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KOMMISSIONENS NOTAT OM 

FASTSÆTTELSE AF BEVARINGSMÅLSÆTNINGER FOR 
NATURA 2000-LOKALITETER  

 
 

 
Formålet med dette notat er at vejlede medlemsstaterne i at fastsætte 

bevaringsmålsætninger for Natura 2000-lokaliteter. 
 
 
1. Hvilke krav stilles der i habitatdirektivet? 
 
Der henvises flere gange til "bevaringsmålsætninger" i præamblen til direktivet, 
ligesom det nævnes udtrykkeligt i artikel 6, stk. 3. Behovet for dette begreb 
understreges endvidere i direktivets artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 1, og er endda 
relevant i forbindelse med artikel 8, stk. 2.  

I præamblen til direktivet anføres det, at: 

"de foranstaltninger, der er nødvendige som følge af bevaringsmålsætningen, bør 
iværksættes i hvert af de udpegede områder" 

"alle planer eller projekter, der kan påvirke bevaringsmålsætningen for en sådan 
lokalitet væsentligt, som er udpeget eller i fremtiden vil blive det, må tages op til 
passende vurdering" 
 
Af artikel 4, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF fremgår det, at "[n]år en lokalitet af 
fællesskabsbetydning er udvalgt efter fremgangsmåden i stk. 2, udpeger den 
pågældende medlemsstat denne lokalitet som særligt bevaringsområde hurtigst 
muligt og inden for højst seks år, idet prioriteringen fastsættes i lyset af 
lokaliteternes betydning for opretholdelse eller genopretning af en gunstig 
bevaringsstatus for en naturtype i bilag I eller en art i bilag II og for sammenhængen 
i Natura 2000 og i lyset af den fare for forringelse eller ødelæggelse, som 
lokaliteterne er udsat for."  
 
Af artikel 6, stk. 1, fremgår det, at "[f]or de særlige bevaringsområder iværksætter 
medlemsstaterne de nødvendige bevaringsforanstaltninger, hvilket i givet fald kan 
indebære hensigtsmæssige forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne 
eller integreret i andre udviklingsplaner, samt de relevante retsakter, administrative 
bestemmelser eller aftaler, der opfylder de økologiske behov for naturtyperne i bilag I 
og de arter i bilag II, der findes på lokaliteterne." 

I henhold til artikel 6, stk. 2, træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger for at 
undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige 
bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget, for 
så vidt disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for dette direktivs 
målsætninger. 

Af artikel 6, stk. 3, fremgår det, at "[a]lle planer eller projekter, der ikke er direkte 
forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, 
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vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne1…" 

Af direktivets artikel 7, der gælder særligt beskyttede områder, som udpeget i 
henhold til fugledirektivet, præciseres det, at bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, 
gælder de særligt beskyttede områder. 

Af artikel 8, stk. 2, fremgår det, at Kommissionen "[i] forståelse med hver enkelt af de 
pågældende medlemsstater fastlægger […] for lokaliteter, der er af 
fællesskabsbetydning, og for hvilke der søges om samfinansiering, de 
foranstaltninger, der er absolut nødvendige for opretholdelse eller genopretning af en 
gunstig bevaringsstatus for de prioriterede naturtyper og prioriterede arter i de 
pågældende lokaliteter, samt disse foranstaltningers samlede omkostninger." 

De ovennævnte bestemmelser afspejler behovet for at fastlægge lokalitetsrelaterede 
bevaringsmålsætninger som en nødvendig henvisning for at identificere 
lokalitetsrelaterede bevaringsmålsætninger og for at gennemføre passende 
vurderinger af planer og projekters virkninger på en lokalitet. 

 

2. Hvad betyder bevaringsmålsætninger? 

Af artikel 1 fremgår det, at i dette direktiv forstås ved "bevaring: de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at opretholde eller genoprette naturtyper og bestande af arter 
af vilde dyr og planter i en gunstig tilstand …". 

Som anført i artikel 2 er det overordnede formål med habitatdirektivet at bidrage til at 
sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og 
planter. De foranstaltninger, der træffes i henhold til direktivet, har til formål at sikre, 
at de omfattede arter og naturtyper opnår en "gunstig bevaringsstatus", og at deres 
overlevelse på lang sigt sikres i hele deres naturlige udbredelsesområde i EU.  

