område för sig så att de motsvarar de ekologiska kraven 
för de arter och livsmiljötyper som förekommer (se också frågorna nr 8 och 11).  
 
 
13. Ofta finns det arter och livsmiljöer som inte omfattas av fågel- och 
habitatdirektiven i skogarna i Natura 2000-områden. Bör det även införas särskilda 
bevarandeåtgärder för sådana arter och livsmiljöer?   

Information Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 2 
och 12 

I regel inte. När det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i fågel- och habitatdirektiven 
behöver man endast fastställa bevarandeåtgärder för arter och livsmiljötyper som är 
skyddade enligt dessa båda direktiv och som förekommer i Natura 2000-området. Arter som 
inte är skyddade enligt habitatdirektivet men som är typiska för en livsmiljötyp som anges i 
bilaga I eller som behövs för att bevara en art av gemenskapsintresse (till exempel skydd av 
myrstackar för fåglar) kan också kräva uppmärksamhet. De behöriga myndigheterna bör 
kunna ge relevant information. 
Andra arter och livsmiljöer som inte är skyddade enligt EU:s naturvårdsdirektiv kan dessutom 
också beaktas i samband med skogsbruk. Medlemsstater och även enskilda skogsägare och 
förvaltare har full frihet att utarbeta bevarandemål och/eller åtgärder även för arter och 
livsmiljöer som inte omfattas av dessa båda direktiv, till exempel livsmiljöer och arter som är 
skyddade eller hotade på nationell eller regional nivå. 
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14. Är alla bevarandeåtgärder för Natura 2000-områden obligatoriska? 

Rättslig 
skyldighet/rekommendation/information

Målgrupper: 
myndigheter, 
skogsförvaltare, 
skogsägare 

Tillhörande fallstudier 
(nr): 4, 5 och 7 

(RS) Processen att fastställa nödvändiga bevarandeåtgärder för varje enskilt 
Natura 2000-område är inte ett frivilligt alternativ. Det är obligatoriskt för samtliga 
medlemsstater. Det betyder att för varje enskilt Natura 2000-område måste de 
bevarandeåtgärder som anses nödvändiga fastställas och tillämpas (domstolen, mål 
nr C-508/04)53. 
(R) Det kan emellertid vara nyttigt att skilja på de åtgärder som betraktas som nödvändiga för 
bevarande och restaurering av arter och livsmiljötyper som förekommer inom området och 
åtgärder som anses som önskvärda och som det skulle vara bra att införa om det fanns 
resurser och möjligheter att göra det. De senare kan med fördel betecknas som sådana i 
skötsel- och förvaltningsplanen för Natura 2000 samtidigt som de betraktas som bästa praxis 
i syfte att allmänt stärka den biologiska mångfalden inom området även om de går längre än 
de obligatoriska krav som gäller för området. 
(I) Att genomföra bevarandeåtgärder innebär inte alltid aktiva skötsel- och förvaltnings- eller 
restaureringsåtgärder, såsom avlägsnandet av invasiva främmande arter eller diversifiering 
av skogsbeståndens åldersstruktur. Det kan också omfatta skyddande åtgärder, till exempel 
att undvika störningar av en viss art under fortplantningssäsongen.  
 
 
15. Hur utformas bevarandeåtgärder? 

Rekommendation Målgrupper: myndigheter Tillhörande fallstudier (nr): 2, 
9, 11, 17 och 18 

Bevarandeåtgärderna bör vara tillräckligt detaljerade för att säkerställa att de kan genomföras 
effektivt. Det är vanligt att man beskriver var de ska genomföras och de resurser och verktyg 
som krävs för genomförandet samt att man informerar om roller och ansvarsområden för de 
olika aktörer som berörs. Beskrivningen av bevarandeåtgärderna bör vara klar och tydlig, så 
att de blir lätta att förstå för alla berörda parter. 
Bevarandeåtgärderna bör ses över och anpassas vid behov, till exempel på grundval av de 
faktiska resultaten av de åtgärder som redan genomförts. Beräknade kostnader och 
tillgänglig finansiering bör även anges, och en tidsplan bör fastställas för översynen av de 
bevarandeåtgärder som vidtagits. Översynen bör omfatta en kontroll av att åtgärderna 
genomförts och deras lämplighet för att uppnå bevarandemålen. 
 
 
16. Vem bestämmer vilka bevarandeåtgärder som krävs? Tillfrågas berörda 
intressenter?  

Rekommendation 
Målgrupper: allmänheten, 
skogsförvaltare, skogsägare, 
myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20 och 
24 

                                                 
53 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=c-508/04 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=c-508/04
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De behöriga myndigheterna i varje land har ansvaret för att besluta om vilka 
bevarandeåtgärder som behövs. I naturvårdsdirektiven föreskrivs inte vilken typ av 
bevarandeåtgärder som bör vidtas, förutom att de måste motsvara de ekologiska behoven för 
de olika arter och livsmiljöer som finns i ett visst område. Det innebär att varje medlemsstat 
har frihet att utforma och tillämpa den typ av åtgärder som den anser vara lämpligast och 
effektivast för sina Natura 2000-områden.  
Förutom att tillse att bevarandeåtgärderna grundas på väletablerad kunskap bör 
skogsförvaltare eller ägare samt övriga relevanta berörda parter – oavsett om de företräder 
lokalsamhället eller icke-statliga miljöorganisationer – aktivt delta i processen för att ta fram 
de nödvändiga bevarandeåtgärderna och utarbeta skötsel- och förvaltningsplaner för 
Natura 2000-områden.  
Framför allt bör skogsägare och förvaltare engageras i ett tidigt skede i utvecklingen av 
områdesspecifika bevarandeåtgärder. Genom att de deltar i planering och utarbetande av 
bevarandeåtgärder för ett Natura 2000-område blir det möjligt att utnyttja deras 
expertkunskaper. Det blir också ett utmärkt tillfälle att aktivt engagera dem i genomförandet 
av bevarandeåtgärderna. Nuvarande bästa praxis innebär att man säkerställer ett aktivt 
bidrag från alla relevanta intressenter, till exempel genom att inrätta styrgrupper eller 
kommittéer. 
Goda kommunikationer från start gör det också lättare att hitta kompromisser och synergier 
mellan vad som redan gjorts och vad som kan förbättras. Resultatet blir sannolikt en mer 
kostnadseffektiv och mindre tidskrävande process. Det kommer också att kraftigt öka 
möjligheterna till framgång samt uppmuntra och stimulera olika berörda intressenter att mer 
aktivt engagera sig i och ta ansvar för skötsel och förvaltning av sitt Natura 2000-område. 
När bevarandeåtgärderna väl fastställts bör allmänheten informeras om dem (till exempel via 
webbplatser, i lokalpressen eller i de lokala myndigheternas officiella register).  
 
 
17. Vilken typ av bevarandeåtgärder krävs för skog i Natura 2000? 

Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 2, 
4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 
21 och 23 

Som redan framgått är typen av bevarandeåtgärder i hög grad anpassad efter det enskilda 
området och kommer att vara beroende av de särskilda förutsättningarna i varje område och 
de ekologiska kraven för de arter och livsmiljötyper som förekommer. 
Man kan därför inte generellt säga vilken typ av åtgärder som kan bli nödvändiga. De kan 
sträcka sig från ”inga åtgärder” – dvs. inga ytterligare åtgärder krävs än att fortsätta förvalta 
området som hittills – till ”enkla åtgärder”, såsom att undvika störningar kring vissa träd under 
fortplantningssäsongen eller att skapa små öppningar i krontaket för att släppa igenom mer 
solsken eller öka mängden död ved i skogen – till ”betydande” restaureringsåtgärder som 
omfattar ett totalt avlägsnande av främmande arter eller omstrukturering av ett skogbevuxet 
område för att diversifiera åldersstrukturen och binda samman fragmenterade livsmiljöer. I 
vissa fall kan även fri utveckling och strikt skydd betraktas som en bevarandeåtgärd, framför 
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allt för områden med utpräglad naturskog (se också fråga nr 21). 

Fallstudierna i del III i detta dokument, liksom andra befintliga översikter54 innehåller en 
mängd exempel på olika bevarandeåtgärder som har genomförts under vitt skilda 
förhållanden i EU. 
 
 
18. Hur väljer man mellan bevarandeåtgärder som sannolikt kommer att få positiv 
effekt för en viss livsmiljö eller art samtidigt som de bidrar till att försämra 
förutsättningarna för en annan typ av livsmiljö eller en annan art? 

Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr):  

Det kan hända att en viss bevarandeåtgärd blir till nytta för en viss art eller livsmiljö, samtidigt 
som den får vissa negativa effekter för andra. Ett beslut om att sätta av en del av en skog kan 
till exempel bidra till spridningen av en invasiv art, och att återskapa fläckar av ekskog kan 
påverka livsmiljön för vissa fågelarter negativt. Smärre kompromisser är vanliga, men väl 
genomtänkta bevarandemål gör det lättare att fatta rätt beslut. Man bör hänvisa till 
bevarandemålen och se var de områdesspecifika prioriteringarna för bevarandeåtgärder finns 
och bedöma de tänkta åtgärdernas sannolika positiva och negativa effekter för de 
prioriteringarna.   

Kompromisser kan ofta undvikas eller minimeras genom smart tidsplanering av åtgärder och 
genom att rikta in åtgärderna på vissa delar av området eller till och med genom att påverkan 
på en viss del av området kompenseras med bevarandeåtgärder för samma livsmiljö eller art 
i en annan del. 
 
 
19. Kan likartade bevarandeåtgärder införas för olika Natura 2000-områden?   

Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
2, 4, 19 och 21 

Bevarandeåtgärderna motsvarar de bevarandemål som fastställts för varje enskilt område 
och är i regel områdesspecifika. Likartade åtgärder kan emellertid behövas i olika 
Natura 2000-områden som uppvisar likartade egenskaper och mål. I sådana fall kan 
bevarandeåtgärder också införas gemensamt (en skötsel- och förvaltningsplan för 
Natura 2000 kan till exempel omfatta flera områden som har behov av likartade åtgärder).  
 
 
20. Varför är död ved, gamla träd, naturskog och diversifierad åldersstruktur så viktiga 
i skogsområden i Natura 2000?   

Information Målgrupper: allmänheten, 
skogsförvaltare, skogsägare 

Tillhörande fallstudier (nr): 2, 
4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17 och 
19 

Död ved erbjuder en lämplig livsmiljö för många skogslevande arter som är hotade. Död ved 
och multnande träd är särskilt viktiga för vedlevande insekter och för arter som utnyttjar 
denna resurs för att bygga sina bon eller bohål (dvs. hackspettar eller vissa små däggdjur). 
Ett stort antal vedlevande arter och arter som är beroende av död ved och multnande träd är 
                                                 
54 Till exempel: Kraus D., Krumm F. (red.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity. Europeiska skogsinstitutet. 284 s.  
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skyddade enligt habitat- och fågeldirektiven, exempelvis större ekbock Cerambyx cerdo, 
ekoxe Lucanus cervus, läderbagge Osmoderma eremita, alpbock Rosalia alpina och större 
hackspett Dendrocopos major. Forskningsrapporter finns tillgängliga på detta område.55,56. 
Det är ofta mycket viktigt att bevara död ved, men vid alla sådana beslut måste också 
brandrisken i känsliga områden beaktas.  
Gamla träd (kallas också veteranträd, dvs. träd som är äldre än 160–200 år) saknas ofta i 
förvaltade skogar, eftersom den normala omloppstiden i regel är kortare än den naturliga 
livslängden för träd och naturliga avverkningscykler. De erbjuder viktiga mikrohabitat för vissa 
hotade skalbaggar, lavar, svampar etc. Att behålla sådana träd i skogen och skapa 
förutsättningar för att åtminstone enstaka träd eller trädgrupper uppnår sådan ålder kan 
därför bidra till att förbättra bevarandestatusen för de arter som anges ovan. 
En diversifierad skogsstruktur med bestånd av olika ålder, ljusare och mörkare fläckar, 
multnande och död ved etc. erbjuder olika livsmiljöer för många arter. 

Områden med naturskog förtjänar i regel särskild uppmärksamhet i Natura 2000. De hyser 
många typiska skogslevande arter med liten förmåga att migrera eller återkolonisera nya 
skogsfläckar på före detta jordbruksmark (till exempel många grupper av ryggradslösa djur, 
vissa växter och mossor). Skog med en hög grad av naturlighet återfinns fortfarande i vissa 
delar av Europa (till exempel naturskogar i den nordeuropeiska tajgan). I andra delar av EU 
är emellertid sådan skog begränsad till små fickor i förvaltade komplex eller till vissa områden 
med särskilda ekologiska eller sociala förutsättningar, såsom bergsregionerna i Karpaterna 
eller Alperna. De är särskilt viktiga för skyddet av olika skogstyper och arter av 
gemenskapsintresse. Myndigheter, skogsägare och förvaltare uppmuntras därför att försöka 
aktivt skydda dessa områden genom att fokusera på deras fördelar förutom att tillhandahålla 
ved och att vid behov fullt ut utnyttja befintliga finansiella stimulanser för områdesskydd. Vad 
gäller övriga skötsel- och förvaltningsbeslut i Natura 2000-skog bör besluten som påverkar 
förekomsten av död ved, gamla träd etc. även ligga i linje med väl definierade och 
områdesspecifika bevarandemål för Natura 2000-områden som återspeglar de ekologiska 
kraven för de livsmiljöer och arter som förekommer i området. 
 
 
21. Är skötsel och förvaltning utan några ingripanden en möjlig bevarandeåtgärd för 
att uppnå bevarandemålen i Natura 2000-områden? 

Rekommendation 
Målgrupper: allmänheten, 
skogsförvaltare, skogsägare, 
myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 4, 
5, 7, 12, 16, 18, 19 och 22 

Fri utveckling kan under vissa förhållanden utnyttjas som en tänkbar teknik för skötsel och 
förvaltning. Att avsätta viktiga områden enbart i syfte att bevara viss natur bör övervägas från 
fall till fall, till exempel om det förekommer särskilt sällsynta eller värdefulla livsmiljöer och 
allvarligt hotade arter och en förvaltning präglad av fri utveckling kan bidra till att bevara dem. 
Precis som när det gäller andra tänkbara bevarandeåtgärder i Natura 2000 bör en skötsel 
och förvaltning baserad på fri utveckling ligga i linje med väl definierade särskilda 
bevarandemål för det aktuella området.  
Endast skogstyper där vegetationen till stor del utgörs av naturskog och befinner sig i ett sent 
successionsstadium är i princip lämpliga för fri utveckling. Skogstyper av 
                                                 
55 T.ex. Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012. Biodiversity in dead wood. Cambridge 
University Press, 509 s. 
56 En heltäckande europeisk granskning av tröskelvärden för död ved återfinns 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/
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gemenskapsintresse som är resultatet av tidigare och nuvarande skötsel och som skulle 
försvinna eller förändras till andra skogstyper vid fri utveckling kommer att kräva en fortsatt 
aktiv skötsel. 

Om fri utveckling anses vara en bevarandeåtgärd måste alla konsekvenser, inklusive de 
ekonomiska konsekvenserna, utvärderas noggrant.  
 
 
22. Hur ska de nödvändiga bevarandeåtgärderna genomföras, och vem har ansvaret 
för detta?  

Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 
18, 20, 21, 22 och 23 

Det är de behöriga myndigheterna som ska avgöra hur man bäst kan genomföra de 
nödvändiga bevarandeåtgärder som har fastställts för deras Natura 2000-områden. I 
direktivet anges bara att åtgärderna kan omfatta lämplig lagstiftning eller administrativa och 
avtalsreglerade åtgärder. I enlighet med subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaternas 
uppgift att välja mellan dessa åtgärder.  
Genom att välja minst en av dessa tre typer av åtgärder kan medlemsstaterna säkerställa att 
de uppnår de bevarandemål som fastställts för deras Natura 2000-områden:  
- Lagstiftning: denna typ av åtgärder följer i regel ett mönster som fastställts i processrätten 

och kan omfatta särskilda krav för verksamheter som kan medges, begränsas eller 
förbjudas inom området.  

- Administrativa åtgärder: de kan innebära att man fastställer relevanta bestämmelser för 
genomförandet av bevarandeåtgärder eller godkännandet av andra verksamheter inom 
området. 

- Avtalsreglerade åtgärder: de innebär att man ingår avtal eller träffar överenskommelser, i 
regel mellan förvaltande myndigheter och markägare eller brukare inom området.  

Det finns ingen inbördes hierarki mellan dessa tre kategorier. Medlemsstaterna har med 
andra ord möjlighet att välja bara en typ av åtgärder (till exempel enbart avtalsreglerade 
åtgärder) eller en kombination av åtgärder (till exempel en kombination av lagstiftning och 
avtalsreglerade åtgärder) för ett visst Natura 2000-område. De enda bindande villkoren är att 
åtgärderna ska vara lämpliga för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för 
arterna samt störningar av de arter för vilka områdena har utsetts (enligt artikel 6.2 i 
habitatdirektivet) och att de motsvarar de ekologiska behoven för de livsmiljöer och arter som 
förekommer i området (enligt artikel 6.1 i habitatdirektivet). Sådana ekologiska behov är 
beroende av bevarandegraden för de arter och livsmiljöer som berörs och kan omfatta allt 
från enkelt skydd mot försämring till aktiv restaurering av gynnsamma ekosystemstrukturer 
och funktioner. 
Proaktiva bevarande- eller restaureringsåtgärder kan grundas på avtalsreglerade 
överenskommelser med skogsägare och förvaltare, inklusive avtal om hur kostnaderna för 
åtgärder som sträcker sig utöver rättsliga skyldigheter bör täckas. Merkostnader kan ersättas 
genom lämpliga fonder i den utsträckning det är möjligt, och inkomstbortfall på grund av 
införda begränsningar kan kompenseras. Graden av ersättning kommer att vara beroende av 
typen av införda begränsningar och den faktiska förlusten samt lokala omständigheter. 
Natura 2000-åtgärder och åtgärder för miljövänligt skogsbruk inom ramen för politiken för 
landsbygdsutveckling kan tjäna som goda exempel på hur man utformar avtal och 
överenskommelser med skogsägare om skötsel och förvaltning av skogen för att säkerställa 
bevarandet av livsmiljöer och arter. Medan Natura 2000-åtgärder kan betala för 
merkostnader och inkomstbortfall på grund av Natura 2000-skyldigheter kan åtgärder för 
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miljövänligt skogsbruk betala för de ytterligare åtaganden som sträcker sig utöver denna 
baslinje. 
 
 
23. Påverkar typen av ägande och storlek hur skog förvaltas i Natura 2000? 

Rättslig 
skyldighet/rekommendation/information

Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och 
myndigheter 

Tillhörande fallstudier 
(nr): 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
och 20 

(RS) Om inte annat anges i den nationella lagstiftning som införlivar direktiven gäller 
skyldigheterna som uppkommer genom direktivet indirekt för alla typer av skogsägare och 
förvaltare, oavsett status eller storleken på deras fastighet i Natura 2000.  
(I) Typen av bevarandeåtgärd som används kan emellertid anpassas för att ta hänsyn till 
ägande och storlek. Bara bevarandemålen uppfylls kan medlemsstaterna till exempel föredra 
att använda avtalsreglerade överenskommelser när det gäller privata markägare och 
administrativa eller politiska åtgärder när det gäller offentligägd skog. 
(I) Storleken på skogsområdena i Natura 2000 kan ibland också påverka typ och 
ambitionsnivå för de bevarandemål som ska eftersträvas. Det är till exempel betydligt större 
sannolikhet för att stora, statligt ägda skogar ska förfoga över de rättsliga resurser och 
metoder som krävs för att ändra sina skogsbruksmetoder och tillämpa ambitiösare 
bevarandeåtgärder. I egenskap av offentliga organ kan deras politiska uppdrag innebära att 
statligt ägda skogars mångfunktionella roll prioriteras högre än vad som kan vara fallet för de 
mindre skogsägarna.  
(I) Stora områden medger också ofta större flexibilitet vid genomförandet av 
bevarandeåtgärder eftersom det i regel finns ett större manöverutrymme när man ska besluta 
var vissa bevarandeåtgärder måste tillämpas och med vilken grad av intensitet. 
(R) Å andra sidan kräver samarbetet med små privata och offentliga markägare (till exempel 
kommuner) att man utnyttjar lämpliga resurser för att informera, öka medvetenheten och 
engagera dem i genomförandet av lämpliga åtgärder och skogsbruksmetoder. Samordnade 
åtgärder för en grupp av små fastigheter kan erbjuda möjligheter till synergier och medge 
besparingar. 
 
 
24. Hur kan skogens markägare och förvaltare engageras eller bidra?  

Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 
21 och 23 

Skogsägare och lokala skogsförvaltare spelar en central roll för genomförandet av 
Natura 2000. De kan sin skog och har stor erfarenhet av att genomföra praktiska åtgärder på 
marken. De är därför viktiga partner i arbetet på att utveckla och framgångsrikt genomföra 
Natura 2000.  
Natura 2000 bygger på att människor är en integrerad del av naturen och att partnerskap är 
avgörande för att uppnå bevarandemål. Alla har sin roll för att se till att Natura 2000 blir en 
framgång, oavsett om det är myndigheter, privata markägare och brukare, exploatörer, 
icke-statliga naturvårdsorganisationer, forskare, lokalsamhällen eller medborgare i allmänhet. 
Att skapa partnerskap och föra samman människor är också förnuftigt från praktisk synpunkt. 



Natura 2000 och skog 57 

 

Många områden i Natura 2000 omfattas redan sedan lång tid tillbaka av någon form av aktiv 
markanvändning, vilket utgör en integrerad del av landskapet i stort. Många områden är 
värdefulla just på grund av det sätt på vilket de har brukats hittills, och det kommer att bli 
viktigt att se till att dessa verksamheter fortsätter under lång tid framöver.  
På så sätt stöder habitatdirektivet principen om hållbar utveckling och integrerad skötsel och 
förvaltning. Direktivets syfte är inte att utesluta socioekonomisk verksamhet från 
Natura 2000-områden, utan snarare att se till att sådan verksamhet bedrivs på ett sätt som 
skyddar och stöder de värdefulla arter och livsmiljöer som förekommer och bevarar de 
naturliga ekosystemens generella hälsa. 

