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KOMMISSIONENS NOT OM 

FASTSTÄLLANDE AV BEVARANDEMÅL FÖR 
NATURA 2000-OMRÅDEN 

 
 

 
Syftet med denna not är att ge vägledning som hjälp till medlemsstaterna när 

de fastställer bevarandemål för Natura 2000-områden. 
 
 
 
1. Vad krävs enligt habitatdirektivet? 
 
Begreppet målsättningen vad gäller bevarandet (nedan även kallat bevarandemål) 
används några gånger i ingressen till direktivet och det nämns även uttryckligen i 
artikel 6.3. Behovet av ett sådant begrepp understryks också i artiklarna 4.4 och 6.1 i 
direktivet och är även relevant i samband med artikel 8.2.  

I direktivets ingress anges följande: 

”De åtgärder som är nödvändiga för att målsättningen vad gäller bevarandet skall 
kunna uppnås bör genomföras inom vart och ett av de utsedda områdena.” 

”En lämplig bedömning måste göras av alla planer eller projekt som på ett betydande 
sätt kan påverka målsättningen vad gäller bevarandet av ett område som har 
utsetts eller som kommer att utses i framtiden.” 
 
Enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG gäller följande: ”När ett område av 
gemenskapsintresse har valts ut i enlighet med förfarandet i punkt 2 skall den 
berörda medlemsstaten så snart som möjligt och senast inom sex år utse området till 
särskilt bevarandeområde, varvid prioriteringar skall fastställas mot bakgrund av den 
betydelse området har för att möjliggöra att en gynnsam bevarandestatus hos 
en livsmiljötyp i bilaga 1 eller en art i bilaga 2 bibehålls eller återställs, och för att 
Natura 2000 skall bli sammanhängande, och mot bakgrund av den risk för försämring 
eller förstörelse som området är utsatt för.”  
 
I artikel 6.1 anges följande: ”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.” 

Enligt artikel 6.2 ska medlemsstaterna ”vidta lämpliga åtgärder i de särskilda 
bevarandeområdena 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”. 

Enligt artikel 6.3 gäller följande: ”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 
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på ett betydande sätt, skall på lämpligt sätt bedömas med avseende på 
konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av området.”1 

I artikel 7 i direktivet, som är tillämpligt på särskilda bevarandeområden som utsetts 
enligt fågeldirektivet, förtydligas att bestämmelserna i artikel 6.3 är tillämpliga på 
särskilda bevarandeområden. 

I artikel 8.2 anges följande: ”I samförstånd med var och en av de berörda 
medlemsstaterna skall kommissionen, för de områden av gemenskapsintresse för 
vilka en ansökan om medfinansiering gjorts, fastställa vilka åtgärder som är helt 
nödvändiga för att det skall vara möjligt att bibehålla eller återupprätta en gynnsam 
bevarandestatus hos de prioriterade livsmiljötyperna och de prioriterade arterna på 
de berörda områdena, samt de totala kostnaderna för dessa åtgärder.” 

Ovannämnda bestämmelser innebär att områdesrelaterade bevarandemål måste 
fastställas som en nödvändig referenspunkt för att utforma områdesrelaterade 
bevarandeåtgärder och för att genomföra nödvändiga utvärderingar av 
genomförandet av planer och projekt för ett område. 

 

 

2. Vad menas med bevarandemål? 

I artikel 1 anges att i direktivet betyder bevarande ”de åtgärder som är nödvändiga för 
att bibehålla eller återställa en gynnsam status … hos livsmiljöer och för populationer 
av arter av vilda djur och växter”. 

Så som anges i artikel 2 är syftet med habitatdirektivet att bidra till att säkerställa den 
biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. De 
åtgärder som vidtas enligt direktivet syftar till att säkerställa att de arter och livsmiljöer 
som omfattas uppnår en gynnsam bevarandestatus och att deras överlevnad på lång 
sikt tryggas i hela deras naturliga utbredningsområde inom EU.  

I vidaste mening är alltså ett bevarandemål en specificering av det övergripande 
målet för de arter och/eller livsmiljötyper för vilka ett område utsetts för att bidra till att 
bibehålla eller uppnå en gynnsam bevarandestatus2,3 för de berörda livsmiljöerna och 
arterna på nationell, biogeografisk eller europeisk nivå.  