En bevaringsmålsætning er derfor helt generelt en angivelse af det overordnede mål 
for de arter og/eller naturtyper, som en lokalitet er udpeget til, så det kan bidrage til at 
opretholde eller opnå en gunstig bevaringsstatus2,3 for de relevante naturtyper og 
arter på nationalt, biogeografisk eller europæisk plan.  

                                                 
1
 I Wadden-sagen (C-127/02) fandt EU-Domstolen, at en sådan "(passende) vurdering […] af en plan eller et 

projekts virkninger […] indebærer, at alle de aspekter af en plan eller et projekt, som i sig selv eller i forbindelse 

med andre planer og projekter vil kunne påvirke bevaringsmålsætningen for lokaliteten, skal identificeres før 

godkendelsen heraf under hensyn til den bedste videnskabelige viden på området." 

2 Bevaringsstatus defineres i artikel 1, litra i), som resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og som 

på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes udbredelse og talrighed…  En bevaringsstatus anses for 

gunstig, når: 

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

sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og  

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

for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og 

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

bestande. 
3 Bevaringsstatus defineres i artikel 1, litra e), som "resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype 

og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens 

struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt". En bevaringsstatus anses for  
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Idet de enkelte lokaliteter bidrager til at opnå en gunstig bevaringsstatus, kan denne 
målsætning kun fastlægges og opfyldes for en arts eller en naturtypes naturlige 
udbredelsesområde. En bred bevaringsmålsætning, som har til formål at opnå en 
gunstig bevaringsstatus, kan derfor kun overvejes på et passende plan, f.eks. på 
nationalt, biogeografisk eller europæisk plan.  

Den generelle målsætning om at opnå en gunstig bevaringsstatus for alle arter og 
naturtyper i bilag I og II i habitatdirektivet skal dog tolkes som 
bevaringsmålsætninger på lokalitetsplan, hvilket definerer den status, som arter 
og naturtyper skal opnå inden for de respektive lokaliteter for at højne lokaliteternes 
bidrag til at opnå en gunstig bevaringsstatus på nationalt, biogeografisk eller 
europæisk plan.  

Fastlæggelse af en bestemt lokalitets bidrag til, at medlemsstaterne kan opnå en 
gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som findes på lokaliteten, kan 
således danne grundlag for at fastsætte bevaringsmålsætninger for lokaliteten. 

Det vil sandsynligvis være nødvendigt at fastsætte en række mål, som skal opfyldes 
gennem tydelige bevaringsforanstaltninger, i de tilfælde, hvor den aktuelle 
bevaringsstatus ikke er den ønskede status med hensyn til at opfylde de nationale 
mål. Dette omfatter en vurdering på lokalitetsplan af, i hvilken grad den pågældende 
naturtype eller art kræver opretholdelse eller i givet fald genopretning til en bestemt 
bevaringsstatus for at sikre, at lokaliteten bidrager til at opfylde eventuelle 
bevaringsmål på et højere plan (regionalt, nationalt, biogeografisk region eller EU).  

Når medlemsstaterne vedtager bevaringsmålsætninger for en bestemt Natura 2000-
lokalitet, bør de fastsætte prioriteringer i lyset af den relevante lokalitets betydning for 
opretholdelse eller genopretning af en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter 
af fællesskabsinteresse, som findes på lokaliteten, og for sammenhængen i Natura 
2000 og i lyset af den fare for forringelse eller ødelæggelse, som lokaliteten er udsat 
for.  

"Bevaringsmålsætninger", "bevaringsforanstaltninger" og "bevaringsprioriteringer" 
anvendes ofte sammen og kan ofte forveksles og endda fremstilles som det samme 
begreb. Selv om de tydeligvis hænger sammen, er de særskilte begreber. 
  