Det bör emellertid också framhållas att viss skog som ingår i Natura 2000 har formats av 
naturliga processer med mycket liten eller ingen påverkan från människor. Skötsel och 
förvaltning av dem bör syfta till att bevara deras orördhet. 

I habitatdirektivet anges handlingsramar och de övergripande mål som ska uppnås, men 
enligt direktivet är det varje medlemsstat som ska besluta hur man bäst sköter och förvaltar 
enskilda Natura 2000-områden i samråd med lokala intressenter. Tyngdpunkten ligger i hög 
grad vid att hitta lokala lösningar på lokala skötsel- och förvaltningsfrågor, samtidigt som man 
arbetar mot det gemensamma övergripande målet att bevara livsmiljötyper och arter av 
gemenskapsintresse vid eller återställa dem till en gynnsam bevarandestatus. 
 
 
25. Finns det verktyg som stöder genomförandet av bevarandeåtgärder, ökar 
medvetenheten eller bygger upp kapacitet bland berörda intressenter? 

Rekommendation Målgrupper: myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 
19, 21, 23 och 24 

Processer för att bygga upp lokal kapacitet för skötsel och förvaltning av 
Natura 2000-områden är viktiga för ett framgångsrikt genomförande av Natura 2000. Det är 
lämpligt att de behöriga nationella eller regionala myndigheterna tillhandahåller 
rådgivningstjänster som är tillgängliga för alla parter som deltar i genomförandet av 
Natura 2000-nätverkets skötsel- och förvaltningsplaner eller bevarandeåtgärder. Vissa 
medlemsstater tillhandahåller redan sådana tjänster. 
Gemensam planering innebär bland annat att samtliga berörda parter förses med relevant 
information för att möjliggöra ämnesövergripande, tekniskt väl underbyggda åtgärder. 
Resultatet är beroende av den tillgängliga informationens mängd och kvalitet. Detta 
inkluderar fastställande av målgrupper och riktad informationsplanering med verktyg och 
material som är lämpliga för varje enskild grupp. Det är viktigt att analysera deras förståelse 
av och att korrigera alla tänkbara missförstånd om Natura 2000 och skog. 
Den biogeografiska processen Working Together in Natura 2000 har inrättats i syfte att 
underlätta utbytet av information och bästa praxis i samband med skötsel och förvaltning av 
Natura 2000 och att utveckla samarbetet mellan olika medlemsstater och regioner.57 
Ekonomiska resurser från EU:s fonder finns tillgängliga för att stärka möjligheterna att 
genomföra lämpliga bevarandeåtgärder som omfattar viktiga lokala intressenter såsom 
jordbrukare och markägare, framför allt under Ejflu, men även under Life och andra 
finansieringsprogram.  
4.5 Säkerställandet av att Natura 2000-områden inte försämras 
 
                                                 
57 För mer information om denna process, se kommunikationsplattformen för Natura 2000: 
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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Frågor:  
26.  Vad innebär det i praktiken att man inte får låta området försämras?  
27. Måste det befintliga skogsbruket överensstämma med bevarandemålen för 

Natura 2000-området? 
28. Vem ansvarar för att tillämpa och kontrollera skyldigheten att inte låta områdets status 

försämras?  
 
 
26. Vad innebär det i praktiken att man inte får låta området försämras? 

Rättslig 
skyldighet/rekommendation/information 

Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och 
myndigheter 

Tillhörande fallstudier 
(nr): 7, 13, 17, 19, 20 
och 22 

(RS) Enligt habitatdirektivet (artikel 6.2) är medlemsstaterna skyldiga att vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra försämring av arternas livsmiljöer och habitat samt störningar av de 
arter för vilka områdena har utsetts. Enligt fågeldirektivet (artikel 4.4) bör man undvika en 
försämring av fågelarternas livsmiljöer. 

Skogsägare och förvaltare måste naturligtvis respektera alla rättsligt bindande bestämmelser 
som antagits i detta sammanhang på nationell, regional eller lokal nivå (till exempel 
tillståndsförfaranden). 

• De ”lämpliga åtgärder” som medlemsstaterna ska vidta är inte nödvändigtvis begränsade 
till avsiktliga handlingar. De handlar också normalt om händelser som kan inträffa 
oavsiktligt (brand, översvämning etc.), så länge som sådana händelser är förutsägbara 
och förebyggande åtgärder kan vidtas för att minska riskerna för området. Störningar som 
utgör en del av ekosystemets naturliga dynamik bör inte tolkas som en försämring. 

• Kravet att medlemsstaterna ska vidta ”lämpliga åtgärder” är inte heller begränsat till 
mänskliga aktiviteter utan det täcker även vissa naturliga händelser som kan leda till att 
bevarandestatusen för arterna och livsmiljöerna i området försämras. När det till exempel 
gäller den naturliga succession som äger rum i halvnaturliga livsmiljöer kan det behövas 
åtgärder för att stoppa den processen om den kan antas få negativa effekter för arter eller 
livsmiljötyper för vilka området utsetts (domstolens dom C-06/0458). Bestämmelsen gäller 
inte om processen inte kan påverkas genom aktiv skötsel och förvaltning (till exempel 
förändring på grund av klimatförändringen). 

• Kravet gäller också verksamheter som redan bedrevs i området innan det inkluderades i 
Natura 2000. Det betyder att pågående verksamheter måste förbjudas eller ändras om de 
påverkar området negativt (domstolens dom C-404/0959). 

• Vid behov förväntas medlemsstaterna också se till att lämpliga åtgärder för att undvika 
försämring vidtas även utanför områdena om det finns risk för negativ påverkan på 
livsmiljöerna eller arterna som förekommer i området. 

• Åtgärder som krävs för att undvika en försämring av ett område bör vidtas innan tydliga 
symtom på försämring visar sig (domstolens domar C-355/9060 och C-117/0061). 

I praktiken innebär detta att alla åtgärder som kan få negativa effekter för skyddade 
livsmiljöers ekologiska struktur och funktion eller för livsmiljöers lämplighet för skyddade arter 

                                                 
58 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=C-6/04 
59 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=C-404/09 
60 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355 
61 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=C-117/00 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&num=C-117/00
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(till exempel som foder-, rast- eller fortplantningsmiljöer) i skog som ingår i Natura 2000 samt 
alla åtgärder som kan orsaka en betydande störning av skyddade arter, framför allt under 
fortplantnings-, rast- eller foderperioder, måste undvikas.  
(I)/(R) Om en viss aktivitet faktiskt leder till en försämring av området eller inte kommer att 
även vara beroende av områdets allmänna ekologiska förhållanden samt bevarandegraden 
för de arter och livsmiljöer som förekommer där. Om det kan antas att de kommer att 
påverkas negativt måste förebyggande åtgärder vidtas. Om det råder osäkerhet om 
effekterna av en viss åtgärd bör en strategi som bygger på försiktighetsprincipen tillämpas. 
(R) En analys av varje enskilt fall rekommenderas därför alltid.  
Kalhuggning i ett litet Natura 2000-område som utsetts för sin ekskog skulle sannolikt 
betraktas som en försämring, medan samma åtgärd i ett stort Natura 2000-område som i 
huvudsak består av stora ekbestånd förmodligen inte skulle orsaka några betydande skador 
eller till och med vara gynnsamt för vissa av de arter för vilka området har utsetts.  
Man bör också beakta de eventuella indirekta effekterna av skogsbruksåtgärder. Avverkning 
kan få positiva effekter på ett ställe, till exempel genom att mer ljus når marken eller genom 
att oönskade arter avlägsnas, men utgöra ett problem på en annan plats där det kan leda till 
försämring av en skyddad livsmiljötyps struktur och funktion (eftersom det kan orsaka 
markkompaktering och påverka hydrologiska förhållanden eller naturliga processer för 
återväxt eller förmultning etc.). 
(I) Att beskära ett träd där en svart stork har byggt sitt bo, att dränera en skogbevuxen 
torvmosse eller att avverka i närheten av ett örnbo är exempel på åtgärder som måste 
undvikas.  

(R) Lämpliga åtgärder, inskränkningar eller begränsningar kan till exempel inkluderas när 
skogsbruksplaner utarbetas för att se till att verksamheten utförs på ett sätt som förhindrar 
störningar av arter eller en försämring av livsmiljöer av EU-betydelse.  
(I) Vissa förebyggande åtgärder kan dessutom behövas för att undvika en försämring på 
grund av externa riskfaktorer, såsom skogsbränder eller sjukdomar. I vissa boreala skogar, 
där bränder spelar en särskild roll för att bevara den biologiska mångfalden, bör de inte 
betraktas som en försämring. 
(I) Vägledning om hur man undviker tänkbara negativa effekter av skogsbruksåtgärder för 
livsmiljöer och arter av EU-betydelse finns i vissa länder och regioner i EU. Sådan vägledning 
är nyttig i samband med skötsel och förvaltning av skog såväl i som utanför Natura 2000-
områden (se till exempel några av ovannämnda fallstudier). 

(R) Behöriga lokala, regionala och nationella myndigheter bör se till att skogsägare och 
förvaltare är väl informerade om de åtgärder som har planerats eller införts för ett visst 
område. Skogsägare och förvaltare i Natura 2000-skog bör vara medvetna om att viss 
verksamhet kan vara reglerad och bör informera sig om befintliga åtgärder. Om de är osäkra 
bör de kontakta de behöriga myndigheterna.  
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27. Måste det befintliga skogsbruket överensstämma med bevarandemålen för 
Natura 2000-området? 

Rättslig 
skyldighet/rekommendation  

Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
1, 2, 3, 5, 8, 17, 18 och 20 

(RS) Ja. Enligt artikel 6.2 i habitatdirektivet måste all försämring av livsmiljöerna och 
habitaten samt störningar av de arter för vilka områdena har utsetts förhindras. Detta gäller 
också verksamheter som redan bedrevs i området när det inkluderades i Natura 2000. Om 
en sådan befintlig verksamhet i ett Natura 2000-område orsakar en försämring av naturliga 
habitat eller störning av arter för vilka området utsetts måste den antingen bli föremål för 
lämpliga åtgärder för att stoppa försämringen enligt artikel 6.2 och/eller proaktiva 
bevarandeåtgärder som vidtas enligt artikel 6.1 i habitatdirektivet. Detta kan i förekommande 
fall innebära att den negativa effekten hejdas, antingen genom att verksamheten stoppas 
eller att man vidtar begränsande åtgärder. Viss ekonomisk stimulans eller kompensation kan 
tänkas om de insatser som krävs av skogsägarna går utöver normala rutiner för hållbart 
skogsbruk. 
Det kan till exempel vara så att vissa fågelarter som har bon i området kräver en anpassning 
av tidsplaneringen för vissa skogsbruksåtgärder för att undvika störningar av arten under 
känsliga perioder eller restriktioner för vissa aktiviteter inom särskilt känsliga områden för att 
undvika en försämring av enskilda livsmiljöer eller naturliga särdrag i området. 
(R) Om de befintliga skogsbruksplanerna å andra sidan lämnar ett positivt bidrag bör de i 
stället stärkas eller optimeras för att maximera skogsförvaltningens potentiella bidrag till 
möjligheterna att uppnå bevarandemålen.
 
 
28. Vem ansvarar för att tillämpa och kontrollera skyldigheten att inte låta områdets 
status försämras? 

Rättslig skyldighet Målgrupp: myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
 

Enligt artikel 6.2 i habitatdirektivet är medlemsstaterna skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för 
att förhindra en försämring av livsmiljötyper och betydande störningar av arterna i 
Natura 2000-områden. De förväntas utarbeta ett särskilt, enhetligt och heltäckande system 
av lagar och andra författningar eller avtal, som kan säkerställa ett effektivt skydd av de 
områden det gäller. Rent administrativa åtgärder eller frivilliga åtgärder kan därför vara 
otillräckliga för detta syfte. 
Det är också de nationella eller regionala myndigheternas ansvar att kontrollera att 
åtgärderna för att undvika försämring och betydande störningar verkligen efterlevs. Det 
ursprungliga tillståndet för att bedöma om det skett en försämring eller störning är 
livsmiljöernas och arternas bevarandestatus vid tidpunkten när ett visst område utsågs till ett 
område av gemenskapsintresse. Bedömningen ska göras på grundval av de inledande 
förhållanden som beskrivs i den standardiserade datablanketten för Natura 2000. Vid behov 
kan medlemsstaterna informera kommissionen om behovet av att uppdatera den 
standardiserade datablanketten för ett område av olika anledningar (till exempel bättre 
vetenskaplig grund eller naturlig utveckling). Om den accepteras av kommissionen kommer 
situationen som den framgår av den uppdaterade standardiserade datablanketten att bli det 
nya ursprungliga tillståndet för att bedöma eventuella försämringar eller störningar. Om en 
försämring har skett måste restaurering ske.
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4.6 Skogsförvaltningsrutiner och kraven i Natura 2000  
 
Frågor:  
29.  Ska skog i Natura 2000 enbart förvaltas i bevarandesyfte? 
30. Räcker det att skogen förvaltas i enlighet med kriterierna för hållbar skötsel och 

förvaltning för att kraven i Natura 2000 ska vara uppfyllda?  
31. Måste befintliga rutiner för skötsel och förvaltning alltid ändras om ett område utses till 

Natura 2000-område?  
32. Räcker det att en skog certifieras för att den ska uppfylla kraven för Natura 2000? 
33.  Kan en skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000 också omfatta åtgärder för 

skogsskötsel?  
34. Kan bevarandemål och åtgärder för Natura 2000 integreras i befintliga skötsel- och 

förvaltningsplaner? 
35. Vilka är fördelarna med att integrera skötsel- och förvaltningsplanerna för Natura 2000 

med skogsbruksplaner? 
36. Bör befintliga skogsbruksplaner anpassas för att beakta befintliga skötsel- och 

förvaltningsplaner för Natura 2000? 
37. Alla skogar har inte en skogsbruksplan eller likvärdigt instrument. Måste en 

skogsbruksplan godkännas av myndigheterna i ett Natura 2000-område? 
38. Skogar är dynamiska ekosystem som förvaltas långsiktigt. Hur kan denna aspekt förenas 

med bevarandemålen för Natura 2000? 
39. Skogsförvaltning innebär ibland också att främmande arter utnyttjas. Är detta förenligt 

med kraven för Natura 2000? 
40. Klimatförändringen kommer sannolikt att få stor betydelse för skogen. Kan 

skogsförvaltningsåtgärder vidtas för att begränsa klimatförändringens effekter på en 
livsmiljö som ingår i Natura 2000? 

41. Hur ska förekomsten av ”övrig skogbevuxen mark” (buskmark, områden med klippor 
etc.) eller livsmiljöer som inte är skog beaktas? 

42.  Vad händer om det finns motstridiga bevarandemål för olika livsmiljötyper eller arter av 
EU-betydelse inom samma område? 

43. Hur hanteras utbrott av sjukdomar som kan få betydande ekonomiska effekter (till 
exempel barkborre, tallvedsnematod) i Natura 2000-områden?  

44. Är det möjligt att bygga skogsvägar inom ett Natura 2000-område? 
45. Är kalhuggning tillåtet i Natura 2000-områden?  
46. Hur hanteras uppkomsten av nya bilaga I-livsmiljöer i ett Natura 2000-område? 
47. Hur ska man hantera sekundära bilaga I-livsmiljöer som naturligt ersätts av skogstyper 

närmare klimaxvegetationen? 
 
29. Ska skog i Natura 2000 enbart förvaltas i bevarandesyfte?  
Information Målgrupper: allmänheten, 

skogsförvaltare, skogsägare, 
myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
 

Nej. Skogar i Natura 2000 kan mycket väl brukas för att uppnå flera olika mål, till exempel 
virkesproduktion, jakt, rekreation etc., förutom naturvård. Skogsförvaltningen i Natura 2000-
områden måste emellertid alltid respektera de områdesspecifika bevarandemålen och aktivt 
bidra till att uppnå dem. Om ett Natura 2000-område och ett nationellt naturreservat eller en 
nationalpark överlappar förvaltas skogarna i regel främst i bevarandesyfte enligt den 
relevanta nationella lagstiftningen. 

Effektiv skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden kräver ett nära samarbete mellan 
behöriga naturvårds- och skogsmyndigheter, offentliga och privata skogsägare och andra 
berörda intressegrupper och icke-statliga organisationer. Såväl att ingå lämpliga 
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överenskommelser som att respektera olika intressenters legitima intressen och belöna alla 
frivilliga bidrag till uppnåendet av bevarandemålen är av avgörande betydelse för en 
framgångsrik skötsel och förvaltning av skog i Natura 2000. 
 
 
30. Räcker det att skogen förvaltas i enlighet med kriterierna för hållbar skötsel och 
förvaltning för att kraven i Natura 2000 ska vara uppfyllda?  
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 

 

Inte nödvändigtvis. Även om kriterierna från Forest Europe för rapportering av hållbart 
skogsbruk omfattar underhåll, bevarande och lämplig förstärkning av den biologiska 
mångfalden i skogens ekosystem, är de eventuellt inte tillräckligt detaljerade för att täcka de 
särskilda bevarandemålen för enskilda Natura 2000-områden. I sådana fall måste eventuellt 
de allmänna principerna och kriterierna för hållbart skogsbruk kompletteras med de särskilda 
kraven i Natura 2000 och utarbetas mera detaljerat.
 
 
31. Måste befintliga rutiner för skötsel och förvaltning alltid ändras om ett område 
utses till Natura 2000-område?  
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 8, 
9, 19 och 20 

Inte nödvändigtvis. Att ett område utses till Natura 2000-område medför inte alltid ändringar 
av befintlig skogsbruksverksamhet. Detta beror i hög grad på området.  

För ett antal områden kan just de befintliga skogsbruksmetoderna vara det främsta skälet till 
att en viss livsmiljö eller art har en god bevarandestatus. I sådana fall är det viktigt att tillse att 
dessa rutiner fortsätter även i framtiden och eventuellt även utsträcks till att omfatta andra 
områden. För många halvnaturliga skogstyper, såsom dehesa eller de fennoskandiska 
trädklädda betesmarkerna, har traditionella rutiner format livsmiljöerna, och de bör därför 
tillämpas även i fortsättningen. 
I andra fall kan emellertid vissa anpassningar eller begränsningar krävas av befintliga 
verksamheter för att uppfylla de områdesspecifika bevarandemålen. Det kan bli nödvändigt 
att förändra metoderna i skogsbruket, till exempel förbättra livsmiljöernas ekologiska kvalitet 
(mängden död ved, antalet gamla träd etc.) eller utöka arealen som täcks av en viss 
livsmiljötyp genom restaurering. (Se också frågorna 12 och 27.)  

Den nuvarande bevarandestatusen är dålig för många skogstyper (se bilaga 2), och därför 
kan det krävas förändringar av skogsbruksmetoderna för att förbättra deras status. Natura 
2000-områden är av central betydelse för att uppnå en gynnsam bevarandestatus för 
livsmiljötyper och arter i EU, och det är mycket viktigt att de sköts och förvaltas på ett sätt 
som gör det möjligt att uppnå det målet. Därför är områdesspecifika bevarandemål och 
åtgärder nödvändiga för att säkerställa att varje enskilt område bidrar optimalt till att det målet 
uppnås. 
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32. Räcker det att en skog certifieras för att den ska uppfylla kraven för Natura 2000? 
Information  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
 Tillhörande fallstudier (nr): 

 
Skogscertifieringskriterierna (FSC, PEFC) är ett frivilligt marknadsbaserat verktyg som kräver 
att skogens biologiska mångfald och höga bevarandevärden bevaras och/eller förstärks, att 
förekomsten av skyddade arter beaktas och att lämpliga åtgärder vidtas (till exempel död ved 
och gamla träd lämnas kvar i skogen). Eftersom de kräver att andra planer för 
markanvändning samt bevarandeverktyg och lagstiftning efterlevs kan de också bidra till att 
främja bevarandemålen för ett Natura 2000-område. Sådana kriterier har emellertid i regel 
fått en mycket allmän utformning (ej områdesspecifik). De kan därför inte systematiskt 
garantera efterlevnaden av de områdesspecifika bevarandemålen för Natura 2000-områden. 

 
 
33. Kan en skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000 också omfatta åtgärder för 
skogsskötsel?  
Rekommendation  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 8, 
10 och 11  

Ja. Om det inte finns någon skogsbruksplan, till exempel i skogsområden som delats upp i 
flera olika egendomar, kan en skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000 omfatta vissa 
skogsskötselåtgärder samt andra funktioner och tjänster i området, såsom rekreation, 
vattenskydd, landskapsaspekter etc. I sådana fall ska alla åtgärder som inte är strikt 
nödvändiga för områdets bevarandeförvaltning men som ingår i skogsbruksplaner utformas 
så att de inte riskerar att påverka området negativt på ett betydande sätt. Helst bör de 
utvärderas grundligt i detta avseende, och resultatet av den screeningen bör dokumenteras i 
skötsel- och förvaltningsplanen. 

Å andra sidan kan en skogsbruksplan också fungera som skötsel- och förvaltningsplan för 
Natura 2000 om Natura 2000-målen integreras (se fråga 34). Även i detta fall bör de 
skogsbruksåtgärder som inte är nödvändiga för bevarandeförvaltningen av området 
utvärderas för att utesluta risken för negativa effekter på området. Resultatet av denna 
screening bör dokumenteras i skötsel- och förvaltningsplanen. Både när det gäller 
skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000 som integrerar ”normala” skogsbruksåtgärder 
och när det gäller skogsbruksplaner som integrerar bevarandeåtgärder för Natura 2000 krävs 
det ett nära samarbete mellan de behöriga naturvårds- och skogsmyndigheterna och berörda 
skogsägare och förvaltare. 
 
 
34. Kan bevarandemål och åtgärder för Natura 2000 integreras i befintliga skötsel- och 
förvaltningsplaner? 
Rekommendation  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 2, 
4, 5, 6, 8,10, 17,19 och 20 

Skogsbruksplaner och skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000 har inte alltid samma 
syften och mål, och i regel har de inte heller samma rättsliga grund. Ansvaret för att utarbeta 
skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000 åligger de behöriga 
naturvårdsmyndigheterna, medan det är skogsägaren eller skogsförvaltaren som har 
ansvaret för att utarbeta skogsbruksplaner. Beroende på den relevanta nationella 
lagstiftningen kan det krävas att de behöriga myndigheterna formellt godkänner 
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skogsbruksplaner. Om det redan finns en skogsbruksplan eller en sådan krävs för en skog 
som delvis eller helt utsetts till Natura 2000-område, och om det är rättsligt och praktiskt 
genomförbart, kan det vara mycket lämpligt och effektivt att de relevanta bevarandemålen 
och åtgärderna för Natura 2000 integreras i den planen. 
En skogsbruksplan innehåller i regel strategiska och operativa delar och kan omfatta flera 
aspekter, från ekonomiska aspekter såsom produktion av virke och andra varor till rekreation 
och naturvård. Detta breda och flexibla spektrum av mål och verksamheter lämnar i regel 
tillräckligt utrymme för att införliva målen och åtgärderna för Natura 2000, framför allt om det 
handlar om stora statliga skogar eller stora egendomar med en enda ägare.  

Skogsbruksplaner kan också fungera som affärsplaner för skogsegendomar och kan 
innehålla privat, sekretessbelagd information. I ett sådant fall kan den information som gäller 
Natura 2000 samlas i en bilaga till skogsbruksplanen. 

Integreringen blir svårare om det handlar om ett stort antal (små) skogsegendomar med olika 
typer av ägande (och där kanske inte alla kräver en skogsbruksplan) eller om 
Natura 2000-gränserna och egendomarnas gränser inte överensstämmer. Under alla 
omständigheter och för att undvika en försämring av området måste skogen brukas på ett 
sätt som är förenligt med de bevarandemål och åtgärder som har fastställts för området och 
som utvecklas vidare i skötsel- och förvaltningsplanen för Natura 2000 om en sådan plan 
finns. 
Ett antal medlemsstater har utarbetat riktlinjer, regler eller annan vägledning för att underlätta 
integreringen av Natura 2000-behov i skogsbruksplanerna (se också fråga 33 och tillhörande 
fallstudier). 
 
 
35. Vilka är fördelarna med att integrera skötsel- och förvaltningsplanerna för 
Natura 2000 i skogsbruksplaner? 
Rekommendation  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter  
Tillhörande fallstudier (nr): 2, 
4, 5, 6, 8,10, 17,19 och 20 

Att integrera bevarandemål och åtgärder för Natura 2000 i en skogsbruksplan kan medföra 
flera fördelar för de berörda parterna, även om detta inledningsvis kan kräva ytterligare 
undersökningar och samråd. Framför allt gör en sådan integrering att skogsägare och 
förvaltare kan hänvisa till ett enda dokument i den dagliga förvaltningen av sin skog, i stället 
för att behöva konsultera både skötsel- och förvaltningsplanen för Natura 2000 och 
skogsbruksplanen. Samtidigt kommer det att bidra till att säkerställa en större 
samstämmighet mellan olika politiska mål samt undvika potentiella konflikter i 
genomförandefasen och onödiga kostnader. Frågan om att eventuellt ha en enda plan som 
integrerar samtliga aspekter snarare än två diskuteras nedan. 
Skogsbruksplaner som integrerar Natura 2000-målen är också mycket värdefulla verktyg för 
att erhålla nödvändiga finansiella resurser för genomförandet, eftersom de gör det möjligt att 
uppfylla flera olika politiska mål med enbart en plan. Detta gäller framför allt vid utnyttjandet 
av tillgängliga europeiska finansieringsmöjligheter enligt strukturfonderna, fonderna för 
landsbygdsutveckling eller Life (se avsnitt 1.2.2 i del I i dokumentet för en översikt av möjliga 
källor till EU-finansiering). 
En annan viktig fördel med en integrerad förvaltningsplan är att den kan bidra till att undvika 
eventuella betydande negativa effekter på respektive Natura 2000-område. Om detta faktiskt 
kan uppnås, demonstreras och dokumenteras genom en objektiv screening av de åtgärder 
som ingår i planen måste varken planen eller några av de enskilda skötsel- och 
förvaltningsåtgärder som ingår i planen bli föremål för en lämplig bedömning med avseende 
på konsekvenserna enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet, vilket är en stor fördel. 
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Om till exempel ett avverkningsprojekt inte är absolut nödvändigt för områdets 
bevarandeförvaltning kan det, i sig eller i kombination med andra planer eller projekt, 
eventuellt få en betydande negativ effekt på området. Om sannolikheten för sådana effekter 
inte kan uteslutas måste det bli föremål för en lämplig bedömning enligt artikel 6.3 i 
habitatdirektivet. Integrerade skogsbruksplaner inkluderar normalt avverkningar som 
eventuellt inte är nödvändiga för att uppnå områdets bevarandemål, men som behövs för att 
uppnå andra mål (till exempel virkesproduktion, jaktförvaltning, rekreation, 
brandförebyggande och markskydd). När sådana åtgärder ingår i en integrerad 
skogsbruksplan förväntas de vara utformade på ett sådant sätt att alla tänkbara negativa 
effekter på området undviks eller reduceras till en obetydlig nivå. Tack vare dessa 
försiktighetsåtgärder är det normalt mycket liten risk att man inte ska kunna upptäcka och 
eliminera tänkbara negativa effekter, även i kombination med andra planer eller projekt, och 
att det skulle krävas en fullständig lämplig bedömning i enlighet med artikel 6.3. I vissa fall 
kan avverkning till och med bidra positivt till att uppnå områdets bevarandemål (till exempel 
underlätta naturlig återställning av en livsmiljötyp av gemenskapsintresse, få bort oönskade 
trädslag osv.). 

Det är viktigt att framhålla att alla åtgärder som inte är strikt nödvändiga för ett visst områdes 
bevarandeförvaltning men som ingår i en integrerad förvaltningsplan bör utformas på ett 
sådant sätt att de inte riskerar att orsaka negativa effekter på området, enskilt eller i 
kombination med andra planer eller projekt, att de måste bedömas grundligt i detta avseende 
och att resultatet av den screeningen ska dokumenteras i förvaltningsplanen (se frågorna 33 
och 34). 

Att ha en enda integrerad plan som omfattar såväl Natura 2000 som skogsförvaltningen 
skulle vara idealiskt. I undantagsfall (till exempel en enda skogsegendom som motsvarar ett 
Natura 2000-område) kan skötsel- och förvaltningsplanen för Natura 2000 och 
skogsbruksplanen lätt kombineras i ett enda dokument. Ett sådant dokument fungerar sedan 
som en skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000 om den godkänns av den behöriga 
naturvårdsmyndigheten. I de flesta övriga fall kommer det emellertid att finnas två separata 
dokument: Å ena sidan en skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000 (som omfattar ett 
helt Natura 2000-område) som i allmänhet omfattar flera olika skogsegendomar och, å andra 
sidan, ett antal skogsbruksplaner för flera olika skogsegendomar. Sådana skogsbruksplaner 
måste alltid respektera kraven på icke-försämring enligt artikel 6.2 i habitatdirektivet. De bör i 
idealfallet också integrera de mer proaktiva bevarandemålen för Natura 2000-området 
(integrerade skogsbruksplaner). Enskilda avverkningsprojekt i Natura 2000-områden bör 
alltid utformas på ett sådant sätt att alla tänkbara negativa effekter på området undviks eller 
reduceras till en obetydlig nivå. En lämplig bedömning krävs alltid om betydande negativa 
effekter för ett område inte kan elimineras.
 
 
36. Bör befintliga skogsbruksplaner anpassas för att beakta befintliga skötsel- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000? 
Rekommendation  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter  
Tillhörande fallstudier (nr): 4, 
6, 7, 8, 17, 18, 19 och 20 

Det finns i princip ingen skyldighet att anpassa befintliga skogsbruksplaner så länge som 
åtgärderna som omfattas av planen inte orsakar någon försämring av livsmiljöer eller habitat 
för arter för vilka Natura 2000-området har utsetts eller någon betydande störning av sådana 
arter. 

Befintliga planer kan emellertid också behöva anpassas om de inkluderar 
skogsskötselåtgärder eller andra åtgärder som inte är förenliga med de områdesspecifika 
bevarandemålen. Om en befintlig skogsbruksplan inte tar hänsyn till de bevarandemål och 
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åtgärder som har antagits i samband med en skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000 
som omfattar samma skog, bör skogsbruksplanen revideras. Om möjligt bör synergier 
utnyttjas, så att skogsskötselåtgärder kan bidra till att uppnå bevarandemålen för 
Natura 2000. Hur som helst kan integreringen av mål och åtgärder för Natura 2000 i 
befintliga skogsbruksplaner vänta till nästa planerade uppdatering av de planerna, under 
förutsättning att aktiviteterna enligt den befintliga planen inte orsakar en försämring av 
skyddade livsmiljöer eller störning av skyddade arter i Natura 2000-området. 
Om en skogsbruksplan fullt ut integrerar de relevanta bevarandekraven i överensstämmelse 
med områdets bevarandemål på ett sådant sätt att alla tänkbara negativa effekter för 
skyddade arter och livsmiljöer undviks och om, i förekommande fall, skogsbruksåtgärderna 
som ingår i planen till och med proaktivt bidrar till att uppnå områdets bevarandemål, kan 
man normalt utgå från att planen sannolikt inte kommer att få betydande negativa effekter för 
området. En sådan slutsats är endast möjlig på grundval av objektiva argument och som 
resultat av en screening av alla tänkbara effekter av planen på Natura 2000-området. 
Resultatet av screeningen bör dokumenteras som en bilaga till skötsel- och 
förvaltningsplanen. I sådana fall behövs ingen lämplig bedömning av planen. Se även 
fråga 57 för mer information om det eventuella behovet av att låta en skogsbruksplan 
genomgå ett artikel 6.3-förfarande.  

 
 
37. Alla skogar har inte en skogsbruksplan eller likvärdigt instrument. Måste en 
skogsbruksplan godkännas av myndigheterna i ett Natura 2000-område?  
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr):  

Det finns ingen skyldighet enligt EU:s direktiv att fastställa en skogsbruksplan för skog i 
Natura 2000. Skyldigheten att utarbeta en skogsbruksplan är i hög grad beroende av de 
nationella regler som gäller i varje medlemsstat. I flera medlemsstater krävs det sådana 
planer för skog över en viss storlek eller för vissa typer av skog. 
I EU:s strategi för biologisk mångfald uppmuntras trots detta medlemsstaterna att ”[s]enast 
2020 införa skogsbruksplaner eller likvärdiga instrument, i linje med hållbart skogsbruk, för 
samtliga skogar som är offentligt ägda och för skogsbruksföretag över en viss storlek (som 
ska definieras av medlemsstaterna eller regionerna och anges i deras program för 
landsbygdsutveckling) som får stöd inom ramen för EU:s politik för landsbygdsutveckling, för 
att på ett mätbart sätt förbättra dels bevarandestatusen för arter och livsmiljöer som är 
beroende av eller påverkas av skogsbruk, dels tillhandahållandet av därmed förknippade 
ekosystemtjänster jämfört med EU:s lägesbeskrivning från 2010”62.  
Ett villkor för att få stöd för vissa av skogsbruksåtgärderna enligt Ejflu-förordningen för 2014–
2020 (förordning (EU) nr 1305/2013) är dessutom att relevant information presenteras i form 
av en skogsbruksplan eller likvärdigt instrument i linje med hållbart skogsbruk över en viss 
storlek (enligt vad som anges ovan). 
 

                                                 
62 Enligt definitionen i SEK(2006) 748. 
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38. Skogar är dynamiska ekosystem som förvaltas långsiktigt. Hur kan denna aspekt 
förenas med bevarandemålen för Natura 2000?   
Rekommendation  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 22 

I regel utarbetas bevarandemålen för Natura 2000 på ett sätt som tar vederbörlig hänsyn till 
den dynamiska karaktären hos skogarnas ekosystem. Det är faktiskt ofta denna dynamiska 
karaktär som bidrar till att säkerställa fortsatt överlevnad för ett stort antal olika skogslevande 
arter, framför allt i stora områden med sammanhängande skog.  
Att utse ett område till Natura 2000-område är därför inte ett försök att systematiskt bevara 
den rådande situationen i en viss skog vid ett visst tillfälle, även om vissa halvnaturliga 
skogar är beroende av aktiv förvaltning för att förhindra naturlig succession. Bevarandemålen 
syftar inte till att bevara en viss situation till vilket pris som helst, oavsett den naturliga 
utvecklingen. En sådan naturlig utveckling måste vara en integrerad del av de ekologiska 
faktorer som bevarandemål och bevarandeåtgärder grundas på. ”Skogsvårdscykeln” 
(föryngring, röjning och avverkning av mogna träd eller bestånd) kan vara förenlig med en 
sådan dynamisk strategi. Viss anpassning av befintliga rutiner är emellertid ofta önskvärd (till 
exempel att behålla gamla träd eller bestånd).  

Att ”frysa” en viss situation kan ibland bli nödvändigt för att på lång sikt behålla en 
halvnaturlig livsmiljö som är beroende av särskilda skogsbruksåtgärder.  

Regelbunden övervakning och utvärdering av dessa ekologiska faktorer, samt 
bevarandegraden för de arter och livsmiljöer som är viktiga kommer vid behov att medge en 
eventuell anpassning av områdets bevarandemål och åtgärder. 

Det är emellertid lättare att tillämpa en dynamisk förvaltningsstrategi i stora 
Natura 2000-områden än på mindre områden, som ofta är begränsade till det område där 
skyddade livsmiljötyper förekommer. Det är också viktigt att ha ett övervakningssystem på 
landskapsnivå som kan upptäcka problematiska tendenser i dessa naturliga processer för 
alla berörda Natura 2000-områden i en viss region. 
 
 
39. Skogsförvaltning innebär ibland också att främmande arter utnyttjas. Är detta 
förenligt med kraven för Natura 2000? 
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 4, 
11, 14 och 15 

Valet av trädslag i ett Natura 2000-område och i vilken utsträckning förekomsten av vissa 
arter kan främjas eller hämmas kommer att bero på de ekologiska kraven för de arter och 
livsmiljötyper för vilka området har utsetts och på områdets bevarandemål. I områden där 
bevarandemålet är att förbättra bevarandegraden för en viss livsmiljötyp eller art kan en 
tänkbar bevarandeåtgärd vara att minska det område som upptas av främmande arter, till 
exempel för att återställa kontinuiteten för en naturlig livsmiljö eller dess struktur. 
I områden där målet är att bevara skogen i dess nuvarande skick och fördelning kan det å 
andra sidan vara möjligt att bibehålla befintliga främmande arter under förutsättning att detta 
inte försvårar uppnåendet av områdets bevarandemål. Detta kan till exempel vara fallet i 
stora Natura 2000-områden som har kontinuerliga korridorer av inhemsk skog som är 
tillräckligt dynamiska och strukturellt komplexa för att försörja arter och livsmiljötyper av 
gemenskapsintresse. 

I allmänhet bör man emellertid vara försiktig vid införandet av främmande trädslag i 
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Natura 2000-områden, och deras eventuella effekter bör utvärderas. Att ersätta en skogstyp 
av god kvalitet genom att plantera främmande trädslag kommer sannolikt inte att motsvara 
områdets bevarandemål. 
 
 
40. Klimatförändringen kommer sannolikt att få stor betydelse för skogen. Kan 
skogsbruksåtgärder vidtas för att begränsa klimatförändringens effekter på en 
livsmiljö som ingår i Natura 2000? 
Rekommendation Målgrupper: skogsförvaltare, 

ägare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 

En förbättring av skogstypers bevarandegrad eller status genom en korrekt skogsförvaltning 
ger direkta positiva effekter även på motståndskraften för skogens olika ekosystem och 
därmed för deras förmåga att klara klimatförändringens effekter (anpassning). Därför har 
adaptiva förvaltningsstrategier som mål att stärka skogens motståndskraft mot framtida 
förändringar, till exempel genom att förbättra skogens struktur, få bort fragmentering och 
ibland främja de trädslag som är bäst lämpade för de förhållanden som förutses. Skog kan 
bidra till att begränsa klimatförändringens effekter genom att lagra koldioxid. Detta kan 
uppnås genom att öka beståndens volym, förekomst av död ved och mängden kol i marken. 
Att skydda eller vid behov återställa vattenförhållanden i skogbevuxna torvmossar bidrar till 
att förhindra en försämring av torvens kvalitet och koldioxidutsläpp från torvlagren under 
skogen. Sådana förvaltningsstrategier bör emellertid alltid tillämpas försiktigt så att naturliga 
särdrag och sammansättning för de skogstyper som behöver bevaras inte förändras.  

Begränsning av och anpassning till klimatförändringens effekter har fått en mer framskjuten 
plats i EU:s olika fonder, såsom Ejflu och det nya Lifeprogrammet för miljö och klimat som 
främjar åtgärder för skog i samband med klimatförändringen. Under Ejflu bör 
medlemsstaterna se till att minst 30 % av det totala bidraget från fonden till varje enskilt 
program för landsbygdsutveckling går till åtgärder för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringens effekter samt miljöproblem. Bidragen bör avse miljö- och klimatvänligt 
jordbruk, ekologiskt jordbruk och områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar, 
skogsbruk, Natura 2000-områden samt klimat- och miljörelaterade investeringar. 
 
 
41. Hur ska förekomsten av ”övrig skogbevuxen mark” (buskmark, områden med 
klippor etc.) eller livsmiljöer som inte är skog beaktas?  
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter  
Tillhörande fallstudier (nr):  
4 och 18 

Skog i Natura 2000 omfattar också ofta ”övrig skogbevuxen mark” (skogbevuxna 
betesmarker, buskmark, hedar etc.). Några av dessa är också livsmiljöer av bilaga I-typ som 
kräver att Natura 2000-områden utses. Om området har utsetts för en sådan livsmiljötyp eller 
utgör habitat av betydelse för andra icke skogsrelaterade arter av EU-betydelse blir det 
nödvändigt att fastställa särskilda bevarandemål och åtgärder även för dessa. 

Om detta inte är fallet kan sådana livsmiljöer förvaltas utan att man nödvändigtvis försöker 
bibehålla eller förbättra deras bevarandestatus inom området, under förutsättning att 
förvaltningen inte stör bevarandemålen för området eller eventuella skyddsprogram på 
nationell, regional eller lokal nivå.  
 
 



Natura 2000 och skog 69 

 

42. Vad händer om det finns motstridiga bevarandemål för olika livsmiljötyper eller 
arter av EU-betydelse inom samma område? 
Rekommendation Målgrupper: skogsförvaltare, ägare och 

 myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 

 

Det kan finnas situationer där bevarandemålen för en livsmiljötyp eller art strider mot 
bevarandemålen för en annan livsmiljö eller art av EU-betydelse som finns i området. Det 
kan till exempel vara önskvärt att utöka arealen för en viss skogstyp, vilket i sin tur kan leda 
till att utsedd hedmark går förlorad. 

Sådana potentiella konflikter måste analyseras och lösas när bevarandemålen för området 
fastställs. Den relativa betydelsen av varje livsmiljötyp eller art som finns i området för att 
förverkliga det övergripande målet att uppnå en gynnsam bevarandestatus inom EU och 
inom medlemsstaternas biogeografiska regioner måste i det sammanhanget beaktas. Alla 
eventuella möjligheter att hitta lämpliga kompromisser som främjar båda dessa syften bör 
utnyttjas. (Se även fråga 18.) 
 
 
43. Hur hanteras utbrott av sjukdomar som kan få betydande ekonomiska effekter (till 
exempel barkborre, tallvedsnematod) i Natura 2000-områden? 
Rättslig 
skyldighet/rekommendation/information

Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och 
myndigheter 

Tillhörande fallstudier 
(nr): 

(R) När fytosanitära åtgärder planeras för Natura 2000-områden bör områdets bevarandemål 
beaktas, och åtgärderna bör utformas på ett sådant sätt att negativa effekter för de skyddade 
arterna och livsmiljöerna undviks eller reduceras till en obetydlig nivå. 

(RS) En lämplig bedömning enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet kommer att krävas för alla 
fytosanitära åtgärder som inte är nödvändiga för områdets bevarandeförvaltning men som 
sannolikt får en betydande inverkan på området (se också fråga 57). Om resultatet av 
bedömningen blir negativt kan åtgärden endast godkännas enligt artikel 6.4 i habitatdirektivet 
(alternativa lösningar saknas, tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, 
kompensationsåtgärder, underrätta kommissionen, yttrande från kommissionen om det 
förekommer en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad art). 
(I) I naturliga skogar kan vissa utbrott av sjukdomar och insekter vara en del av viktiga 
ekologiska processer i skogen och tillhandahålla strukturer och funktioner som är avgörande 
för dess arter. Sådana faktorer bör inte alltid förebyggas, framför allt inte i stora 
Natura 2000-områden, om inte deras negativa ekologiska eller socioekonomiska effekter klart 
dominerar över de positiva ekologiska effekterna. Man bör också komma ihåg att naturliga 
störningar ofta är storskaliga och kan vara negativa på lokal nivå, även om de är önskvärda 
på landskapsnivå. 

(RS) Om det blir nödvändigt att vidta nödåtgärder i en Natura 2000-skog i enlighet med 
rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 200063, särskilt artikel 16.3 fjärde meningen i det 
direktivet, för att förhindra spridningen inom unionen av organismer som är skadliga för 
växter eller växtprodukter måste lämpliga riskhanteringsåtgärder vidtas som kan omfatta en 
viss utgallring av växter som kan drabbas. I så fall måste skyddsåtgärder alltid vidtas för att 

                                                 
63 EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. 
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säkerställa att risken för spridning av respektive skadliga organismer begränsas i 
motsvarande grad jämfört med den nivå som anges i den aktuella genomförandeåtgärden.64 

(R) Utformningen av fytosanitära åtgärder och eventuella kompensationsåtgärder bör 
diskuteras i förväg med de nationella behöriga myndigheterna. I undantagsfall och när 
fytosanitära åtgärder måste uteslutas på grund av bevarandemålen för Natura 2000, med 
resultatet att skogsägaren drabbas av betydande ekonomiska förluster, är det lämpligt att 
medlemsstaterna överväger lämplig ekonomisk ersättning genom tillgängliga relevanta 
europeiska eller nationella fonder. 
 