Det er vigtigt at skelne mellem de enkelte lokaliteters bevaringsmålsætninger og den 
overordnede målsætning om at opnå en gunstig bevaringsstatus. 
Bevaringsmålsætninger på lokalitetsplan er en række bestemte målsætninger, 
som skal opfyldes på lokaliteten for at sikre, at lokaliteten på bedst mulig vis bidrager 
til at opnå en gunstig bevaringsstatus på det rigtige plan (nationalt eller regionalt plan 
under hensyntagen til de relevante arters eller naturtypers naturlige 
udbredelsesområde). Selv om det måske ikke er praktisk muligt for medlemsstaterne 
at fastsætte bevaringsmålsætninger i forbindelse med en gunstig bevaringsstatus, 
som er fastsat på et plan, der omfatter en anden medlemsstats område, vil det være 
en fordel for fastsættelsen af denne målsætning at have et biogeografisk perspektiv. 

                                                                                                                                                         
gunstig, når: 

- det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i 

udbredelse, og  

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

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

- bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig.  
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Målsætninger på lokalitetsplan bør fastsættes ikke blot for særlige bevaringsområder 
i henhold til habitatdirektivet, men også for særligt beskyttede områder i henhold til 
fugledirektivet med henblik på at opfylde kravene i direktivets artikel 2 og artikel 4, 
stk. 1, 2 og 4. 
  
Bevaringsforanstaltninger er de faktiske mekanismer og handlinger, som skal 
iværksættes for en Natura 2000-lokalitet for at opfylde lokalitetens 
bevaringsmålsætninger. Forpligtelsen består i at iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger, uanset om disse foranstaltninger anvendes på de enkelte lokaliteter 
eller i visse tilfælde uden for lokalitetens grænser eller på tværs af flere lokaliteter. En 
betydelig del af en medlemsstats overholdelse af artikel 6, stk. 1, kan hænge 
sammen med foranstaltninger, som ikke er specifikke for en bestemt lokalitet. Dette 
kan navnlig være relevant for havlokaliteter, hvor generel regulering af 
fiskeriaktiviteter f.eks. kan være en betydelig del af overholdelsen af artikel 6, stk. 1. 
Ifølge artikel 6, stk. 1, skal bevaringsforanstaltninger i særlige bevaringsområder 
opfylde de økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes 
på lokaliteterne. Bevaringsforanstaltninger iværksættes generelt på lokalt 
plan/lokalitetsplan, men de kan også være rettet mod regionalt eller nationalt plan 
eller endda aftales på grænseoverskridende, biogeografisk eller europæisk plan. De 
kan omfatte områder, som ikke indgår i Natura 2000-nettet (horisontale 
foranstaltninger eller foranstaltninger til nationale økologiske net, konnektivitet mv.). 
 
Bevaringsprioriteringer er en fastsættelse af de vigtigste arter/naturtyper, som der 
skal handles på, og/eller de vigtigste eller mest hastende foranstaltninger, som skal 
træffes. Sådanne prioriteringer kan også fastlægges på forskellige planer (EU, 
biogeografisk plan, nationalt, regionalt, lokalt plan/lokalitetsplan). I artikel 4, stk. 4, 
henvises der til behovet for at "fastsætte prioriteringer" i forbindelse med 
udpegningen af en lokalitet af fællesskabsbetydning som et særligt bevaringsområde. 
Det skal imidlertid også anerkendes, at der allerede blev foretaget en form for 
prioritering, da lokaliteterne blev udvalgt til Natura 2000, og det er vigtigt at sikre, at 
alle Natura 2000-lokaliteter forvaltes på en sådan måde, at de bidrager optimalt til en 
gunstig bevaringsstatus. 
 
Bevaringsmålsætningerne på lokalitetsplan skal tage fuldt ud højde for:  

 de økologiske behov for arterne og naturtyperne i Natura 2000-
standardformularen (dvs. præsenteret på lokaliteten med undtagelse af de 
arter og naturtyper, hvis tilstedeværelse ikke er væsentlig ifølge 
standardformularen) 

 den lokale, regionale, nationale bevaringsstatus for naturtyperne og arterne 
 den overordnede sammenhæng i Natura 2000-nettet 
 højere bevaringsmålsætninger på nationalt/biogeografisk plan og lokalitetens 

bidrag til dem 
 
Det er vigtigt at skelne tydeligt mellem målsætninger og foranstaltninger. 
Bevaringsmålsætninger kan f.eks. ventes at være rimeligt stabile over tid og skal i de 
fleste tilfælde være langsigtede mål. De bevaringsforanstaltninger, som skal 
anvendes til at opfylde disse målsætninger, herunder mulige ændringer, bl.a. som 
svar på det ændrede faremønster for lokaliteterne og naturligvis de forhåbentlig 
positive virkninger af allerede iværksatte bevaringsforanstaltninger. 
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3. Hvornår skal bevaringsmålsætningerne for lokaliteterne fastsættes? 