 
44. Är det möjligt att bygga skogsvägar inom ett Natura 2000-område? 
Information/rättslig skyldighet Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
19 

(I) Skogsvägar är ofta en nödvändig förutsättning för ett ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. I 
vissa fall kan de till och med bidra till områdets bevarande (tillträde för att genomföra 
bevarandeåtgärder, brandskydd etc.). Ibland kan de emellertid få betydande direkta eller 
indirekta effekter för de arter och/eller livsmiljöer för vilka området utsetts. 

(RS) Som för andra liknande projekt måste utgångspunkten för bedömningen vara områdets 
bevarandemål. Alla vägprojekt måste planeras från start på ett sådant sätt att eventuella 
negativa effekter för de livsmiljöer och arter för vilka området utsetts undviks eller begränsas. 
Om det efter sådana försiktighetsåtgärder rimligtvis kan antas att vägprojektet, mot bakgrund 
av områdets bevarandemål, inte kommer att få väsentliga konsekvenser för områdets 
integritet eller att det till och med kommer att bidra positivt till uppnåendet av dessa mål, kan 
vägen byggas utan en fullständig lämplig bedömning. En sådan slutsats kan endast dras på 
grundval av objektiva argument och som resultat av en screening av alla tänkbara effekter av 
planen på Natura 2000-området. 

(R) Screeningresultaten bör dokumenteras så att de alltid kan konsulteras vid behov. Samma 
försiktighetsåtgärd gäller också alla eventuella vägprojekt som ingår i en skogsbruksplan 
(integrerad eller ej) och som inte redan i sin helhet har varit föremål för en screening eller 
lämplig bedömning av konsekvenserna för ett Natura 2000-område. 

(RS) En lämplig bedömning enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet kommer alltid att krävas om 
man inte kan utesluta att vägen sannolikt orsakar betydande konsekvenser för området 
(se också fråga 57). 
 
 
45. Är kalhuggning tillåtet i Natura 2000-områden?
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
4 och 19 

Även här måste utgångspunkten för bedömningen vara områdets bevarandemål. Kalhyggen 
kan få negativ effekt för vissa livsmiljöer eller skogslevande arter, framför allt de som är 
beroende av ett permanent skogstäcke, men de kan också skapa en gynnsammare miljö för 
andra arter eller livsmiljöer som är skyddade enligt fågel- eller habitatdirektivet. En analys av 
varje enskilt fall är nödvändig. En sådan analys bör beakta de områdesspecifika 
bevarandemålen, vilka livsmiljöer och arter som påverkas av det planerade kalhygget, de nya 

                                                 
64 Se till exempel kommissionens genomförandebeslut 2012/535/EU av den 26 september 2012 om 
nödåtgärder för att förhindra spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 
m.fl. (tallvedsnematoden) (EUT L 266, 2.10.2012, s. 42). 
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livsmiljötyper som kommer att ersätta dem som försvinner (inklusive en annan utvecklingsfas 
eller struktur för befintliga livsmiljöer), det kalhuggna områdets relativa betydelse etc. För 
livsmiljöer av gemenskapsintresse där det nuvarande området enligt artikel 17-rapporteringen 
redan ligger under referensvärdena för gynnsam bevarandestatus på nationell eller 
biogeografisk nivå kommer kalhuggning sannolikt att strida mot de områdesspecifika 
bevarandemålen som i en sådan situation normalt bör återspegla det övergripande målet att 
uppnå en gynnsam bevarandestatus i ett bredare perspektiv. 
Precis som för andra planer eller projekt kommer det att krävas en lämplig bedömning enligt 
artikel 6.3 om man inte kan utesluta sannolikheten för betydande effekter på ett 
Natura 2000-område (se frågorna 44 och 57). 
 
 
46. Hur hanteras uppkomsten av nya bilaga I-livsmiljöer i ett Natura 2000-område?
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr):  

Skogsbruk är en långsiktig, dynamisk process. Efter vissa skogsbruksåtgärder kan en ny 
bilaga I-livsmiljö uppkomma. Efter kalhuggning av ett granbestånd på sur mark i ett 
Natura 2000-område kan till exempel en europeisk torr hed (4030) uppkomma. Bör en sådan 
ny livsmiljö skyddas, eller kan den utvecklas till en ny typ av skog (till exempel björkskog eller 
granplantering) inom ett fåtal år? Områdets bevarandemål kommer att ge ett svar på den 
frågan.  

Om området ursprungligen utsågs även för bevarandet av torra hedar måste den ytterligare 
uppkomsten av livsmiljötypen bedömas utifrån motsvarande bevarandemål, antingen 
dynamiskt i samband med en noggrann planering av kalhygget som säkerställer en tillräcklig 
areal för den livsmiljön inom området, eller statiskt (varvid särskilda åtgärder vidtas för att 
undvika nybeskogning och bevara den torra heden på den aktuella platsen) om det råder en 
betydande brist på den livsmiljön. Om den nytillkomna livsmiljön inte fanns bland de 
livsmiljöer för vilka området ursprungligen utsågs (antingen som livsmiljö eller habitat för en 
viss art) måste den (eller motsvarande arter) inkluderas i områdets standardiserade 
datablankett, och särskilda bevarandemål för livsmiljötypen eller motsvarande arter bör 
utarbetas. Hur dessa mål utformas kommer att avgöra om särskilda bevarandeåtgärder 
kommer att krävas eller ej. Om förekomsten av nya livsmiljötyper eller habitat för en viss art 
inte påverkar områdets huvudmål eller Natura 2000-nätverkets sammanhållning kommer 
detta att framgå av områdets bevarandemål. I så fall krävs det inga särskilda 
bevarandeåtgärder för den nya livsmiljön (se också frågorna 18 och 42). 
 
 
47. Hur ska man hantera sekundära bilaga I-livsmiljöer som naturligt ersätts av en 
annan skogstyp?
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter
Tillhörande fallstudier (nr): 

Många livsmiljöer i Natura 2000 är beroende av mänskliga ingripanden. Utan mänskliga 
ingripanden utvecklas sådana sekundära livsmiljöer spontant till en annan livsmiljötyp (av 
gemenskapsintresse eller inte) som kan vara närmare den potentiella naturliga vegetationen 
men som inte motsvarar den livsmiljö som fanns när områdets utsågs. Vissa livsmiljöer i 
bilaga I (till exempel vissa ekskogar –9160, 9170 och 9190 i bilaga I) har utvecklats 
ytterligare tack vare viss skogsskötsel (till exempel lågskogsskötsel). På grund av förändrade 
skötselmetoder (till exempel övergivande av lågskogsskötsel) kan det hända att en ny 
livsmiljö (till exempel en bokskog) gradvis ersätter den ursprungliga skogen. På samma sätt 
kan vissa trädklädda betesmarker utvecklas till skog när betet upphör. 
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Beslutet om hur sådana livsmiljöer ska behandlas behöver fattas mot bakgrund av de 
bevarandemål som fastställts för respektive område. Dessa mål bör helst ha fastställts efter 
en analys av områdets relativa betydelse och potential för bevarande av de livsmiljötyper 
som för närvarande finns i området, med beaktande av deras bevarandestatus på regional, 
nationell eller biogeografisk nivå.  

Om det har konstaterats att en viss livsmiljötyp måste bevaras eller till och med restaureras i 
området är det den behöriga myndigheten som ska fastställa de nödvändiga 
bevarandeåtgärderna för att förhindra utvecklingen av en annan livsmiljötyp. 

Om bevarandemålen inkluderar en utveckling mot en annan livsmiljötyp, till exempel eftersom 
den senare motsvarar den naturliga vegetationen i området, krävs inga ingripanden för att 
förhindra utvecklingen av den livsmiljötypen, som för övrigt till och med kan vara en av de 
livsmiljöer som anges i bilaga I. Så länge som utvecklingen av en ny livsmiljötyp 
överensstämmer med de områdesspecifika bevarandemålen kommer det med andra ord inte 
att betraktas som en försämring i enlighet med artikel 6.2 i habitatdirektivet (se också 
frågorna 18, 26, 42 och 46). 
 
 
 
4.7 Finansiering av bevarande samt skötsel och förvaltning av 
Natura 2000-områden 
 
Frågor:  
48.  Medför bevarandeåtgärder för Natura 2000 alltid kostnader?  
49. Hur mycket kostar Natura 2000-nätverket totalt?  
50.  Vem har ansvaret för att säkerställa finansieringen av nätverket? Finns det EU-medel för 

att stödja bevarandeförvaltningen av Natura 2000-områden? 
51.  Finns det särskilda åtgärder enligt EU:s förordning om landsbygdsutveckling till stöd för 

Natura 2000? 
52. Finns det andra åtgärder under EU:s politik för landsbygdsutveckling som också kan 

bidra till finansieringen av Natura 2000? 
53.  Bör eventuella merkostnader eller inkomstbortfall betalas enbart av skogsägarna och 

skogsförvaltarna? 
54.  Bör kostnaderna för skötsel- och förvaltningsåtgärder för Natura 2000 alltid ersättas 

ekonomiskt? 
55.  Vilka åtgärder finns tillgängliga under EU:s Lifeinstrument för att stödja finansieringen av 

bevarandeåtgärder för skog i Natura 2000-områden? 
56.  Finns det andra finansieringsmöjligheter eller stimulanser för Natura 2000 på nationell 

eller regional nivå? 
 

OBS! Se också avsnitt 1.2.2 i del I i detta dokument för en fullständig översikt över 
tänkbara finansieringsmöjligheter från EU för Natura 2000-områden! 
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48. Medför bevarandeåtgärder för Natura 2000 alltid kostnader? 
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 
21, 22 och 23 

Inte alltid. Det beror i hög grad på typen av åtgärd och det område där den genomförs. Det 
finns vissa bevarandeåtgärder som inte medför några kostnader eller inkomstbortfall och som 
lätt kan bli en del av de dagliga förvaltningsaktiviteterna utan merkostnader eller uteblivna 
inkomster (till exempel att ändra artsammansättningen för skog där en sådan 
sammansättning är ekonomiskt och ekologiskt ohållbar genom att införa produktiva trädslag 
som motsvarar den naturliga vegetationen eller helt enkelt se till att befintliga 
skogsbruksmetoder fortsätter där de har visat sig bidra till att skapa eller bibehålla en god 
bevarandestatus för arter och livsmiljötyper som finns i ett område). 
Vissa bevarandeåtgärder kan till och med ge vissa ekonomiska vinster på kort eller längre 
sikt (till exempel skapa bättre förutsättningar för jakt på vissa typer av vilt, minska skador på 
viltstammar, ge bättre möjligheter till fiske som resultat av en mer flodvänlig skogsvård, öka 
intresset för turism, underlätta naturvänligare och billigare metoder för skogsskötsel, förbättra 
markförhållanden etc.).  
Det kommer emellertid alltid att finnas ett antal bevarandeåtgärder som faktiskt medför 
kostnader eftersom de kräver en större arbetsstyrka, investeringar i ny infrastruktur eller 
utrustning eller på grund av att de minskar ägarens kommersiella möjligheter. Detta behöver 
undersökas från fall till fall. 
Skötsel- och förvaltningsplanerna för Natura 2000 bör helst omfatta en beräkning av 
kostnaderna för att genomföra var och en av de bevarandeåtgärder som har fastställts för 
området i fråga och även en analys av alla tänkbara källor för finansiering på lokal, nationell 
och EU-nivå och från såväl offentliga som privata källor. Man bör också undersöka 
möjligheterna att använda innovativa system för självfinansiering (till exempel genom 
försäljning av Natura 2000-produkter, ekoturism, betalning för bevarande av vattenkvalitet 
etc. – se exempel i fråga 49). 
 
 
49. Hur mycket kostar skötsel och förvaltning av Natura 2000-nätverket totalt?  
Information Målgrupper: allmänheten, 

skogsförvaltare, skogsägare, 
myndigheter  

Tillhörande fallstudier (nr): 

Skötsel och förvaltning samt restaurering av områdena i Natura 2000-nätverket i hela EU-28 
kräver betydande finansiella investeringar. År 2007 beräknade kommissionen att ca 
5,8 miljarder euro per år skulle behövas för att EU-27 skulle kunna förvalta och restaurera 
områdena i nätverket. Utnyttjandet av olika EU-instrument har emellertid hittills legat betydligt 
under de finansiella behoven för Natura 2000 enligt vad medlemsstaterna angett. Endast 
20 % av de behoven har täckts.65 
Dessa kostnader uppvägs emellertid kraftigt av de många socioekonomiska fördelar som 
områdena i nätverket medför. Förutom att spela en avgörande roll för att skydda Europas 
biologiska mångfald erbjuder Natura 2000-områdena samhället en mängd andra 
ekosystemvinster och tjänster. Enligt färska studier som kommissionen låtit genomföra 

                                                 
65 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Financing Natura 2000. Finns på 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf
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beräknas vinsterna från områden som utsetts till Natura 2000-områden uppgå till mellan 
200 och 300 miljarder euro per år.66 
Även om dessa siffror enbart är en första uppskattning visar de preliminära resultaten redan 
att de ekonomiska vinsterna för samhället från Natura 2000-nätverket – som utgör bara en 
bråkdel av dess potentiella vinster – står sig mycket väl i jämförelse med kostnaderna för att 
förvalta och skydda denna viktiga resurs. 
Det exakta kostnads–nyttoförhållandet är självklart beroende av en rad olika faktorer, 
däribland var områdena är belägna och hur marken används, men så här långt pekar allting 
på att ett väl förvaltat Natura 2000-nätverk kommer att betala tillbaka sina 
underhållskostnader med råge. 

Exempel på ekonomiska vinster av Natura 2000:  
TURISM:  

Natura 2000 har redan visat sig vara en viktig pådrivande faktor för många lokalekonomier, eftersom områdena 
lockar till sig turister som bidrar till den lokala ekonomin. Besökare i Natura 2000-områdena beräknas spendera ca 
50–85 miljarder euro per år (2006). Ser man enbart till utgifter genererade av besökare som väljer 
Natura 2000-områden (till skillnad från naturområden i största allmänhet) ligger spannet på 9–20 miljarder euro 
per år för 2006, motsvarande ca 350 miljoner besöksdagar. 

Inom turism och friluftsliv genereras utgifter som totalt motsvarar mellan 4,5 och 8 miljoner heltidsarbetstillfällen. 
Besökare som väljer Natura 2000 resulterar i fördelar som motsvarar mellan 800 000 och 2 miljoner 
heltidsarbetstillfällen. Detta ska jämföras med sammanlagt ca 13 miljoner heltidsarbetstillfällen inom turismsektorn 
i EU-27 (2008). Skyddade områden kan dessutom ge ytterligare fördelar för ekonomin på lokal och regional nivå 
genom att locka ingående investeringar och höja den lokala imagen och livskvaliteten. 

VATTEN:  

Det finns pengar att spara på att arbeta med naturkapitalet, vilket ger lägre kostnader för vattenrening och 
vattenförsörjning. Vattenrening och vattenförsörjning är viktiga ekosystemtjänster som tillhandahålls av naturliga 
ekosystem, däribland skyddade områden som Natura 2000. En rad olika europeiska storstäder – däribland 
München, Berlin, Wien, Oslo, Madrid, Sofia, Rom och Barcelona – utnyttjar alla naturlig filtrering på olika sätt. De 
här städerna sparar pengar på vattenreningen tack vare den naturliga behandling som utförs i ekosystemen. De 
här besparingarna kan även konsumenterna ta del av, vilket resulterar i lägre användarkostnader för 
EU-invånarna. 

Information från de fyra europeiska städerna Berlin, Wien, Oslo och München visar på fördelarna med skyddade 
områden för vattenrening och vattenförsörjning. Genom en värdering av nyttan kan vattenreningen varje år 
beräknas ge ekonomiska fördelar mellan 7 och 16 miljoner euro och vattenförsörjningen mellan 12 och 
91 miljoner euro per stad. De genomsnittliga fördelarna per invånare i de fyra europeiska städer som analysen 
omfattar är mellan 15 och 45 euro per år för vattenrening och vattenförsörjning tillsammans. Detta kan jämföras 
med den genomsnittliga vattenräkningen per hushåll och år som ligger på 200 euro i Tyskland. 

 
50. Vem har ansvaret för att säkerställa finansieringen av nätverket? Finns det 
EU-medel för att stödja bevarandeförvaltningen av Natura 2000-områden? 
Information, rekommendation Målgrupper: skogsförvaltare, 

ägare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 
21, 22 och 23 

(I) Eftersom det är ett EU-omfattande nätverk grundas Natura 2000 på principen om 
solidaritet mellan medlemsstaterna. Det är en viktig gemensam resurs som på många olika 
sätt kan medföra vinster för samhället och den europeiska ekonomin. Men det medför också 
ett delat ansvar som kräver tillräckliga finansiella investeringar för att fungera. 
Det är visserligen medlemsstaterna som har huvudansvaret för att finansiera Natura 2000, 
men i artikel 8 i habitatdirektivet framhålls behovet av stöd på EU-nivå för skötsel och 
                                                 
66 Ytterligare detaljer finns på GD Miljös webbplats: 
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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förvaltning av Natura 2000, och genomförandet av de nödvändiga bevarandeåtgärderna 
kopplas uttryckligen till medfinansiering från EU.  
Kraven i samband med skötsel och förvaltning av Natura 2000 har integrerats i EU:s olika 
finansieringsströmmar, såsom strukturfonderna (Eruf), fonder för landsbygdsutveckling 
(Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Life etc.  
Denna integrationsstrategi valdes av flera olika skäl: 

• Genom den blir skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden en del av EU:s 
bredare politik för markförvaltning. 

• Medlemsstaterna kan fastställa prioriteringar och utveckla strategier och åtgärder som 
återspeglar deras nationella och regionala särdrag. 

• Man undviker dubbleringar och överlappning av EU:s olika finansieringsinstrument 
och de administrativa komplikationerna i samband med sådana dubbleringar. 

När det gäller skog i Natura 2000 finns det flera olika finansieringsmöjligheter under de nya 
EU-fonderna för perioden 2014–2020 (se avsnitt 1.2.2 i del I i dokumentet).67 I de flesta fall 
avgör medlemsstaternas myndigheter om och hur dessa möjligheter ställs till förfogande i ett 
visst land eller en viss region. 
(R) För att på bästa sätt utnyttja de EU-medel som finns tillgängliga har kommissionen 
uppmuntrat medlemsstaterna att införa en mer långsiktig flerårig planeringsstrategi för 
finansiering av Natura 2000. Detta utformas som prioriterade åtgärdsplaner, i vilka 
finansieringsbehoven och de strategiska prioriteringarna för Natura 2000 beskrivs på 
nationell eller regional nivå för perioden 2014–2020. De här prioriterade åtgärdsplanerna har 
särskilt utformats för att underlätta integrationen av lämpliga bevarandeåtgärder, bland annat 
sådana som avser skog, i de nya operativa programmen för EU:s olika 
finansieringsinstrument.68 
 
 
51. Finns det särskilda åtgärder enligt EU:s förordning om landsbygdsutveckling till 
stöd för Natura 2000? 
Information  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
 
 

Ja, det finns en särskild åtgärd som avser stöd inom ramen för Natura 2000 och ramdirektivet 
för vatten. Enligt den nya Ejflu-förordningen (1305/2013) ska Natura 2000-stöd beviljas på 
årsbasis per hektar skog för att kompensera stödmottagarna för merkostnader eller 
inkomstbortfall till följd av nackdelar i de berörda områdena, i samband med genomförandet 
av habitatdirektivet och fågeldirektivet. Stödet ska beviljas jordbrukare och privata 
skogsbrukare samt sammanslutningar av privata skogsbrukare. I vederbörligen motiverade 
fall kan stöd även beviljas andra markförvaltare (artikel 30).  

Natura 2000-stöd finns tillgängliga för insatser i samband med nackdelar och begränsningar 
som införts i de utsedda Natura 2000-områdena och som beskrivs i skötsel- och 
förvaltningsplaner eller andra likvärdiga instrument. Sådana begränsningar måste vara 
obligatoriska, dvs. de måste uppfyllas av alla markförvaltare i de berörda områdena, och de 
                                                 
67 Fonderna beskrivs ytterligare i en ny handbok med riktlinjer för finansiering av Natura 2000 i syfte att 
hjälpa myndigheter, förvaltare och ägare att utnyttja de många möjligheter som står till förfogande 
under den nuvarande finansieringsperioden (2014–2020) för skötsel- och förvaltningsåtgärder i 
Natura 2000-områden, däribland åtgärder för skog i Natura 2000. Finns på internet: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
68 SEK(2011) 1573 slutlig. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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knyts till bestämmelserna om underhåll eller restaurering av livsmiljöerna eller arterna och 
skyldigheten att undvika att de försämras eller drabbas av störningar. 

Denna åtgärd är tillgänglig för skogsägare så länge som medlemsstaterna inkluderar den i 
sina program för landsbygdsutveckling. 

 
 
52. Finns det andra åtgärder under EU:s politik för landsbygdsutveckling som också 
kan bidra till finansieringen av Natura 2000? Vem kan utnyttja denna finansiering? 
Information Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 3, 
8, 14, 18, 21 och 23 

Ja, det finns andra åtgärder enligt den nya Ejflu-förordningen som också kunde bidra till 
finansieringen av Natura 2000. De mest relevanta av dessa är följande:  
Artikel 21: Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft, 
däribland 

o beskogning och skapande av skogsmark (artikel 22),  
o inrättande av system för trädjordbruk (artikel 23),  
o förebyggande och återställande av skador på skogar till följd av skogsbränder och 

naturkatastrofer, däribland sjukdomsutbrott och skadegörare, ekokatastrofer samt 
klimathot (artikel 24),  

o investeringar som förbättrar skogsekosystemens klimattålighet, miljövärde och 
potential att begränsa klimatförändringar (artikel 25),  

o stöd till investeringar i ny skogsbruksteknik och i bearbetning och saluföring av 
skogsprodukter (artikel 26), 

• Artikel 34: Tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd. 

• Artikel 35: Samverkan. 
Det finns nu också ett allmänt krav på att stöd till egendomar över en viss storlek (som ska 
fastställas av medlemsstaterna i deras program för landsbygdsutveckling) är beroende av att 
skogen förvaltas i linje med principerna för hållbart skogsbruk (vilket styrks genom 
uppvisande av relevant information från en skogsbruksplan eller likvärdigt instrument). 
Enligt den nya förordningen ska minst 30 % av det totala bidraget från Ejflu till programmet 
för landsbygdsutveckling reserveras för miljöfrågor och begränsning av och anpassning till 
klimatförändringens effekter genom stöd åt miljö- och klimatrelaterade investeringar, 
investeringar i skog (artiklarna 21 och 34), jordbruksmiljö- och klimatåtgärder, ekologiskt 
jordbruk, områden som står inför naturliga eller andra begränsningar och betalningar i 
Natura 2000. 

De flesta av skogsåtgärderna i förordningen om landsbygdsutveckling riktas till privata 
skogsägare och deras föreningar. De är tillgängliga för skogsägare så länge som 
medlemsstaterna tar med dessa åtgärder i sina program för landsbygdsutveckling. Övriga 
stödmottagare, beroende på vilken åtgärd det gäller, är till exempel offentliga skogsägare, 
kommuner, övriga privata och offentliga organ och deras föreningar, fysiska personer och 
andra organ för markförvaltning i väl specificerade och motiverade fall. När det gäller statligt 
ägd mark kan stöd för nybeskogning och skapandet av skogsmark (artikel 22) och för miljö- 
och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd (artikel 34) enbart beviljas om organet som 
förvaltar sådan mark är ett privat organ eller en kommun.  

När det gäller tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd (artikel 34 i 
Ejflu-förordningen), ska stöd beviljas till offentliga och privata skogsbrukare och andra 
privaträttsliga och offentliga organ och deras sammanslutningar som på frivillig basis 
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förbinder sig att genomföra insatser som utgörs av ett eller flera åtaganden om miljö- och 
klimatvänligt skogsbruk. När det rör sig om statligt ägd skog får stöd endast beviljas om det 
organ som förvaltar skogen är ett privat organ eller en kommun. Stöden ska kompensera 
stödmottagarna för alla eller delar av de merkostnader och inkomstbortfall som de aktuella 
åtagandena har gett upphov till. Vid behov kan stöden också omfatta transaktionskostnader 
till ett värde av upp till 20 % av de bidrag som betalats ut för åtaganden inom miljövänligt 
skogsbruk. Med ”transaktionskostnad” avses en merkostnad som är knuten till fullgörandet av 
ett åtagande, men som inte direkt kan hänföras till dess genomförande eller som inte ingår i 
de kostnader eller det inkomstbortfall som kompenseras direkt och som kan beräknas på 
grundval av en standardkostnad. För att få denna möjlighet måste medlemsstaten emellertid 
ta med de relevanta åtgärderna i sina program för landsbygdsutveckling. 
 
 
53. Bör eventuella merkostnader eller inkomstbortfall betalas enbart av skogsägarna 
och skogsförvaltarna? 
Rekommendation  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 3, 
5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 
20, 21, 22 och 23 

Eftersom samhället som helhet tjänar på att det vidtas särskilda bevarandeåtgärder skulle det 
vara orättvist om skogsägarna eller förvaltarna drabbas av kostnaderna för att genomföra 
sådana åtgärder, oavsett om det gäller direkta kostnader eller ett legitimt inkomstbortfall. 
Medlemsstaterna kan ha sina egna regler för att hantera denna fråga. I många fall hjälper de 
skogsägarna och förvaltarna om de vill främja någon form av skogsbruk som medför 
merkostnader eller inkomstbortfall. Det finns tillgängliga finansiella resurser för att täcka 
sådana kostnader, till exempel i EU:s fonder, framför allt Ejflu.  
 
54. Bör kostnaderna för skötsel- och förvaltningsåtgärder för Natura 2000 alltid 
ersättas ekonomiskt? 
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22 
och 23 

Det finns behov av att undersöka om vissa bevarandeåtgärder kan kompenseras ekonomiskt, 
framför allt åtgärder som gör att ägaren förlorar förväntade inkomster på grund av hållbar 
skogsförvaltning eller som gör att det krävs extra investeringar som inte ger någon produktiv 
avkastning. Bidrag, avtalsreglerade överenskommelser, skattelättnader, tekniskt stöd etc. är 
tänkbara alternativ för att kompensera ägarna för inkomstbortfall, tjänster åt samhället som 
helhet och, i förekommande fall, värdeminskning. 
Att undvika försämring är en rättslig skyldighet enligt habitatdirektivet som i princip inte 
behöver kompenseras. Beslut om att erbjuda ekonomisk stimulans eller kompensation ska 
fattas på medlemsstatsnivå, utifrån de nationella förutsättningarna. Det kan till exempel vara 
rimligt att erbjuda de berörda skogsägarna lämplig kompensation om begränsningar eller 
skyldigheter införs för det traditionella skogsbruk som har bedrivits i ett visst område och 
detta orsakar inkomstbortfall eller merkostnader. Detta kan också vara fallet om skyldigheten 
att tillse att områdets status inte försämras går längre än den dagliga tillsynen för att undvika 
försämring och kräver omfattande proaktiva förvaltningsåtgärder (till exempel avlägsnande av 
främmande arter (bland annat glanshägg Prunus serotina) som har spridit sig eller för att 
undvika den naturliga omvandlingen av ekskog till bokskog). 
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55. Vilka åtgärder finns tillgängliga under EU:s Lifeinstrument för att stödja 
finansieringen av bevarandeåtgärder för skog i Natura 2000-områden? 
Information Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
9, 15, 17, 18, 20 och 23 

Life har tidigare finansierat ett stort antal skogsrelaterade projekt.69 Enligt den nya 
Lifeförordningen (2014–2020)70 kommer finansieringen av skogsrelaterade naturvårdsprojekt 
att fortsätta, främst genom Lifeprojekten inom natur och biologisk mångfald. 

Varje år offentliggörs en inbjudan att lämna projektförslag.71 För förslagsomgången 2014 
fanns det nästan 100 miljoner euro tillgängligt för projekt som stöder bevarandet av miljön 
och den biologiska mångfalden i allmänhet. Beloppet lär öka inför kommande 
förslagsomgångar. Life medfinansierar upp till 60 % av kostnaderna för de utvalda 
Lifeprojekten inom natur och biologisk mångfald.  

Det är också möjligt, även om det är mindre vanligt, att fokusera på skoglig naturvård genom 
projekt som i huvudsak avser kommunikation. I så fall bör den sökande undersöka 
ansökningspaketet för Lifeprojekt inom miljöstyrning och information.72 

Slutligen kan bevarandet av skogsområden i Natura 2000 även vara en del av ett betydligt 
mer omfattande projekt inriktat på Natura 2000-nätverket som helhet på regional eller 
nationell nivå. För mer detaljer kan de sökande (i regel nationella eller regionala förvaltningar) 
se ansökningspaketet för Lifeintegrerade projekt.73 
 
56. Finns det andra finansieringsmöjligheter eller stimulanser för Natura 2000 på 
nationell eller regional nivå? 
Information  Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
4, 5, 8, 12, 14, 17 och 22 

Ja, det finns också stora möjligheter att bidra till skogsförvaltning och bevarande av 
skogsmiljöer genom nationella och regionala program, eftersom de enskilda 
medlemsstaterna har huvudansvaret för att finansiera Natura 2000-områden. I vissa 
medlemsstater finns frivilliga avtal för att förvalta skog på ett sätt som främjar bevarandet av 
området och/eller skogsbruksavtal för bevarande av arter och livsmiljöer som finansieras 
genom nationella fonder.  
I vissa länder kan markägarna också utnyttja stimulansåtgärder såsom undantag från 
fastighetsskatt och andra skattelättnader (till exempel i Belgien). 
Dessutom är den allmänna regeln i vissa medlemsstater att markägare alltid har rätt till full 
ersättning för merkostnader och inkomstbortfall om utnämningen av en skog till Natura 2000-
område medför vissa begränsningar för virkesproduktionen (till exempel i Sverige). 

4.8 Nya verksamheter i Natura 2000-områden  
 

                                                 
69 Se till exempel broschyren LIFE and forests från 2006: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 
70 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om 
inrättandet av ett program för miljön och klimatpolitik (Life). 
71 Se till exempel http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm, och 
ansökningspaketet för naturprojekt: 
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/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf
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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Frågor:  
57. Vilken typ av skogsverksamhet kräver ett förfarande enligt artikel 6.3? Vad betraktas 

som en plan eller ett projekt i samband med habitat- och fågeldirektiven? 
58. Kommer en plan eller ett projekt som sannolikt kommer att påverka ett 

Natura 2000-område på ett betydande sätt att avslås automatiskt? Om inte, vilka 
förfaranden ska tillämpas? 

59.  På vilket sätt förhåller sig kravet om icke-försämring i artikel 6.2 till förfarandet i 
artikel 6.3?  

60.  Måste jag tillämpa ett förfarande enligt artikel 6.3 varje gång jag vill hugga ned träd eller 
ta ut virke ur min Natura 2000-skog?  

61.  Kräver även planer eller projekt utanför Natura 2000-områden ett förfarande enligt 
artikel 6.3?   

 
57. Vilken typ av skogsverksamhet kräver ett förfarande enligt artikel 6.3 under 
Natura 2000?74 Vad betraktas som en plan eller ett projekt i samband med habitat- och 
fågeldirektiven?  
Rättslig 
skyldighet/rekommendation 

Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
13, 19 

(RS) Varken ”plan” eller ”projekt” definieras i habitatdirektivet. Enligt rättspraxis kräver 
emellertid dessa termer en bred tolkning eftersom den enda utlösande faktorn för att tillämpa 
artikel 6.3 i habitatdirektivet är om en plan eller ett projekt kan tänkas påverka området på ett 
betydande sätt. När det gäller projekt tillämpas den definition som används i direktivet om 
miljökonsekvensbedömning också för habitatdirektivet. Det innebär att ett projekt är 
detsamma som genomförandet av byggarbeten eller andra installationer eller system samt 
alla andra ingripanden i den naturliga omgivningen och landskapet.  
För skogsprojekt kan detta omfatta till exempel byggandet av en ny skogsväg, en anläggning 
för lagring av timmer eller ett sågverk, dränering av mark samt nybeskogning eller 
avskogning, betydande kalhyggen, viktiga förändringar av systemet för skogsskötsel eller 
betydande förändringar av markutnyttjandet.  
I domen i Waddenzeemålet (C-127/02)75 klargjorde domstolen att verksamheter som 
periodvis bedrivits på området under flera år och detta under förutsättning att en licens 
beviljas varje år, vilket innebär att en ny utvärdering görs varje gång av möjligheterna att 
bedriva denna verksamhet och av det område inom vilket verksamheten kan bedrivas, vid 
varje ansökan om tillstånd bör anses utgöra en enskild plan eller ett enskilt projekt i den 
mening som avses i habitatdirektivet. 
Domstolen76 har också slagit fast att projekt omfattar 

• återkommande och småskaliga verksamheter (målen C-127/02 och C-226/08), 
• intensifiering av en verksamhet (mål C-127/02), 
• ändring av verksamheter (C-72/95), 
• verksamheter utanför området, men som sannolikt kommer att påverka området på ett 

betydande sätt (målen C-98/03 och C-418/04), 
 
och att 

• alternativet att generellt undanta vissa verksamheter inte uppfyller bestämmelserna i 
artikel 6.3 (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04 och C-538/09),

                                                 
74 Se del I, punkt 2.4.4 för en allmän presentation av artikel 6.3 i habitatdirektivet.  
75 Sök efter mål i EU-domstolen på http://europa.eu/eu-law/case-law/index_sv.htm 
76 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_sv.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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• projektets storlek inte är relevant eftersom den i sig inte utesluter möjligheten att projektet 
kan påverka ett skyddat område på ett betydande sätt (målen C-98/03 och C-418/04). 

Ordet ”plan” kan också ha en mycket vid mening när det gäller artikel 6.3. Domstolen gör en 
jämförelse med artikel 2 a i direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan, där planer och program definieras som  
”planer och program, inklusive dem som samfinansieras av Europeiska gemenskapen, samt 
ändringar av dem 
• som utarbetas och/eller antas av en myndighet på nationell, regional eller lokal nivå eller 

som utarbetas av en myndighet för att antas av parlamentet eller regeringen genom ett 
lagstiftningsförfarande och 

• som krävs i lagar och andra författningar.” 
Behovet av en lämplig bedömning av en plan bör därför avgöras utifrån planens utformning, 
syfte och innehåll, och inte enbart utifrån om den kallas ”plan” eller inte. Exempel på planer 
som kan antas påverka ett område på ett betydande sätt är nya skogsbruksplaner för 
Natura 2000-skogar som medför betydande förändringar av trädbestånden vad gäller 
artsammansättning eller rotationsperioder eller andra betydande ändringar av systemet för 
skogsbruk, betydande ändringar av jaktplaner för storvilt etc.  

En skogsbruksplan som fullt ut integrerar bevarandemålen och åtgärderna för Natura 2000 
(en integrerad skogsbruksplan) för ett visst område skulle normalt inte förväntas påverka 
området på ett betydande sätt. Sannolikheten för att inga betydande negativa effekter 
uppkommer måste kontrolleras på grundval av objektiva argument (screening av planen) och 
dokumenteras i vederbörlig ordning. Planen måste bli föremål för en fullständig lämplig 
bedömning i enlighet med artikel 6.3 i habitatdirektivet om det villkoret är uppfyllt (se också 
fråga 35). 
Man bör komma ihåg att tillståndsförfarandet enligt habitatdirektivet inte krävs för planer och 
projekt som är direkt knutna till eller nödvändiga för bevarandeförvaltningen av ett 
Natura 2000-område (dvs. en skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000). Man utgår ifrån 
att effekterna av sådana åtgärder för Natura 2000-området beaktas fullt ut i samband med 
utarbetandet av skötsel- och förvaltningsplanen för Natura 2000 och att den bedömningen 
därför inte behöver upprepas. Om en sådan plan eller ett sådant projekt emellertid också 
innefattar en komponent som inte avser bevarande kan det ändå krävas en lämplig 
bedömning (C-241/08) om man inte kan utesluta betydande effekter på området. 

(R) Vissa återkommande skogsbruksåtgärder (till exempel att bekämpa utbrott av barkborre) 
kan påverka Natura 2000-områden. Om sådana åtgärder är sannolika bör de helst planeras 
inom ramen för en skogsbruksplan som fullt ut integrerar bevarandemålen för Natura 2000, 
och oavsett om de blir föremål för en lämplig bedömning enligt ovanstående eller inte. 
Förvaltningsåtgärder som beslutas för att möta en oförutsedd händelse och som sannolikt 
kan påverka ett område på ett betydande sätt måste omfattas av en lämplig bedömning (till 
exempel storskalig avverkning för att förhindra spridning av barkborren efter vindfälle eller 
insats av bekämpningsmedel i ett område). De behöriga myndigheterna bör ta fram särskilda 
förfaranden som beaktar bevarandemålen för Natura 2000-områden för att hantera 
brådskande fall. 
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58. Kommer en plan eller ett projekt som sannolikt kommer att påverka ett 
Natura 2000-område på ett betydande sätt att avslås automatiskt? Om inte, vilka 
förfaranden ska tillämpas? 
Rättslig skyldighet Målgrupper: skogsförvaltare,

ägare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 13, 
19 och 24 

Planer eller projekt som sannolikt kommer att påverka ett Natura 2000-område på ett 
betydande sätt avslås inte automatiskt. Det måste emellertid göras en stegvis bedömning av 
deras effekter på området mot bakgrund av områdets bevarandemål. 

De stegen är följande: 

- Steg ett: screening – detta inledande steg är till för att avgöra om en plan eller ett projekt 
måste genomgå en lämplig bedömning eller inte. Om planen eller projektet sannolikt 
kommer att påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt, eller om man inte kan 
utesluta en sådan påverkan, blir en lämplig bedömning nödvändig. Det är lämpligt att 
dokumentera de viktigaste inslagen i screeningfasen om det skulle komma frågor i 
efterhand. 

- Steg två: lämplig bedömning – när man väl har beslutat att det krävs en lämplig 
bedömning måste de potentiella effekterna av planen eller projektet för 
Natura 2000-områdets integritet mot bakgrund av dess bevarandemål analyseras i detalj. 
Analysen ska avse varje plan eller projekt för sig eller i kombination med andra planer 
eller projekt.  

- Steg tre: beslut – om man vid den lämpliga bedömningen kommer fram till att det 
föreligger en negativ effekt på områdets integritet blir det nödvändigt att undersöka om 
preventiva eller begränsande åtgärder kan vidtas för att upphäva de effekterna.  

Dessa begränsande åtgärder måste vara direkt kopplade till de sannolika effekter som 
identifierades i den lämpliga bedömningen och kan inte fastställas förrän effekterna har 
analyserats och beskrivits i den lämpliga bedömningen. Fastställandet av begränsande 
åtgärder, liksom själva konsekvensbedömningen, måste bygga på en fullständig förståelse av 
de arter och livsmiljöer som berörs.  

När det gäller skogsbruksprojekt kan de begränsande åtgärderna till exempel omfatta en 
förändring eller begränsning av datum och tidsplaner för genomförandet (till exempel att 
undvika att fälla träd eller bygga en skogsväg under fortplantningssäsongen för en viss art). 
Om dessa begränsande åtgärder kan avlägsna eller förebygga de negativa effekter som 
angetts kan projektet godkännas. I annat fall kan det bara godkännas enligt 
undantagsförfarandet i artikel 6.4 (steg fyra) eller avslås. 

- Steg fyra: undantag – I artikel 6.4 anges vissa undantag som gör att planer och projekt 
med negativ påverkan på ett område kan godkännas. Om man följaktligen konstaterar att 
planer eller projekt kommer att få en betydande negativ påverkan på ett 
Natura 2000-område kan de ändå godkännas i undantagsfall på grund av att alternativa 
lösningar saknas om de anses vara nödvändiga av tvingande orsaker som har ett 
väsentligt allmänintresse och om alla nödvändiga kompensationsåtgärder vidtas för att 
säkerställa att Natura 2000-nätverket totalt sett förblir sammanhängande. I sådana fall 
måste även kommissionen informeras. Om det förekommer prioriterade arter eller 
livsmiljötyper inom området krävs det dessutom ett yttrande från kommissionen. 
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59. På vilket sätt förhåller sig kravet att förhindra försämring i artikel 6.2 till förfarandet 
i artikel 6.3?  
Rättslig skyldighet Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 7, 
13 och 19 

Dessa båda bestämmelser är i själva verket ”två sidor av samma mynt”. Såväl artikel 6.2 som 
artikel 6.3 är avsedda att förebygga alla betydande negativa effekter för 
Natura 2000-områden. När det gäller artikel 6.2 gäller skyldigheten att vidta lämpliga åtgärder 
för att förhindra försämring … samt störningar. Artikel 6.3 är mer direkt inriktad på nya planer 
eller projekt som skulle kunna påverka området på ett betydande sätt. Till skillnad från 
artikel 6.2, där inga undantag medges, omfattar artikel 6.4 ett system med undantag som gör 
det möjligt att genomföra planer och projekt med negativa effekter under strikt begränsade 
förhållanden (alternativa lösningar saknas, tvingande orsaker som har ett väsentligt 
allmänintresse, kompensationsåtgärder etc.). Artikel 6.2 och artikel 6.3 har därför i stort sett 
likartade syften. 
Om en plan eller ett projekt har godkänts utan att uppfylla kravet i artikel 6.3 kan man därför 
också ofta hitta en överträdelse av artikel 6.2. Detta gäller om försämring av en livsmiljö eller 
störning av en art för vilken området har utsetts har konstaterats (målen C-304/0577, 
C-388/0578, C-404/0979). Alla planer och projekt som har godkänts enligt artikel 6.3 och 
artikel 6.4 kommer också att uppfylla kraven i artikel 6.2. 
 
 
60. Måste jag tillämpa ett förfarande enligt artikel 6.3 varje gång jag vill hugga ned träd 
eller ta ut virke ur min Natura 2000-skog?  
Rättslig 
skyldighet/rekommendation 

Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
13 

(RS) Förfarandet i artikel 6.3 gäller enbart om en plan eller ett projekt sannolikt kan påverka 
ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Förfarandet gäller alla sådana planer eller 
projekt, oavsett om de ska genomföras i eller utanför ett Natura 2000-område.  

(RS) Det första steget innebär att skogsägaren eller förvaltaren ska kontrollera om det 
verkligen finns risk för en betydande påverkan enskilt eller i kombination med andra planer 
eller projekt. Detta kallas screening-fasen. Om det kan styrkas att så inte är fallet kommer det 
inte att krävas en fullständig konsekvensbedömning, och projektet kan godkännas. Om det 
råder osäkerhet är det alltid lämpligt att kontakta den behöriga myndigheten innan man går 
vidare med avverkningen eftersom det kan finnas ytterligare krav enligt den relevanta 
nationella lagstiftningen. 

(R) I praktiken finns det olika sätt att genomföra screeningfasen. De behöriga myndigheterna 
rekommenderas att informera skogsägarna och förvaltarna om vilka skogsverksamheter som 
a priori är förenliga med bevarandemålen, och vilka som inte är det. 

(R) I det sammanhanget skulle utarbetandet av riktlinjer anpassade efter enskilda områden 
vara mycket lämpligt. I frånvaro av sådan information bör en skogsförvaltare som planerar en 
skogsverksamhet i ett Natura 2000-område som inte omfattas av någon form av 
tillståndskrav (till exempel kalhuggning följt av plantering i en skog som inte omfattas av en 
officiellt godkänd skogsbruksplan) försäkra sig om att verksamheten inte försämrar området. 

                                                 
77 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 
78 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
79 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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Det är lämpligt att ta kontakt med den behöriga myndigheten innan aktiviteten genomförs för 
att undanröja alla tvivel som gäller om ett förfarande enligt artikel 6.3 behöver tillämpas eller 
inte.  

Om kalhuggningen ingår i en skogsbruksplan som fullt ut integrerar bevarandemålen och 
åtgärderna för Natura 2000 (en integrerad skogsbruksplan) ska den normalt inte förväntas få 
betydande negativa effekter för området. Om det villkoret faktiskt uppfylls (vilket ska 
kontrolleras under screeningfasen utifrån objektiva kriterier) krävs det varken en lämplig 
bedömning eller ett tillstånd enligt habitatdirektivet.  