 
I henhold til habitatdirektivets artikel 4, stk. 5, er bevaringsmålsætninger en retlig og praktisk 
nødvendighed, så snart lokaliteterne vedtages som lokaliteter af fællesskabsbetydning, for 
at sikre overensstemmelse med direktivets artikel 6, stk. 3 og 4. Bevaringsmålsætninger er 
også et praktisk, om end ikke udtrykkeligt anført retligt krav for effektiv gennemførelse af 
artikel 6, stk. 2, som også er gældende fra vedtagelsen som lokalitet af 
fællesskabsbetydning.  
 
Det er nødvendigt at præcisere bevaringsmålsætningerne med henblik på den efterfølgende 
fastlæggelse af bevaringsforanstaltninger for de særlige bevaringsområder. I artikel 6, stk. 1, 
henvises der til at iværksætte "nødvendige bevaringsforanstaltninger […], der opfylder de 
økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på lokaliteterne." 
Sådanne foranstaltninger skal identificeres inden for seks år (artikel 6, stk. 1), så de normalt 
kan iværksættes og er gældende på det tidspunkt, hvor de særlige bevaringsområder 
udpeges.  
 
Klare bevaringsmålsætninger er ligeledes relevante med hensyn til at fastsætte prioriteringer 
for anvendelse af habitatdirektivets artikel 4, stk. 4, hvori der henvises til behovet for, at 
"prioriteringen fastsættes i lyset af lokaliteternes betydning for opretholdelse eller 
genopretning af en gunstig bevaringsstatus for en naturtype i bilag I eller en art i bilag II og 
for sammenhængen i Natura 2000 og i lyset af den fare for forringelse eller ødelæggelse, 
som lokaliteterne er udsat for." 

 

4. Hvilke elementer skal overvejes ved fastlæggelse af 
bevaringsmålsætninger? 

Visse medlemsstater har allerede overvejet dette grundigt og har besvaret vigtige 
spørgsmål eller særlige emner vedrørende bevaringsmålsætninger4. 
 

Arter og naturtyper, for hvilke der skal formuleres bevaringsmålsætninger 

I princippet bør der fastsættes bevaringsmålsætninger på lokalitetsplan for alle arter 
og naturtyper af fællesskabsinteresse i habitatdirektivet og fuglearter i bilag I i 
fugledirektivet, som i væsentlig grad er til stede på en Natura 2000-lokalitet, samt for 
regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter. Bevaringsmålsætninger på 
lokalitetsplan bør baseres på de økologiske behov for naturtyperne og arterne. De 
bør afspejle lokalitetens betydning for opretholdelse og genopretning af en gunstig 
bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der findes på lokaliteten og for 
sammenhængen i Natura 2000, og tage hånd om den fare for forringelse eller 
ødelæggelse, som lokaliteten er udsat for. 

Oplysningerne i Natura 2000-standardformularen tjener således som udgangspunkt 
for fastlæggelse af bevaringsmålsætninger. De giver ligeledes mulighed for at 
identificere de arter og naturtyper, for hvilke det allerede er bestemt, at deres 
tilstedeværelse på en lokalitet ikke er væsentlig (kode D for repræsentativitet eller 
bestand), og for hvilke habitatdirektivet ikke kræver bevaringstiltag. 