Det kan också vara nyttigt att överväga ett kommersiellt avverkningsprogram i flera faser för 
ett visst skogsområde som ett enda projekt så att endast ett tillstånd krävs. I så fall måste 
hela programmet genomgå en screening med avseende på sannolikheten för negativa 
effekter på området och vid behov bli föremål för en lämplig bedömning.  
Många små skogsegendomar omfattas inte av en godkänd skogsbruksplan. Om det inte är 
sannolikt att den planerade avverkningen får betydande negativa effekter för området mot 
bakgrund av områdets bevarandemål krävs det ingen lämplig bedömning och inget tillstånd 
om det inte krävs enligt ett regionalt eller nationellt förfarande. Om kalhygget i stället kan 
förmodas påverka området på ett betydande sätt krävs det en lämplig bedömning och ett 
tillstånd.  

För många traditionella eller återkommande skogsverksamheter (t.ex. gallring, plantering av 
inhemska trädslag, underhåll av planteringar etc.) kan en objektiv screening ofta leda till 
slutsatsen att dessa sannolikt inte kommer att påverka ett Natura 2000-område negativt på 
ett betydande sätt. Om detta är fallet krävs det ingen lämplig bedömning. (Se även fråga 35.) 

 
 
61. Kräver även planer eller projekt utanför Natura 2000-områden ett förfarande enligt 
artikel 6.3?   
Rättslig skyldighet Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
13 

Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötsel 
och förvaltning av ett område, men som enskilt eller i kombination med andra planer eller 
projekt kan påverka området på ett betydande sätt, ska bedömas på lämpligt sätt med 
avseende på konsekvenserna för området mot bakgrund av områdets bevarandemål.  

Förfarandet enligt artikel 6.3 gäller alla planer eller projekt, oavsett om de genomförs i eller 
utanför ett Natura 2000-område (till exempel dränering uppströms). 
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Omfattas skogen av en skogsbruksplan?

JA

Ska skogsbruksplanen godkännas av den behöriga 
myndigheten?

Ska skogsverksamheten 
godkännas av den behöriga 

myndigheten?

NEJ

Är bevarandemålen helt integrerade i 
skogsbruksplanen?

JA NEJ

Är det lämpligt 
att utarbeta en 
skogsbruksplan 
som integrerar 

bevarandemålen
?

NEJJA

Art. 6.3-
förfarande 
(se nedan –
börjar med 

screeningfas)

Skyldighet att 
undvika 

försämring 
enligt artikel 6.2

(1)JA NEJ

Under tiden
bör följande
förfarande
tillämpas.

Omfattas 
skogsverksamheten av 

skogsbruksplanen?

En revidering av 
skogsbruks-

planen lämplig. 
Under tiden bör

följande
förfarande
tillämpas.NEJJA

… och har 
alla 

eventuella 
negativa 

effekter av 
verksam-

heten 
uteslutits?

(2)

☺

(1) Efterlevnaden kan säkerställas på olika sätt: riktlinjer som tas fram
av den behöriga myndigheten, kontakter med den behöriga
myndigheten innan verksamheten genomförs osv.

(2) Detta innebär antingen att screening av skogsbruksplanen som
omfattar den särskilda skogsverksamheten har visat att negativa
effekter är osannolika eller att skogsbruksplanen som omfattar den
särskilda skogsverksamheten har blivit föremål för en lämplig
bedömning där man kom fram till att det saknas betydande
negativa effekter.

☺ Verksamheten kan godkännas.

NEJJA

Art. 6.3-
förfarande 
(se nedan –
börjar med 

screeningfas)

Skyldighet att 
undvika 

försämring 
(1)

☺

Ska skogsverksamheten i fråga godkännas av den behöriga 
myndigheten?

Ingen 
lämpl. 
bedö
mning

NEJ

JA
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1: Screening: är det sannolikt att projektet/planen
påverkar området på ett betydande sätt?

JA NEJ

Lämplig bedömning Ingen lämplig bedömning

Projektet/ 
planen 

kommer att 
påverka 

områdets 
integritet eller
sådan effekt 

kan inte 
uteslutas 

(osäkerhet)

Projektet/ 
planen 

kommer inte
att påverka 
områdets 
integritet

Skyldighet att 
undvika  

försämring

Art. 6.4-förfarande

☺ ☺

Artikel 6.3-förfarande

Ingen alternativ lösning, 
inga tvingande orsaker av 
väsentligt allmänintresse 
och ingen kompensation
(ev. positivt yttrande från 

kommissionen)

En alternativ lösning finns och/eller
inga tvingande orsaker av väsentligt 

allmänintresse och/eller
ingen kompensation

(ev. inget eller negativt yttrande från 
kommissionen)

☺ : Verksamheten kan godkännas.

:  Verksamheten kan inte godkännas. En alternativ lösning 
eller begränsande åtgärder kan ev. övervägas. I så fall måste 
artikel 6.3-förfarande tillämpas på den alternativa lösningen 
eller ändrade verksamheten.
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4.9 Övervakning och utvärdering 
 
Frågor:  

62. Hur vet man om bevarandestatusen för skogstypen eller arten har förbättrats i hela sitt 
naturliga utbredningsområde i EU?  

63.  Vilka övervakningsskyldigheter gäller för enskilda Natura 2000-områden? Vem ansvarar 
för detta? Hur kan jag hitta den senaste bevarandestatusen för en viss art eller 
livsmiljötyp i mitt område? 

64.  Vilka skyldigheter finns när det gäller övervakning av bevarandeåtgärder i 
Natura 2000-områden? 

 
 
62. Hur vet man om bevarandestatusen för skogstypen eller arten har förbättrats i hela 
sitt naturliga utbredningsområde i EU? 
Rättslig skyldighet Målgrupper: myndigheter Tillhörande fallstudier (nr): 

Enligt artikel 11 i habitatdirektivet ska medlemsstaterna övervaka bevarandestatusen hos 
livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse. Bevarandestatusen för alla arter och livsmiljöer 
av EU-betydelse bedöms regelbundet inom ramen för de lägesrapporter som 
medlemsstaterna lämnar till kommissionen vart sjätte år i enlighet med artikel 17 i 
habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet. Syftet är att fastställa statusen för varje art 
eller livsmiljötyp i hela dess naturliga utbredningsområde inom EU. Fyra klasser av 
bevarandestatus har införts: Gynnsam (FV), Ogynnsam-Otillräcklig (U1), Ogynnsam-Dålig 
(U2) och Ej bedömd (XX).  
Slutmålet är naturligtvis att samtliga ska uppnå en gynnsam bevarandestatus.80 Men det 
kommer att ta tid att uppnå det resultatet. Livsmiljötyperna och arterna valdes eftersom de är 
hotade eller sällsynta, vilket betyder att bevarandestatusen i de flesta fall var dålig redan från 
början. Det kommer därför att ta viss tid innan bevarandeåtgärderna som införts bär frukt 
genom att förbättra den allmänna bevarandestatusen för arten eller livsmiljötypen i EU som 
helhet.  

I flera medlemsstater (till exempel Österrike, Tyskland, Frankrike och Storbritannien) har ett 
systematiskt övervakningsprogram utvecklats för att följa bevarandestatusen inom olika 
områden. Uppgifter från befintliga skogsinventeringar, framför allt i stora skogsområden, kan 
vara användbara i detta sammanhang. I den tyska nationella skogsinventeringen 
(Bundeswaldinventur, BWI-2012) har skogstyperna samt faktorer som leder till störningar av 
dem beaktats under fältarbetet i samband med de regelbundna inventeringarna. 
Alla ansträngningar görs för att uppnå detta mål, och de senaste bedömningarna av 
bevarandestatusen offentliggjordes i maj 2015. De ger en god bild av framstegen hittills.81

 

                                                 
80 Detta begrepp definieras i habitatdirektivet – se avsnitt 3.4 i del I av denna rapport.  
81 Mer detaljerad information finns på följande webbplats: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Vilka övervakningsskyldigheter gäller för enskilda Natura 2000-områden? Vem 
ansvarar för detta? Hur kan jag hitta den senaste bevarandestatusen för en viss art 
eller livsmiljötyp i mitt område?  
Rättslig 
skyldighet/information 

Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 5 
 

(RS) De enskilda medlemsstaterna ska själva bestämma hur de bäst kan övervaka 
bevarandestatusen för livsmiljötyper och arter av EU-betydelse i varje Natura 2000-område 
inom deras respektive länder. Detta ansvar åligger de behöriga myndigheterna i varje land. 
Resultaten av övervakningarna är normalt tillgängliga för allmänheten, till exempel på 
myndigheternas webbplatser.  
(I) Det finns emellertid ingen skyldighet för privata skogsägare eller förvaltare att övervaka 
bevarandestatusen för de arter och livsmiljötyper som finns i deras skog. Naturligtvis får de 
mycket gärna göra detta, eftersom det alltid ger mycket värdefull information, till exempel 
som ett sätt att skicka varningssignaler när en försämring kan tänkas inträffa.   
Bevarandestatusen för en viss art eller livsmiljötyp i ett Natura 2000-område registreras och 
hålls uppdaterad i den standardiserade datablankett som finns offentligt tillgänglig för varje 
Natura 2000-område. Behöriga myndigheter och områdesförvaltare kan också lämna 
detaljerade upplysningar i detta avseende. 
 
 
64. Vilka skyldigheter finns när det gäller övervakning av bevarandeåtgärder i 
Natura 2000-områden? 
Rättslig 
skyldighet/rekommendation 

Målgrupper: behöriga 
myndigheter, skogsförvaltare, 
skogsägare 

Tillhörande fallstudier (nr): 20
 

(RS) Enligt artikel 11 i habitatdirektivet är medlemsstaterna skyldiga att övervaka 
bevarandestatusen hos livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse. Enligt artikel 17.1 ska 
medlemsstaterna rapportera om genomförandet av de åtgärder som vidtagits i 
Natura 2000-områden samt göra en bedömning av de åtgärdernas effekt.  
Enligt det nya rapportformatet82 under artikel 17 (som antagits för rapportering om perioden 
2007–2012) ska medlemsstaterna lämna information som bör göra det möjligt att utvärdera 
Natura 2000-nätverkets bidrag till bevarandestatusen för livsmiljötyper och arter och 
nätverkets allmänna effekter.  
Detta nya format omfattar kravet att rapportera om genomförandet av skötsel- och 
förvaltningsplaner eller andra instrument som används av medlemsstaterna för att sköta och 
förvalta sitt nätverk, vilka områden som påverkas av projekt eller planer för vilka 
kompenserande åtgärder var nödvändiga och de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att 
säkerställa att Natura 2000-nätverket är ekologiskt sammanhängande i enlighet med 
artikel 10. 
(R) Eftersom medlemsstaterna är skyldiga att rapportera om genomförandet av 
bevarandeåtgärder och åtgärdernas effekter för bevarandestatusen är det lämpligt att införa 
en övervakningsmekanism på områdesnivå. En sådan mekanism omfattar normalt mätbara 
och klart verifierbara kriterier och indikatorer för att underlätta uppföljning och utvärdering av 
resultaten. 

                                                 
82 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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Övervakningen i Natura 2000 är i regel de behöriga myndigheternas ansvar. När det gäller 
skogstyper och arter och de åtgärder som genomförs i skog är ett nära samarbete mellan 
skogs- och naturvårdsmyndigheter samt skogsägare och skogsförvaltare önskvärt.  
Övervakning och utvärdering av resultat är avgörande för att kunna anpassa bevarandemål 
och åtgärder till eventuella betydande naturliga eller andra händelser som kan påverka 
bevarandet av livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse som förekommer i området. 
 
 
4.10 Kommunikation, samarbete och berörda intressenters aktiva engagemang 
 
Frågor: 
 
65.  Vilken roll kan skogsägare och skogsförvaltare spela för genomförandet av Natura 2000?  
66.  Varför är det viktigt att engagera olika grupper av intressenter i fastställandet av 

bevarandemål och skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000? 
67.  Vilka steg bör ingå i en process för aktivt deltagande? 
68.  Vilken typ av information bör offentliggöras? 
69.  Skogsägarna har ofta svårt att förstå Natura 2000. Hur kan den situationen förbättras? 
 
 
65. Vilken roll kan skogsägare och skogsförvaltare spela för genomförandet av 
Natura 2000?  
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter 
Tillhörande fallstudier (nr): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
och 24 

Att genomföra Natura 2000 är medlemsstaternas ansvar, men det får mycket viktiga 
konsekvenser för markägare och förvaltare. Det är därför absolut avgörande att 
skogsägare och skogsförvaltare ges möjlighet att delta i processen fullt ut. Det finns ett 
verkligt behov av och värde i att engagera skogsägare och förvaltare i ett tidigt skede. 
Skogsägarna känner till sina fastigheter, har egna förvaltningsmål och spelar en 
avgörande roll för att fastställa och genomföra olika skogsbruksåtgärder i sina skogar. De 
är därför viktiga partner när det gäller att utveckla och framgångsrikt genomföra 
Natura 2000. 
Att förbereda och utarbeta skötsel- och förvaltningsplaner som omfattar de 
områdesspecifika bevarandemålen och bevarandeåtgärderna för Natura 2000-områden 
rekommenderas starkt. Det är viktigt att alla relevanta berörda intressenter engageras för 
att grundligt undersöka alternativ som kan motsvara olika förväntningar, belysa och 
undvika tänkbara konflikter samt hitta lösningar för att kompensera ekonomiska förluster 
(merkostnader och inkomstbortfall) på grund av särskilda bevarandeåtgärder som går 
utöver normala rutiner i samband med hållbart skogsbruk.  
 
66. Varför är det viktigt att engagera olika grupper av intressenter i fastställandet 
av bevarandemål och skötsel- och förvaltningsplaner för Natura 2000?  
Rekommendation Målgrupper: allmänheten, 

skogsförvaltare, 
skogsägare, myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
och 24 
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Eftersom syftet med Natura 2000 är att säkerställa den biologiska mångfalden samtidigt 
som man tar hänsyn till socioekonomiska och kulturella krav bör samtliga relevanta 
berörda intressenter identifieras i förväg och engageras i arbetet med att förbereda och 
utarbeta åtgärder för att bevara skogarna i Natura 2000-områden.  
Olika typer av berörda intressenter kan i olika hög grad beröras av skötsel och förvaltning 
av Natura 2000-områden. Myndigheter, skogsägare och skogsförvaltare är mest 
relevanta i beslutsprocesserna, men synpunkterna från andra intressenter bör också 
beaktas, framför allt synpunkter från lokalsamhällen och andra markanvändare, 
icke-statliga organisationer, jägare, fiskare etc. som eventuellt kan bidra till processen 
med sina kunskaper och erfarenheter.  
Genom att låta allmänheten delta i planering och utarbetande av områdesspecifika 
bevarandemål och bevarandeåtgärder för ett Natura 2000-område blir det möjligt att 
beakta synpunkter från människor som bor och arbetar inom området eller som utnyttjar 
det. Detta erbjuder en utmärkt möjlighet att skapa en god social atmosfär som präglas av 
en mer positiv inställning till bevarande av naturmiljöer. Sannolikheten för framgång ökar 
kraftigt om de olika berörda intressenterna informeras och tillfrågas om skötsel och 
förvaltning av området. Detta kan också erbjuda en möjlighet att utveckla en 
sektorsövergripande och professionell strategi samt samarbete och eventuella synergier 
mellan olika aktörer.  
Att engagera aktörer som varken är skogsägare eller skogsförvaltare ger en möjlighet att 
undvika och lösa eventuella konflikter (till exempel ett för stort tryck från vilda djur) och 
dra nytta av andras kunskaper och erfarenheter. Eftersom bevarandestatusen för 
skyddade livsmiljötyper och arter ofta påverkas av verksamheter som bedrivs av en 
mängd olika intressenter (skogvaktare, jägare, turistsektorn etc.) är kommunikation med 
och mellan dem avgörande för att skapa en integrerad skötsel och förvaltning och uppnå 
bevarandemålen och andra mål på ett balanserat sätt. 
 
67. Vilka steg bör ingå i en process för aktivt deltagande? 
Rekommendation Målgrupper: allmänheten, 

skogsförvaltare, 
skogsägare, myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
2, 3, 6, 8, 10,18, 22 och 24 

Det finns flera olika sätt att genomföra processer för aktivt deltagande.83 En process för 
aktivt deltagande i skötsel och förvaltning av skog i Natura 2000-områden kunde omfatta 
följande steg:  
- Identifiering av alla relevanta berörda intressenter. 
- Inrättandet av en arbetsgrupp eller kommitté där så är lämpligt med olika berörda 
intressenter. 
- Kartläggning av värderingar, rättigheter, resurser, markområden och territorier samt 
utvärdering av effekter. 
- Konsekvensbedömning med aktivt deltagande – definiera positiva och negativa effekter. 
- Detaljerad och offentlig information om bevarandemål och diskussion om planerade 
åtgärder. Riktad information till alla direkt berörda intressenter. 
- Diskutera och fastställa de bästa metoderna och mekanismerna för att genomföra 
nödvändiga åtgärder, med beaktande av finansiella resurser, kompensation och 
gemensamt utnyttjande av vinster. 
- Medling vid motstridiga krav med hjälp av lämpliga förfaranden för tvistlösning. 

                                                 
83 Se till exempel verktygslådan för offentligt deltagande i planering av skog och skogsmark som har 
offentliggjorts av den brittiska skogsbrukskommissionen: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-
5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8


90 Natura 2000 och skog 

 

- Inrättandet av en övervakningsmodell som bygger på aktivt deltagande och som 
engagerar samtliga intressenter redan från början: vad som ska övervakas, hur, när, var 
och av vem. 
- Inrätta tjänster för rådgivning. 

 
68. Vilken typ av information bör offentliggöras? 
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter
Tillhörande fallstudier (nr): 
2, 3, 8, 10 och 17 

Öppen, offentlig tillgång till information är ytterst viktigt, framför allt när det gäller 
bevarandemål, skyldigheter, rekommendationer och överenskommelser, såväl på 
områdesnivå som på nationell och regional nivå. Efter de nödvändiga samråden bör 
skogsägare och skogsförvaltare informeras grundligt om skälen till och betydelsen av 
områdesspecifika bevarandemål och åtgärder i Natura 2000-skog. Det är därför lämpligt 
att detaljerade beskrivningar av bevarandemålen och åtgärderna samt lämplig 
information om platsen för viktiga naturliga särdrag och respektive bevarandeåtgärder 
offentliggörs. I motsats till vissa skogsbruksplaner (som kan omfatta privat och känslig 
information) är en skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000 i regel ett offentligt 
dokument (se även fråga 33). 

Kommunikation av relevant och lättbegriplig information är av avgörande betydelse för att 
stärka den ömsesidiga förståelsen och främja en dialog mellan olika berörda intressenter. 
Det är också en förutsättning för fruktbara diskussioner om bevarandemål och 
bevarandeåtgärder. För en god kommunikationsplan krävs lämpliga kommunikations- och 
informationsstrategier kring de allmänna målen för Natura 2000, områdenas 
bevarandemål och åtgärder etc. Det kan omfatta inrättandet av arbetsgrupper eller 
kommittéer med deltagande av många olika intressentgrupper och utveckling av en öppen 
process för möten och samråd (rundabordssamtal, nyhetsbrev osv.). Det är viktigt att 
intressenterna informeras väl, inte bara om begränsningarna utan också om möjligheterna 
som erbjuds genom Natura 2000. 
 
69. Skogsägarna har ofta svårt att förstå Natura 2000. Hur kan den situationen 
förbättras?  
Rekommendation Målgrupper: skogsägare, 

förvaltare och myndigheter
Tillhörande fallstudier (nr): 
3, 8 och 10 

Habitatdirektivet omfattar inga uttryckliga kommunikationsskyldigheter. Kommissionen 
har emellertid understrukit betydelsen och behovet av att kommunicera och förklara 
målen för Natura 2000 för allmänheten och framför allt för intressenter som är direkt 
knutna till områdets skötsel och förvaltning. Kommissionen har offentliggjort en nyttig 
vägledning om de allmänna bestämmelserna i fågel- och habitatdirektiven samt riktlinjer 
som mer specifikt riktas till enskilda ekonomiska sektorer 
(se http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 
Det finns ett antal verktyg för att öka medvetenheten, ge råd och bygga upp lokal 
kapacitet för skötsel och förvaltning av ett Natura 2000-område och utveckla en process 
för aktivt deltagande (se också fråga 25). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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4.11 Skydd av arter och livsmiljöer av EU-betydelse i hela deras 
utbredningsområde, utanför Natura 2000-områden 
 
Frågor:  

70.  Har skog utanför Natura 2000-nätverket någon roll i bevarandet av arter och livsmiljöer 
av EU-betydelse? 

71.  Vilka rättsliga krav finns det för att skydda listade arter utanför Natura 2000? 
 
 
70. Har skog utanför Natura 2000-nätverket någon roll i bevarandet av arter och 
livsmiljöer av EU-betydelse? 

Information/rekommendation Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
12, 16 och 22 

(I) Ja, skog utanför Natura 2000-nätverket spelar verkligen en viktig roll för bevarandet av 
livsmiljöer och arter av EU-intresse, framför allt sådana som är sårbara på grund av 
fragmentering eller isolering. Sådan skog kan i stor utsträckning bidra till att förbättra 
nätverkets ekologiska sammanhållning och den funktionella konnektiviteten mellan olika 
Natura 2000-områden.  
Områdena utanför Natura 2000-nätverket kan också erbjuda ytterligare fristad för arter och 
livsmiljötyper utanför de utsedda områdena. Detta är särskilt viktigt för skogslevande arter 
som strövar inom stora markområden (till exempel björn och lo) och skogstyper med ett stort 
utbredningsområde (till exempel strandskogar längs vattendrag) eftersom enbart en del av 
deras totala resurser ingår i Natura 2000-nätverket (ibland mindre än 50 %). Områdena 
utanför Natura 2000-nätverket behövs för att uppnå en gynnsam bevarandestatus.   
(R) I artikel 10 i habitatdirektivet uppmuntras medlemsstaterna att sträva efter att främja 
skötseln och förvaltningen av de särdrag i landskapet som är av avgörande betydelse för 
vilda djurs och växters flyttning, spridning och genetiska utbyten. Sådana åtgärder kan också 
omfatta skog och skogsmark som inte utsetts som Natura 2000-områden. Artikel 10 får 
praktiska konsekvenser för skogsägare och skogsförvaltare enbart om medlemsstaterna har 
vidtagit särskilda åtgärder i anslutning till den frågan. Vissa länder tar upp denna aspekt i 
nationella eller regionala strategier (till exempel Ecoforests i Lettland eller 
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique i Frankrike). Kommissionens initiativ Grön 
infrastruktur innebär en ytterligare stimulans för medlemsstaterna att vidta sådana åtgärder. 

Betydelsen av områden utanför Natura 2000-nätverket för fåglar framgår av artiklarna 3 b och 
4 i fågeldirektivet, enligt vilka medlemsstaterna i enlighet med livsmiljöernas ekologiska 
behov ska vidta underhålls- och skötselåtgärder inom och utanför skyddade områden och 
undvika förorening och försämring av livsmiljöer. 
 
71. Vilka rättsliga krav finns det för att skydda listade arter utanför Natura 2000?  

Rättslig skyldighet Målgrupper: skogsägare, 
förvaltare och myndigheter 

Tillhörande fallstudier (nr): 
12 och 16 

Enligt EU:s båda naturvårdsdirektiv ska också vissa arter, såväl i som utanför 
Natura 2000-områden, skyddas i EU som helhet för att säkerställa bevarandet inom hela 
deras naturliga utbredningsområde i EU. Detta gäller alla naturligt förekommande vilda 
fågelarter i EU samt de övriga arter som anges i bilagorna IV och V till habitatdirektivet och 
som även är knutna till skogsmiljöer. 
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Medlemsstaterna ska dessutom skydda, bevara eller återställa en tillräcklig variationsrikedom 
och areal i fråga om livsmiljöer för samtliga vilda fågelarter inom EU:s territorium (artikel 3 i 
fågeldirektivet). Det kravet kan medföra åtgärder för att skydda livsmiljöer utanför 
Natura 2000-nätverket.  

När det gäller bestämmelser om att skydda arter i hela deras utbredningsområde ska 
medlemsstaterna enligt de båda direktiven84 förbjuda  
- att avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur detta görs, 
- att avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen eller plocka, samla in, skära av, dra upp 

med rötterna eller förstöra skyddade växter, 
- att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser, 
- att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder, 
- förvaring, transport och försäljning av exemplar som insamlats i naturen. 
Dessa förbud, införlivade i den nationella lagstiftningen, måste respekteras av samtliga 
skogsägare, brukare och förvaltare.  
Undantag medges i vissa fall (till exempel för att förhindra allvarliga skador på skördar, 
boskap, skog, fiske och vatten) under förutsättning att det inte finns någon annan nöjaktig 
lösning och konsekvenserna av dessa undantag inte är oförenliga med direktivens 
övergripande målsättning. Villkoren för undantagen anges i artikel 9 i fågeldirektivet och 
artikel 16 i habitatdirektivet. 
Ytterligare vägledning om bestämmelserna om artskydd i habitatdirektivet finns på 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
 
 

                                                 
84 De exakta villkoren anges i artikel 5 i fågeldirektivet (för fåglar), artikel 12 (för djur) och artikel 13 (för 
växter) i habitatdirektivet. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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BILAGOR 
 

 
BILAGA 1: ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR  
 
 
ORDLISTA 
 

Annan trädbevuxen mark: Mark på mer än 0,5 ha som inte klassats som skog. Området har 
en krontäckning på mellan fem och tio procent och omfattar träd som kan nå en höjd av fem 
meter vid mogen ålder in situ; eller med en kombinerad täckning av buskvegetation och träd. 
Det omfattar inte mark som i första hand används för jordbruk eller stadsbebyggelse (FAO – 
Global Forest Resources Assessment 2015 Terms and Definitions Working Paper 144/E 
Rom 2012). 

Art av gemenskapsintresse: Arter som inom medlemsstaternas europeiska territorium är 
hotade, med undantag för de arter vilkas naturliga utbredningsområde är marginellt inom det 
territoriet och som inte är hotade eller sårbara inom den västra palearktiska regionen eller 
som är sårbara, dvs. kan antas bli överförda till den hotade kategorin inom en nära framtid 
om orsaksfaktorerna fortsätter att verka eller som är sällsynta, dvs. med små populationer 
som för närvarande inte är hotade eller sårbara, men som är utsatta för risk. Arterna återfinns 
inom begränsade geografiska områden eller är glest spridda över ett mycket omfattande 
område eller är endemiska och kräver särskild uppmärksamhet på grund av den speciella 
karaktären hos sin livsmiljö eller de möjliga följder som exploatering av det geografiska 
området kan få för deras livsmiljö eller för deras bevarandestatus. Sådana arter förtecknas i 
bilaga II och/eller bilaga IV eller V till habitatdirektivet.  

Arter av europeisk betydelse: I detta dokument sådana arter av gemenskapsintresse 
(se ovan) och fågelarter som ingår i bilaga I till fågeldirektivet och andra flyttande arter som 
regelbundet förekommer på EU:s territorium som kräver att det utses särskilda 
skyddsområden i enlighet med detta direktiv. 

Avskogning: Konvertering av skog till annan markanvändning eller permanent reducering av 
krontäckningen under det nedre tröskelvärdet på tio procent. Avskogning medför en 
långsiktig eller permanent förlust av skog och innebär en övergång till annan 
markanvändning. Det omfattar skogsarealer som konverterats till jordbruk- eller betesmark, 
vattenreservoarer och städer (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Beskogning: Etablerandet av en skog genom plantering och/eller avsiktlig sådd på mark 
som tidigare inte klassats som skog. Innebär en förändring av markanvändningen från 
icke-skog till skog (FRA 2015 Terms and definitions, Bedömning av skogsresurser (FRA, 
FAO 201285). 

Bevarandegrad: I detta dokument avses bevarandestatusen för en livsmiljötyp eller art av 
gemenskapsintresse i ett Natura 2000-område enligt definitionen i den standardiserade 
datablanketten (se nedan). I den standardiserade datablanketten används tre kriterier 
(representativitet, relativ omfattning och bevarandestatus för livsmiljöer, population, 
bevarande och isolering för arter) för att göra en global bedömning av varje art och 
livsmiljötyp som finns inom det aktuella området.86 

Bevarandestatus: I artikel 1 i habitatdirektivet definieras begreppet bevarandestatus vad 
gäller livsmiljöer och arter. En livsmiljös bevarandestatus är summan av de faktorer som 
                                                 
85 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 
86 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga 
utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt i 
medlemsstaternas europeiska territorium som omfattas av fördraget. En arts 
bevarandestatus är summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång 
sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer i 
medlemsstaternas europeiska territorium som omfattas av fördraget. Bevarandestatusen 
bedöms som ”gynnsam”, ”ogynnsam-otillräcklig” eller ”ogynnsam-dålig”, utifrån 
fyra parametrar som anges i artikel 1 i habitatdirektivet. Parametrarna för livsmiljöer är 
utbredningsområde, yta, struktur och funktioner och framtidsutsikter och för arter är de 
utbredningsområde, population, livsmiljö för arten och framtidsutsikter. 

Bilaga I till habitatdirektivet innehåller en förteckning över naturliga livsmiljötyper av 
gemenskapsintresse vilkas bevarande kräver utseendet av särskilda bevarandeområden.  

Bilaga II till habitatdirektivet innehåller en förteckning över djur- och växtarter av 
gemenskapsintresse vilkas bevarande kräver utseendet av särskilda bevarandeområden. De 
flesta arter som finns förtecknade i denna bilaga finns även förtecknade i bilaga IV.  

Bilaga III till habitatdirektivet innehåller en förteckning över kriterier för att välja ut områden 
som är lämpliga att utses till områden av gemenskapsintresse och till särskilda 
bevarandeområden.  

Bilaga IV till habitatdirektivet innehåller en förteckning över djur- och växtarter av 
gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd. 

Bilaga V till habitatdirektivet innehåller en förteckning över djur- och växtarter av 
gemenskapsintresse för vilka insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för 
förvaltningsåtgärder. 

Biogeografiska regioner: Livsmiljöer och arter som ofta påträffas tillsammans är knutna till 
regioner som uppvisar likheter i fråga om klimat, höjd och geologi. Ur ett ekologiskt 
perspektiv kan Europa delas in i nio landbaserade och fyra marina biogeografiska regioner. 
När en medlemsstat gör en bedömning av bevarandestatusen för en art eller livsmiljö är 
referensområdet för bedömningen inte den medlemsstatens territorium utan respektive del av 
biogeografiska regioner inom den medlemsstaten (Europeiska kommissionen, 200987). 

Död ved: All icke-levande trähaltig biomassa som inte ingår i avfall och som antingen står 
upp eller ligger på eller i marken. Död ved inkluderar trä som ligger på ytan, döda rötter och 
stubbar som är minst 10 cm i diameter eller annan diameter som används i landet (FRA 2015 
Terms and definitions, FAO 2012). Mängden död ved i Europas skogar är en viktig indikator 
på skogens biologiska mångfald. Volymen döda stående träd (torrakor, högstubbar) och 
liggande träd (lågor) i skogsarealen och annan trädbevuxen mark är en av de alleuropeiska 
indikatorerna för biologisk mångfald (SEBI 018) och en av de indikatorer som inrättats enligt 
MCPFE för att bedöma statusen för skogens biologiska mångfald. Volymen död ved per 
skogstyp rapporteras i regel med beaktande av stående och liggande döda träd med en 
minsta längd av 2 m och en minsta diameter på 10 cm (MCPFE, EEA88). 

Ekologiska krav för livsmiljötyper och arter: I detta dokument omfattar de ekologiska 
kraven för livsmiljötyper och arter samtliga ekologiska behov, inklusive både abiotiska och 
biotiska faktorer, som bedöms som nödvändiga för att säkerställa bevarandet av de 

                                                 
87 Europeiska kommissionen 2009. Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet. 
Sammanfattande rapport om bevarandestatus för livsmiljöer och arter i enlighet med artikel 17 i 
direktivet om bevarande av livsmiljöer. KOM(2009) 358 slutlig http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:SV:PDF 
88 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:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:SV:PDF
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
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livsmiljötyper (dvs. de habitatspecifika strukturer och funktioner som krävs för dess 
långsiktiga bibehållande, dess typiska arter etc.) och arter som finns inom området, inklusive 
deras förhållande till den fysiska miljön (luft, vatten, mark, vegetation etc.). 

Förvaltning utan åtgärder (fri utveckling): En form av förvaltning som vid behov tillåter 
naturliga processer genom att förhindra störningar från mänskliga aktiviteter som kunde 
påverka den biologiska mångfalden på ett betydande sätt (Wilderness guidelines). 

Gammal skog/trädbevuxen mark: Se naturskog. 

Gynnsam bevarandestatus: Begreppet ”gynnsam bevarandestatus” betecknar det 
övergripande mål som ska uppnås för alla livsmiljötyper och arter av gemenskapsintresse. 
Det kan enkelt beskrivas som en situation som främjar en viss livsmiljötyp eller art (såväl i 
fråga om kvalitet som utsträckning/population) och där det är goda utsikter att detta gäller 
även i framtiden. Det faktum att en livsmiljötyp eller art inte är hotad (dvs. inte står inför en 
direkt risk för utrotning) innebär inte att dess bevarandestatus är gynnsam.  

Enligt artikel 1 i habitatdirektivet anses en naturlig livsmiljös bevarandestatus som gynnsam, 
när 

- dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller 
ökande, och 

- den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall kunna 
bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas kvar under en överskådlig 
framtid, och 

- bevarandestatusen för dess typiska arter är gynnsam. 

 

En arts bevarandestatus anses som gynnsam, när 

- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer 
att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och 

- artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom 
en överskådlig framtid, och 

- det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att 
artens populationer skall bibehållas på lång sikt. 

Habitat för en art: En miljö som definieras av särskilda abiotiska och biotiska faktorer, i 
vilken arten lever i olika faser av sin biologiska cykel.  

Halvnaturlig skog: Skog/annan trädbevuxen mark med inhemska arter, som uppkommit 
genom plantering, sådd eller assisterad naturlig återväxt. Det omfattar intensivt brukade 
områden där inhemska arter används och avsiktliga insatser görs för att öka/optimera 
andelen önskade arter, vilket leder till förändringar i skogens struktur och sammansättning; 
naturligt föryngrade träd av andra arter än de som planterats/såtts kan förekomma; eventuellt 
ingår områden med naturligt föryngrade träd av introducerade arter; inkluderar områden 
under intensiv förvaltning där avsiktliga insatser, såsom gallring eller gödning, görs för att 
förbättra eller optimera skogens önskvärda funktioner. Dessa insatser kan leda till 
förändringar i skogens struktur och sammansättning (FRA 2005 Terms and definitions, 
FAO 2000).  

Helt integrerad förvaltningsplan för Natura 2000 och skogsbruk: I detta dokument 
definieras detta begrepp som en skötsel- och förvaltningsplan som innehåller detaljerad 
information om kraven för skogsbruk och Natura 2000 (skogsinventeringsdata, 
skogsbruksmål, livsmiljötyper och arter av gemenskapsintresse, bevarandemål m.m.) samt 
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planerade skogsbruksoperationer och bevarandeåtgärder för Natura 2000, som också kan 
innefatta särskilda skogsskötseloperationer. Alla operationer och åtgärder som ingår i en helt 
integrerad förvaltningsplan har utformats på ett sätt som gör att de är förenliga med områdets 
bevarandemål. En helt integrerad förvaltningsplan för Natura 2000 och skogsbruk är ett 
gemensam förvaltningsinstrument för ett visst skogsområde som ägs av en person eller en 
grupp av ägare och som i sin helhet utsetts till ett Natura 2000-område. För ett sådant 
område spelar en sådan plan rollen av såväl klassisk skogsbruksplan som skötsel- och 
förvaltningsplan för Natura 2000.   

Hållbart skogsbruk: Förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt 
och i en sådan takt som upprätthåller dess biologiska mångfald, produktivitet, 
föryngringskapacitet, vitalitet och dess förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga 
ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå, och som 
inte skadar andra ekosystem (Ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa, 
Helsingfors 1993). 

Icke träbaserad produkt: Nyttigheter som hämtas från skog som är fysiska objekt av 
biologiskt ursprung, förutom trä. Omfattar i regel icke träbaserade växt- och djurprodukter 
som samlats in i områden som definieras som skog. Omfattar särskilt följande, oavsett om de 
kommer från naturliga skogar eller planteringar: gummi arabicum, gummi/latex och kåda; 
julgranar, kork, bambu och rotting (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Insektsangrepp: En konstaterbar minskning av skogens hälsa på grund av en plötslig 
ökning av antalet skadeinsekter (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012) 

Introducerad art: En art, underart eller lägre taxon som förekommer utanför sitt naturliga 
utbredningsområde (tidigare eller nuvarande) och sin spridningspotential (dvs. utanför det 
spridningsområde den förekommer i eller kunde förekomma i utan direkt eller indirekt 
introduktion eller vård av människor) (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Invasiva arter: Arter som är främmande för ett visst ekosystem och vilkas införande och 
spridning orsakar eller kan förmodas orsaka sociokulturell, ekonomisk eller miljömässig 
skada eller skada på människors hälsa (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Likvärdigt instrument (jämfört med skogsbruksplan): Information som samlats in om 
skogsområdet av en viss skogsförvaltning eller flera, aggregerade skogsförvaltningar 
(skogsblock, jordbruk, företag, avrinningsområden, kommuner eller större enheter) och 
strategier/förvaltningsaktiviteter som planerats för att nå förvaltnings- eller utvecklingsmålen 
(Forest Europe, MCPFE 2002). 

Livsmiljötyper av gemenskapsintresse: De livsmiljöer som inom medlemsstaternas 
europeiska territorium riskerar att försvinna inom sitt naturliga utbredningsområde eller som 
har ett litet naturligt utbredningsområde sedan de minskat i antal eller på grund av det 
naturligt begränsade området eller som utgör enastående exempel på typiska särdrag för en 
eller flera av de biogeografiska regionerna. Sådana livsmiljötyper förtecknas i bilaga I till 
habitatdirektivet.  

Natura 2000-skog: I detta dokument definieras en ”Natura 2000-skog” som en skog eller del 
av en skog som ingår i ett område som har utsetts till Natura 2000-område. En 
Natura 2000-skog kan omfatta både livsmiljötyper som motsvarar en livsmiljö som ingår i 
bilaga I till habitatdirektivet och livsmiljöer som inte är av gemenskapsintresse, men som har 
en viss betydelse som habitat för en art av gemenskapsintresse eller helt enkelt för områdets 
eller Natura 2000-nätverkets allmänna sammanhang (konnektivitet). 

Naturlig skog: En skog som består av inhemska träd och som inte klassats som 
skogsplantering (FAO, Bedömning av skogsresurser 2000). 
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Naturskog: Naturskog är delar av primär- eller sekundärskogar som har utvecklat strukturer 
och arter som normalt anses höra till gammal primärskog av samma typ. 

Område av gemenskapsintresse (SCI): Ett område som, i den biogeografiska region eller 
de biogeografiska regioner det tillhör, väsentligt bidrar till att bibehålla eller återställa en 
gynnsam bevarandestatus för någon av livsmiljöerna i bilaga 1 till habitatdirektivet eller någon 
av arterna i bilaga 2, och som också kan bidra väsentligt till att Natura 2000 blir 
sammanhängande, och/eller som väsentligt bidrar till bibehållandet av den biologiska 
mångfalden inom den biogeografiska region eller de biogeografiska regioner som avses. 
Förteckningen över områden av gemenskapsintresse antas genom beslut i kommissionen. 
De finns på 

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

Planterad skog: Skog som i första hand består av träd som uppkommit genom plantering 
och/eller avsiktlig sådd (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Primärskog: Naturligt föryngrad skog med inhemska arter, där det inte finns några klart 
synliga tecken på mänsklig verksamhet och där de ekologiska processerna inte störts i 
betydande utsträckning. Detta är några av de centrala särdragen för primärskog: 
• De uppvisar naturlig dynamik, till exempel naturlig sammansättning av trädslag, förekomst 
av död ved, naturlig åldersstruktur och naturliga återväxtprocesser.  
• Området är tillräckligt stort för att bibehålla sina naturliga särdrag.  
• Det har inte förekommit några kända betydande mänskliga ingripanden, eller det senaste 
betydande mänskliga ingripandet skedde för tillräckligt länge sedan för att medge att den 
naturliga artsammansättningen och de naturliga processerna återetableras (FRA 2015 
Terms and definitions, FAO 2012). 

Prioriterade arter: Arter för vilkas bevarande gemenskapen har ett särskilt ansvar med 
tanke på den andel av deras naturliga utbredningsområde som ligger inom 
medlemsstaternas europeiska territorium. Sådana arter har utmärkts med en asterisk i bilaga 
I till habitatdirektivet. 

Prioriterade livsmiljötyper: Naturliga livsmiljötyper som riskerar att försvinna, som finns i 
medlemsstaternas europeiska territorium och för vilkas bevarande gemenskapen har ett 
särskilt ansvar på grund av den andel av deras naturliga utbredningsområde som ligger inom 
medlemsstaternas europeiska territorium. Sådana livsmiljötyper har utmärkts med en asterisk 
i bilaga I till habitatdirektivet. 

Skog som används i flera olika syften: Ett skogsområde som avsetts i första hand för flera 
olika syften och där inget av dessa enskilt betraktas som den dominerande avsedda 
funktionen. Inkluderar alla kombinationer av produktion av nyttigheter, skydd av mark och 
vatten, bevarande av biologisk mångfald och tillhandahållande av sociala tjänster och där 
ingen av dessa enskilt betraktas som den dominerande funktionen (FRA 2015 Terms and 
definitions, FAO 2012). 

Skog: Mark som omfattar mer än 0,5 hektar med träd som är över 5 meter höga och med en 
krontäckning som är högre än 10 procent eller träd som kan nå dessa trösklar in situ. Detta 
inkluderar inte mark som främst används som jordbruksmark eller i städer (FRA 2015 
Terms and definitions, FAO 2012). 

Skogens naturliga utbredning: Utbredning av skog genom naturlig succession på mark 
som dittills används för andra syften (till exempel skogssuccession på mark som tidigare 
använts för jordbruk) (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Skogsbruk: En yrkesmässig verksamhet som innebär att man tillämpar forskningsrön, 
erfarenheter och beprövade metoder för att skapa, förvalta, använda och bevara skog och 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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tillhörande resurser för människors väl och på ett hållbart sätt för att uppnå önskvärda mål, 
behov och värden. (SAF 2008) … 
Skogsbruksplan: Ett förvaltningsinstrument som syftar till att fastställa skogsbruksmål, och 
som regelbundet ses över. En skogsbruksplan måste innehålla tillräckliga uppgifter om 
operationer som planeras för enskilda operativa enheter (bestånd eller delar) men kan också 
innehålla allmänna strategier och aktiviteter som planeras för att nå förvaltningsmålen. 
Definitionen omfattar skogsarealer inom skyddade områden som har en skötsel- och 
förvaltningsplan (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). Enligt Forest Europe 
definieras en skogsbruksplan som information (i form av text, kartor, tabeller och diagram) 
som samlats in under (regelbundna) skogsinventeringar på operativ skogsenhetsnivå 
(bestånd, avdelningar) och åtgärder som planeras för enskilda bestånd eller avdelningar för 
att nå förvaltningsmålen (MCPFE 2002). 

Skogsbruksplan som integrerar skötsel- och förvaltningsmål och/eller åtgärder för 
Natura 2000: I detta dokument definieras detta begrepp som en skogsbruksplan som även 
inkluderar information om skötsel- och förvaltningsmålen som har fastställts för det 
Natura 2000-område som den aktuella skogen tillhör. Alla åtgärder som ingår i planen har 
utformats på ett sådant sätt att de är förenliga med dessa bevarandemål. Planen kan 
dessutom omfatta skogsskötselåtgärder eller andra åtgärder som aktivt bidrar till att uppnå 
bevarandemålen för området. Inom ett visst Natura 2000-område kan en eller flera 
skogsbruksplaner som integrerar bevarandemålen för Natura 2000 förekomma parallellt med 
en särskild skötsel- och förvaltningsplan för Natura 2000-området. 