                                                 
4
 Se f.eks. s. 24-25: "Frequently Asked Questions about conservation objectives at site level" i brochuren om 

Natura 2000-mål, som er et sammendrag fra det nederlandske ministerium for landbrug, natur og 

fødevarekvalitet 

<http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683

>. 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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I habitatdirektivets artikel 6, stk. 1, henvises der til behovet for at iværksætte 
nødvendige bevaringsforanstaltninger "[…], der opfylder de økologiske behov for 
naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på lokaliteterne." Ved 
fastlæggelse af bevaringsmålsætninger bør der derfor tages hensyn til hver af de 
naturtyper og arter, der findes på lokaliteten. Det er dog ikke nødvendigt at fastlægge 
særlige bevaringsmålsætninger eller iværksætte særlige bevaringsforanstaltninger 
for arter eller naturtyper, hvis tilstedeværelse på lokaliteten ikke er væsentlig ifølge 
Natura 2000-standardformularen [dvs. alle arter, som har en ikke væsentlig 
bestandstørrelse og tæthed5 i forhold til de bestande, som findes på det nationale 
område (kategori D for bestandstørrelse), naturtyper angivet med en ikke væsentlig 
repræsentativitet6 (kategori D)].  

Fastsættelsesplan 

Henvisningen til bevaringsmålsætninger i præamblen og i formuleringen af 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, understreger behovet for at fastsætte 
bevaringsmålsætninger for hver enkelt lokalitet. Såfremt lokaliteterne ligger tæt på 
hinanden og har de samme arter og naturtyper, kan det være en fordel at fastsætte 
bevaringsmålsætninger for denne gruppe af lokaliteter. Da bevaringsmålsætninger 
endvidere skal fastsættes inden for rammerne af den generelle opnåelse af en 
gunstig bevaringsstatus, kan der være behov for mere generelle 
bevaringsmålsætninger på et højere plan og for, at nettet bidrager til dette 
overordnende mål7. Dette understreges endvidere af henvisningen i direktivets artikel 
4, stk. 4, til forpligtelsen til at "prioriteringen fastsættes i lyset af lokaliteternes 
betydning for opretholdelse eller genopretning af en gunstig bevaringsstatus for en 
naturtype i bilag I eller en art i bilag II".  
 
Såfremt en medlemsstat har besluttet at fastsætte bevaringsmålsætninger på et 
højere plan bør målene for at opnå en gunstig bevaringsstatus fastsættes på 
nationalt, regionalt eller biogeografisk plan i den pågældende medlemsstat eller på et 
endnu bredere plan (biogeografisk eller EU). Bevaringsmålsætninger på 
lokalitetsplan og bevaringsmål på regionalt, nationalt eller endnu bredere plan vil, 
såfremt de fastsættes, være af supplerende art, da Natura 2000 er et net, hvor de 
enkelte lokaliteter har en særlig funktion med hensyn til at bidrage til nettets 
overordnede sammenhæng og dermed til nettets bidrag til det overordnede mål om 
at opnå en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper af fællesskabsinteresse. 
 

Retningslinjer/anbefalinger til fastsættelse af bevaringsmålsætninger  

Bevaringsmålsætninger for Natura 2000-lokaliteter skal være så tydelige og 
ligefremme som muligt og give mulighed for at iværksætte operationelle 
bevaringsforanstaltninger. De skal angives helt konkret og om muligt kunne måles i 
antal og/eller størrelse. Fastsættelsen af bevaringsmålsætninger på lokalitetsplan 
skal med andre ord ikke være tvetydig eller svagt formuleret, ikke være umulig at 

                                                 
5
 Kriterium B(a) i bilag III i habitatdirektivet: Størrelse og tæthed af den bestand af arten, der findes på 

lokaliteten, i forhold til de bestande, der findes på det nationale område. 
6
 Kriterium A(a) i bilag III i habitatdirektivet, repræsentativitet, skal bruges på grundlag af håndbogen om 

fortolkningen af bilag I-naturtyper, som omfatter definitioner, en angivelse af karakteristiske arter og andre 

relevante oplysninger. Graden af repræsentativitet er målestok for, "hvor typisk" en naturtype er. 
7 I direktivets artikel 17, stk. 2, understreges det, at der er behov for "en passende vurdering af de fremskridt, der 

er opnået, navnlig Natura 2000's bidrag til gennemførelsen af målene i artikel 3" (dvs. opnåelse af gunstig 

bevaringsstatus). 
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verificere eller omfatte upræcise ansvarsområder med hensyn til den tilsvarende 
iværksættelse af særlige bevaringsforanstaltninger.  