Skogsområde med skogsbruksplan: Skogsområde som har en långsiktig dokumenterad 
skogsbruksplan. Ett skogsområde med skogsbruksplan kan avse en enda förvaltad 
skogsenhet eller ett antal gemensamt förvaltade enheter (skogsblock, jordbruk, företag, 
avrinningsområden, kommuner eller ännu större enheter). 

Skogsägande: Avser i regel den juridiska rätten att fritt och med ensamrätt använda, 
kontrollera, överlåta eller på annat sätt utnyttja en skog. Ägande kan uppkomma genom 
överlåtelse i form av försäljning, donationer och arv. Skogsägande avser ägande av de träd 
som växer på land som klassats som skog, oavsett om ägandet av de träden sammanfaller 
med äganderätten till själva marken (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Särskilt bevarandeområde (SAC): Ett område av gemenskapsintresse som 
medlemsstaterna har utsett genom lagar och andra författningar eller genom avtal, och där 
nödvändiga åtgärder genomförs för att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus 
hos livsmiljöerna eller populationerna av de arter för vilka området utsetts. 

Särskilt skyddsområde (SPA): Ett område som klassats av en medlemsstat i enlighet med 
artikel 4.1 i fågeldirektivet och som tillhör de lämpligaste territorierna i fråga om antal och 
storlek för bevarande av de arter som anges i bilaga I till det direktivet och för regelbundet 
förekommande flyttande arter som inte förtecknas i den bilagan. 

Återbeskogning: Etablerandet av en skog genom plantering och/eller avsiktlig sådd på mark 
som klassats som skog. Medför ingen förändring av markanvändningen (FRA 2015 
Terms and definitions, FAO 2012). 
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FÖRKORTNINGAR 
 

EEA: Europeiska miljöbyrån 

Effis: Europeiska informationssystemet för skogsbränder 
Ejflu: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Eruf: Europeiska regionala utvecklingsfonden 

ESF: Europeiska socialfonden 

FAO: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation 

FRA: FAO:s program för utvärdering av skogsresurserna 

FSC: Forest Stewardship Council  

GIS: Geografiskt informationssystem 

Life: EU:s program för miljö och klimatpolitik  

MCPFE: Ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa, kallas också Forest Europe. 

PEFC: Program för bekräftelse av skogscertifieringssystem 

SAF: Society of American Foresters 

SFM: Hållbart skogsbruk 
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BILAGA 2 
 
Förteckning över skogstyper och arter av gemenskapsintresse som kräver 
upprättandet av särskilda bevarandeområden och/eller som kräver strikt skydd i 
enlighet med habitatdirektivet, och fågelarter som ska omfattas av särskilda 
skyddsåtgärder i enlighet med fågeldirektivet 
 
Skogstyper och deras bevarandestatus (BS) per biogeografisk region 

Teckenförklaring: FV Gynnsam; XX Okänd; U1 Ogynnsam-otillräcklig; U2 Ogynnsam-dålig 
 * Prioriterad livsmiljötyp 

 

Skogstyp (livsmiljötyp) 
BS per biogeografisk region (2007–2012) 

ALP ATL SVH BOR KON MAK MED PAN STE 

9010 – *Västlig taiga U1    U2  U2      

9020 – *Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av 
fennoskandisk typ 

   U2  U2      

9030 – *Naturliga primärskogar på landhöjningskust    U1       

9040 – Nordisk fjällbjörkskog FV    U1       

9050 – Fennoskandiska örtrika skogar med Picea abies, näringsrik 
granskog 

U1    U2       

9060 – Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar, åsbarrskog    U2       

9070 – Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ U2    U2  U2      

9080 – *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ    U2  U2      

9110 – Bokskog av fryletyp, näringsfattig bokskog U1  U1   U2  U1   FV  U1   

9120 – Atlantisk sur bokskog med Ilex U1  U1    FV   U2    

9130 – Bokskog av örtrik typ, näringsrik bokskog U1  U1   U2  U1   FV  FV   

9140 – Mellaneuropeisk subalpin bokskog med Acer & Rumex 
arifolius 

U1     XX   FV    

9150 – Mellaneuropeisk kalkbokskog U1  U1  U1   U1   U2  FV   

9160 – Ek-avenbokskog av buskstjärnblommatyp U2  U2   U2  U1   XX    

9170 – Ek-avenbokskog av måratyp U1  U2  FV   U1    U2   

9180 – *Tilio-Acerion-skogar i sluttningar, rasbranter och raviner, 
ädellövskog i branter 

U1  U2  U1  U2  U1   U1  U1   

9190 – Äldre ekskogar med Quercus robur på sura, sandiga 
slättmarker, näringsfattig ekskog 

 U2   U2  U2    U1   

91A0 – Äldre ekskogar med Ilex och Blechnum på Brittiska öarna  U2         

91AA – * Östliga vitekskogar XX   U1   U2   U2   U1  

91B0 – Termofila Fraxinus angustifolia-skogar     U2   U1    

91BA – Moesiska silvergranskogar U1     U1      

91C0 – * Kaledoniska skogar          

91CA – Skogar med skotsk tall i Rodopi- och Balkanbergen U1     U1      

91D0 – * Skogbevuxen myr FV  U2   U1  U1  U1   U1   

91E0 – * Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade, 
svämlövskog 

U2  U2  U1  U2  U2   U1  U1   

91F0 – Ek-alm-askblandskog längs vattendrag, svämädellövskog U2  U1  U1  U2  U2   U2  U1  U1  
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http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
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Natura 2000 och skog 101 

 

Skogstyp (livsmiljötyp) 
BS per biogeografisk region (2007–2012) 

ALP ATL SVH BOR KON MAK MED PAN STE 

91G0 – * Pannoniska skogar med Q. petraea och Carpinus betulus U1   U1   U1    U1   

91H0 – * Pannoniska skogar med Quercus pubescens U2   U2   U1    U1   

91I0 – * Euro-sibiriska stäppskogar med Quercus spp. FV   U1   U1    U2  U2  

91J0 – * Taxus baccata-skogar på Brittiska öarna  U2         

91K0 – Illyriska Fagus sylvatica-skogar (Aremonio-Fagion) U1     FV    U1   

91L0 – Illyrisk ek-avenabokskog (Erythronio-carpinion) U2     U1   U1  U1   

91M0 – Pannoniska-balkanska skogar med turkisk ek-dvärgek U1   U1   U1   U1  U1  U1  

91N0 – * Pannoniska snår på inlandssanddyner 
(Junipero-Populetum albae) 

       U2   

91P0 – Abietetum polonicum-skogar     U1      

91Q0 – Västkarpatiska Pinus sylvestris-skogar på kalkhaltig mark FV          

91R0 – Dinariska-dolomitiska skogar med skotsk tall FV     FV      

91S0 – * Västpontiska bokskogar   U1   U1      

91T0 – Centraleuropeiska skogar med skotsk tall och lavar XX  U2   U1  U2    U2   

91U0 – Sarmatiska stäpptallskogar     U2      

91V0 – Dakiska bokskogar (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 – Moesiska bokskogar U1     U1      

91X0 – * Bokskogar i Dobrogea         U1  

91Y0 – Dakiska ek- och avenbokskogar     U1     U1  

91Z0 – Moesiska silverlindskogar U1   U1   U1      

9210 – * Apenninska bokskogar med Taxus och Ilex FV     U1   FV    

9220 – * Apenninska bokskogar med Abies alba och bokskog FV     FV   FV    

9230 – Galicisk-portugisiska bokskogar med Q. robur och Q. 
pyrenaica 

 XX      XX    

9240 – Iberiska skogar med Quercus faginea och Quercus 
canariensis 

XX  XX      XX    

9250 – Quercus trojana-skogar       U1    

9260 – Castanea sativa-skogar U1  U1    U1   U2    

9270 – Grekiska bokskogar med Abies borisii-regis U1     XX   FV    

9280 – Quercus frainetto-skogar       FV    

9290 – Cupressus-skogar (Acero-Cupression)       FV    

92A0 – Galleriskogar med Salix alba och Populus alba U1  U1  U1   U2   U2  U1  U1  

92B0 – Strandskog med Rhododendron ponticum, Salix och andra 
längs tidvis vattenförande mediterrana vattendrag 

      U1    

92C0 – Platanus orientalis och Liquidambar orientalis-skog U1     U1   U1    

92D0 – Sydliga galleristrandskogar och tätvegetation
Nerio-Tamaricetea 

  U1   U1  U1  U1   U1  

9310 – Egeiska Quercus brachyphylla-skogar       FV    

9320 – Olea- och Ceratonia-skogar      U1  U1    

9330 – Quercus suber-skogar  U2      U1    

9340 – Quercus ilex- och Quercus rotundifolia-skogar U1  U1    FV   U1    
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http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
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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
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Skogstyp (livsmiljötyp) 
BS per biogeografisk region (2007–2012) 

ALP ATL SVH BOR KON MAK MED PAN STE 

9350 – Quercus macrolepis-skogar       U2    

9360 – * Makaronesiska lagerskogar (Laurus, Ocotea)      U1     

9370 – * Dadelpalmlund med Phoenix      U1  FV    

9380 – Ilex aquifolium-skogar  U1      U2    

9390 – * Buskmark och låg skogsvegetation med Quercus alnifolia       FV    

93A0 – Skogsmark med Q. infectoria (Anagyro foetidae-Q. infec.)       FV    

9410 – Picea-skog på sura marker i bergsområden upp till alpina 
zonen 

U1     U1   FV    

9420 – Alpina Larix decidua- och/eller Pinus cembra-skogar FV          

9430 – Pinus uncinata-skog i subalpina områden och i 
bergsområden 

U1     FV   U2    

9510 – * Sydliga apenninska Abies alba-skogar U1       U1    

9520 – Abies pinsapo-skogar       U1    

9530 – * (Sub)mediterrana tallskogar med endemisk Pinus nigra U1     U1   U1    

9540 – Mediterrana tallskogar med endemisk mesogeisk tall     U2   U1    

9550 – Endemiska tallskogar på Kanarieöarna      FV     

9560 – * Endemiska skogar med Juniperus spp. U1  XX    U1  U1  U2    

9570 – * Tetraclinis articulata-skogar       U1    

9580 – * Mediterrana Taxus baccata-skogar  U1      U2    

9590 – * Cedrus brevifolia-skogar (Cedrosetum brevifoliae)       FV    

95A0 – Högt belägna oro-mediterranska tallskogar U1       U1    

6310 – Dehesas med vintergröna Quercus spp.       U2    
6530 – * Fennoskandiska lövängar    U2  U2      
2180 – Trädklädda sanddyner i atlantisk, kontinental och boreal 
region 

 U1  U1  U2 U1    
  

2270 – * Trädklädda sanddyner med Pinus pinea och/eller Pinus 
pinaster 

   U2 FV   U1  
  

 
 
 
Förteckning över arter med anknytning till skogstyper i bilaga II och bilaga IV till 
habitatdirektivet89 
 
*: Prioriterade arter 
 
Däggdjur 
Barbastella barbastellus (II, IV) 
* Bison bonasus (II, IV) 
* Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
                                                 
89 Denna förteckning omfattar ett urval av de mest relevanta arterna med anknytning till skog, baserat 
på bilaga III i EU 2010 Biodiversity Baseline (fördelning av arter för varje ekosystem). Det bör 
framhållas att vissa andra arter också kan vara beroende av skog i vissa regioner eller som del av sin 
livsmiljö.  

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
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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* 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) 
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) 
* Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 
Groddjur 
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) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (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) 
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Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 
 
Reptiler 
 
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) 
 
Ryggradslösa djur 
Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
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) 
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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) 
 
Växter 
* 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) 
* 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) 
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Förteckning över fågelarter med anknytning till skog och skogbevuxen mark i bilaga I 
till fågeldirektivet 
 
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 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glaucidium 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 
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Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 
Bearbetad från: Tucker & Evans, 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife International 
Information om dessa fågelarter finns på 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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BILAGA 3: De viktigaste hoten mot EU:s skogar90 
 
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av de viktigaste nuvarande och sannolika framtida 
hoten mot skog i Natura 2000-områden. Som framgår av nedanstående kan dessa hot gälla 
många typer av skog, oavsett om de ingår i Natura 2000 eller inte.   
 
Förteckningen över hot som påverkar skogstyper och arter är lång. Tillgängliga resultat pekar 
på att många naturliga och av människan skapade hot kan vara allvarligare och oftare 
förekommande än vad som observerats hittills. Detta innebär att planering för att möta 
potentiella hot bör uppmuntras. Naturliga hot omfattar särskilda miljödrivna faktorer och 
därmed sammanhängande effekter såsom till exempel stormskador och torka som kan 
underlätta spridningen av vissa sjukdomar (till exempel barkborre) (Forest Europe, 2011).   
 
De viktigaste naturliga hoten mot Europas skogar och skog i Natura 2000 är torka, 
skogsbränder, stormar, insektsangrepp, sjukdomar, invasiva främmande arter och 
temperaturhöjning. De viktigaste av människan orsakade hoten är avskogning, 
skogsfragmentering (i och utanför Natura 2000-områden), förlust av livsmiljöer, förändrad 
habitatkvalitet för skog, förändrad markanvändning och marktäckning, föroreningar, 
homogenisering av skogsbestånd (Hanski 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). Denna bilaga innehåller en 
sammanfattning av den nuvarande situationen grundad på en litteraturgenomgång.  
 
Naturliga hot eller störningar 
 
Torka: En förändring av nederbörden under vintern i Medelhavsregionen mot torrare 
förhållanden har förmodligen inträffat under perioden 1902–2010. Tecken tyder på att torka 
är vanligare förekommande efter cirka 1970 (Hoerling m.fl., 2011). 
 
Skogsbränder: Varje år brinner cirka 400 000 ha i de fem södra medlemsstaterna i EU (vilket 
utgör 85 % av den totala nedbrända arean i EU). Det finns inget som antyder en trend 
(ökning eller minskning) när det gäller den areal som brinner i dessa länder mellan 1980 och 
2012. När det gäller antalet bränder var det stabilt i cirka ett decennium efter en ökning under 
1990-talet, vilket bland annat berodde på förbättrade registreringsförfaranden, och under det 
senaste decenniet konstaterades en minskning (Europeiska kommissionen, 2013). Inom 
Natura 2000-områden brandskadas varje år närmare 80 000 ha. Brandstatistik från 
europeiska informationssystemet för skogsbränder (European Forest Fire Information 
System, Effis) antyder att 1 044 917 ha av Natura 2000-områden drabbades av brand mellan 
åren 2000 och 2012. Detta motsvarar 3,28 % av den totala Natura 2000-arealen i de 
drabbade länderna (San-Miguel-Ayanz m.fl., 2012). I vissa skogstyper är brand en naturlig 
process med positiv effekt för den biologiska mångfalden. 
 
Stormar utgör ett allvarligt hot mot Europas skogar. De skadar och försämrar 
skogshabitat, landskapets kvalitet och skogstjänster. Sedan 1950 har över 130 stormar 
orsakat allvarliga skador på Europas skogar med i genomsnitt två allvarliga stormar per år 
(Gardiner m.fl., 2010). Stormar skadade 1,7 % av skogarna i EU-länderna under perioden 
1990–2005, totalt cirka 2,5 miljoner ha skog (Forest Europe, 2011). Det finns inga tecken 
som tyder på en trend (ökning eller minskning) för stormförluster (efter justering av 
samhällsfaktorer). I stället bekräftas att ökningen av (nominella) förluster drivs av 
samhällsfaktorer (Barredo, 2010) och en ökad skogsvolym (Gardiner m.fl., 2010). Stormar 

                                                 
90 Följande text bygger på tillgängliga forskningsrön om hot mot det europeiska landskapet och i ett par 
fall på riktade studier som avser hot i Natura 2000-områden. 
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kan å andra sidan även förbättra villkoren för biologisk mångfald, till exempel genom att öka 
mängden död ved i skogen. 
 
Skadedjur och sjukdomar: Attacker från insekter och sjukdomsalstrare orsakar stora skador 
på Europas skogar. Resultatet blir sämre hälsa och livskraft hos skogarnas ekosystem och 
sämre möjligheter att tillhandahålla skogstjänster. Av Europas skogar skadades 2,8 % under 
perioden 1990–2005, totalt cirka 4,4 miljoner hektar. Den region som påverkades mest var 
Sydvästeuropa där 13,4 % (1,7 miljoner hektar) av skogsarealen drabbades (Forest Europe, 
2011). Spridningen av olika skadeinsekter och sjukdomar kan främjas av en olämplig 
förvaltning, såsom beskogning med trädslag som inte är lämpliga för området eller alltför täta 
bestånd. 
 
Invasiva främmande arter Invasiva främmande arter utgör ett viktigt hot mot skogsområdena i 
Natura 2000 och deras biologiska mångfald. Globalisering (mer internationell handel, resor, 
turism, varutransporter) och allmän miljöförändring har påskyndat spridningen av invasiva 
arter i Europa. Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer vilkas 
införande och/eller spridning utanför deras naturliga livsmiljö innebär en risk för den 
biologiska mångfalden eller som får andra negativa effekter på ekosystemen. Förteckningen 
över de värsta invasiva främmande arterna omfattar 163 arter som hotar ekosystemen i 
Europa. Trots begränsningarna för denna indikator visar den att sedan 1950 har mer än en 
art per år som förekommer i denna förteckning etablerats i Europa (EEA, 2012a).  
 
Temperaturhöjning och klimatförändring: Observationer som gjorts visar att temperaturen har 
ökat med 1,3 °C mellan den förindustriella eran och decenniet 2003–2012 i Europa. En 
kraftig uppvärmning har observerats under de senaste 50 åren på den iberiska halvön, i 
Central- och Nordosteuropa och i bergsregionerna. Under de senaste tre decennierna har 
uppvärmningen varit kraftigast i Skandinavien, framför allt på vintern, medan den iberiska 
halvön i första hand värmts upp på sommaren (Haylock m.fl., 2008; Morice m.fl., 2012). 
 
Mänsklig påverkan 
 
Avskogning och förlust av livsmiljöer Avskogningen är den viktigaste anledningen till förlust 
och försämring av skogshabitat. Förlust av livsmiljöer erkänns som den viktigaste orsaken till 
försämringen av världens livsmiljöer. Arter förväntas ha en tröskelareal som behövs för att 
stödja deras population. Arealer som ligger under det tröskelvärdet kommer att leda till att 
arter försvinner. Etc. 
 
Fragmentering av skogar, bristande konnektivitet, markanvändning och konvertering av 
marktäcke. Trots en ständig ökning av skogsmarken i EU:s medlemsstater med i genomsnitt 
0,4 % per år, vilket motsvarar en ökning med 11 miljoner hektar mellan 1990 och 2010 
(Forest Europe, 2011), utgör fragmentering av skogen och bristande konnektivitet fortfarande 
viktiga problem i EU som helhet. Eftersom den påverkar ekologiska processer får 
fragmenteringen betydelse för skogens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster såsom 
livsmiljöer (genflöde, spridning av vilda växter och djur), pollinering, reglering av störningar 
(till exempel spridning av skadedjur) och klimatreglering. Fragmentering av skog (i och mellan 
Natura 2000-områden) är en lokal process som drivs av mänsklig verksamhet såsom röjning 
för vägar, urbanisering eller intensivjordbruk eller som kan bero på skogsbränder. Landskap 
med dåligt sammanhängande skogsområden utgör 70 % av det europeiska territoriet 
(Estreguil m.fl., 2012; Estreguil m.fl., 2013). Av Europas skogsmark ligger 40 % inom 
100 meter från annan mark, vilket följaktligen gör den potentiellt mindre lämplig som inhemsk 
livsmiljö. Skogsbrynen ligger i regel längs områden för intensivt markutnyttjande. Av 
skogsmarkerna ligger 40 % inom en kvadratkilometer av ett mosaikformat landskap 
tillsammans med andra naturliga eller halvnaturliga områden, jordbruk och artificiella 
markområden. Skogshabitatens sammanhang, men också den spatiala och funktionella 
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konnektiviteten mellan naturligt skyddade och oskyddade områden, spelar en roll när det 
gäller att stärka sammanhanget mellan skogsområdena i Natura 2000. När det gäller 
landskap där skogsarealen ökar har det rapporterats att nya skogsområden inte alltid 
förstärker konnektiviteten. Detta pekar på behovet av landskapsplanering parallellt med 
skogsbruk för att genomföra åter- och nybeskogningsåtgärder (Estreguil m.fl., 2012; Estreguil 
m.fl., 2013.) 
 
Föroreningar: Luftburna föroreningar såsom kväve, svaveldioxid, tungmetaller och ozon får 
direkta och indirekta negativa effekter på skogens hälsa när de överskrider kritiska 
belastningsvärden. Enligt Forest Europe (2011) påvisas för närvarande de högsta halterna av 
svavel i Centraleuropa och i ett fåtal zoner i Medelhavsregionen. De högsta halterna av 
luftburna kväveföroreningar har observerats i Centraleuropa mellan norra Italien och 
Danmark samt i delar av Spanien och Rumänien. Slutligen är nedfallet av kalcium högst i 
Centraleuropa och Medelhavsområdet. 
 
Ohållbar skogs- och markförvaltning: Åtgärder i samband med ohållbar skogs- och 
markförvaltning betraktas som ett allvarligt hot. Till de viktigaste pådrivande faktorerna bland 
dessa hör ett överdrivet avlägsnande av död ved, försämring av skogsstrukturen (till exempel 
selektivt avlägsnande av vissa trädslag eller träd av en viss ålder), övergivande av 
skogbevuxna betesmarker, ändrade odlingsrutiner, olämplig gödning och användning av 
bekämpningsmedel (EEA, 2010).  
 
Homogenisering av skogsbestånd. Ett selektivt avlägsnande av vissa strukturelement 
(trädslag, träd av en viss ålder etc.). Skogar där alla träd har ungefär samma ålder och tillhör 
samma art erbjuder ingen livsmiljökvalitet för specialiserade skogslevande arter. 
 
Karta 2  Förändring av skoglig konnektivitet i EU, 1990–2000
 

 

Anm.: Data från Corine Land Cover (CLC) för åren 1990 and 2000; resultaten aggregerade per provins (Nuts 2/3) 

Källa: Estreguil och Mouton, 2009; Saura et al. 2010 
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