Følgende standarder for bevaringsmålsætninger kan være relevante8: 

 vær specifik – henvis til et bestemt element (art eller naturtype) af interesse, 
og fastsæt de nødvendige betingelser for at opfylde bevaringsmålsætningen  

 vær målbar og rapporterbar – gør det muligt at foretage overvågning for at 
bestemme, om bevaringsmålsætningerne er opfyldt i henhold til 
habitatdirektivets artikel 17  

 vær realistisk – inden for en rimelig tidsgrænse og ressourceanvendelse  
 vælg en konsekvent tilgang – strukturen af bevaringsmålsætningen, bør så 

vidt muligt være den samme i alle Natura 2000-områder, støtte de samme 
interesseelementer, anvende samme karakteristiske træk og mål til at beskrive 
en gunstig tilstand, og 

 vær omfattende – egenskaberne og målene bør omfatte de kendetegn for 
arten eller naturtypen, som er nødvendige for at beskrive dens status som 
enten gunstig eller ugunstig.  

 
Detaljegraden i bevaringsmålsætninger for visse arter eller naturtyper kan 
begrænses af aktuelle begrænsninger i videnskabelig viden. Under sådanne 
omstændigheder kan den overordnede målsætning om en gunstig bevaringsstatus 
som defineret i direktivets artikel 1 anvendes sammen med den lokalitetsspecifikke 
viden om den aktuelle forekomst, udbredelse mv. af den relevante art eller naturtype.  
 
Jordejere og lokale agenter skal have en god viden om og forståelse af 
bevaringsmålsætningerne på alle planer og navnlig på lokalitetsplan, og hvordan de 
ventes at bidrage til dem. Tydelig kommunikation af lokalitetens 
bevaringsmålsætninger og dens bidrag til bevaringsmålsætninger på højere plan bør 
hjælpe med at øge opmærksomheden og engagementet hos lokale interesserede 
parter. 
 

Hvilken juridisk status skal bevaringsmålsætningerne have?  

Bevaringsmålsætningerne på lokalitetsplan, som allerede er nødvendige for at 
beskytte lokaliteter af fællesskabsbetydning, er ligeledes nødvendige for at kunne 
fastsætte og iværksætte bevaringsforanstaltninger i forbindelse med udpegningen af 
det særlige bevaringsområde. Bevaringsmålsætningerne for lokaliteten bør defineres 
tydeligt i lyset af lokalitetens betydning for de forskellige arter og naturtyper, som 
lokaliteten er udpeget for.  

Bevaringsmålsætningerne kan fastsættes i beslutningerne om udpegningen af 
lokaliteten eller kan uddybes yderligere i forbindelse med lokalitetens 
forvaltningsplaner eller andre instrumenter.  

Hvornår skal bevaringsmålsætningerne for lokaliteterne opfyldes? 

Der angives ingen dato for opnåelsen af en gunstig bevaringsstatus i 
habitatdirektivet. Der findes heller ingen tilsvarende angivelse i forbindelse med den 
overordnede målsætning i fugledirektivet. Der er tydeligvis en forpligtelse til at 
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 Denne tilgang blev anvendt af JNCC (Joint Nature Conservation Committee) i Det Forenede Kongerige for 

særlige havbevaringsområder med henblik på at sikre overensstemmelse i hele Natura 2000-nettet 

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm.  
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iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger for særlige bevaringsområder 
for at bidrage til at opnå en gunstig bevaringsstatus. I praksis bør 
bevaringsforanstaltningerne for en given lokalitet tydeligt henvise til lokalitetens 
bevaringsmålsætninger. For at være troværdige skal bevaringsforanstaltninger 
normalt identificeres, iværksættes og anvendes på tidspunktet for udpegningen som 
særligt bevaringsområde. 

Det er ligeledes vigtigt at fastsætte en tidsplan for en gennemgang af de iværksatte 
bevaringsforanstaltninger for at finde ud af, om de er egnede til og bevæger sig i 
retning af at opfylde bevaringsmålsætningerne, for at kunne kontrollere 
hensigtsmæssigheden, målbarheden og gennemførelsen deraf. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionens notat om fastsættelse af bevaringsmålsætninger for natura 2000-
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Eftertryk tilladt med kildeangivelse. 
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