                                                 
1 I sin dom i mål C-127/02 (Wadden Sea) angav domstolen att ”den lämpliga bedömningen av en plans eller ett 

projekts konsekvenser för målsättningen att bevara ett område [förutsätter] att alla aspekter av planen eller 

projektet som, enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt, kan påverka nämnda mål identifieras, 

med hjälp av bästa möjliga vetenskapliga information, innan planen eller projektet godkänns”. 
2 En arts bevarandestatus definieras i artikel 1 i som summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på 

lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer … Den 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. 
3 En livsmiljötyps bevarandestatus definieras i artikel 1 e som ”summan av de faktorer som 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”. En livsmiljös bevarandestatus anses som gynnsam när 

- ”dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller ökande, och  
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Även om varje område bidrar till uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus kan 
detta mål endast definieras och uppnås på en nivå som motsvarar det naturliga 
utbredningsområdet för en art eller livsmiljötyp. Ett brett anlagt bevarandemål som 
syftar till att uppnå en gynnsam bevarandestatus måste därför formuleras på lämplig 
nivå, exempelvis nationell, biogeografisk eller europeisk nivå.  

Det allmänna syftet att uppnå en gynnsam bevarandestatus för alla arter och 
livsmiljötyper som förtecknas i bilagorna I och II till habitatdirektivet måste översättas 
till bevarandemål på områdesnivå, som definierar det tillstånd som ska uppnås för 
arter och livsmiljötyper inom respektive område för att maximera områdenas bidrag 
till uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus på nationell, biogeografisk eller 
europeisk nivå.  

Att identifiera det bidrag som ett visst område kan ge till medlemsstaternas 
uppnående av en gynnsam bevarandestatus för de livsmiljöer och arter som finns i 
området utgör därför grunden för fastställandet av bevarandemål på områdesnivå. 

I de fall då den aktuella bevarandestatusen inte är tillfredsställande för att uppnå de 
nationella målen är det nödvändigt att fastställa ett antal mål som ska uppnås genom 
tydliga bevarandeåtgärder. Detta innebär en bedömning på områdesnivå av i vilken 
grad den berörda livsmiljön eller arten behöver bibehållas eller, om så krävs, 
återställas till en viss bevarandestatus för att säkerställa att området bidrar till 
uppnåendet av bevarandemål som kan finnas på högre nivå (regionalt, nationellt, 
biogeografisk region eller EU).  

När bevarandemål antas för ett visst Natura 2000-område, bör medlemsstaterna 
fastställa prioriteringar mot bakgrund av den betydelse området har för att bibehålla 
eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljötyper och arter av 
gemenskapsintresse som finns i området och för att Natura 2000 ska bli 
sammanhängande, och mot bakgrund av den risk för försämring eller förstörelse som 
området är utsatt för. 

Begreppen bevarandemål, bevarandeåtgärder och bevarandeprioriteringar används 
ofta tillsammans och kan många gånger förväxlas och till och med användas som om 
de vore samma begrepp. Även om de helt klart är förknippade med varandra är de 
skilda begrepp. 
  
Det är viktigt att skilja mellan bevarandemål för enskilda områden och det 
övergripande målet att uppnå en gynnsam bevarandestatus. Bevarandemål på 
områdesnivå är en uppsättning angivna mål som ska uppfyllas i ett område för att 
säkerställa att området på bästa möjliga sätt bidrar till uppnåendet av en gynnsam 
bevarandestatus på lämplig nivå (nationell eller regional nivå, med beaktande av de 
olika arternas eller livsmiljötypernas utbredningsområden). Eftersom det kanske inte 
är praktiskt möjligt för medlemsstaterna att utforma bevarandemål för en gynnsam 
bevarandestatus som definierats på en nivå som omfattar en annan medlemsstats 
territorium, kan ett biogeografiskt perspektiv underlätta fastställandet av målet. 
Bevarandemål på områdesnivå bör fastställas inte bara för särskilda 

                                                                                                                                                         
- 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 under en överskådlig framtid, och  

- bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam …”.  
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bevarandeområden enligt habitatdirektivet utan även för särskilda skyddsområden 
enligt fågeldirektivet för att uppfylla kraven i artiklarna 2, 4.1, 4.2 och 4.4 i direktivet. 
  
Bevarandeåtgärder är de faktiska mekanismerna och åtgärderna som ska 
genomföras för ett Natura 2000-område i syfte att uppnå områdets bevarandemål. 
Skyldigheten gäller att fastställa nödvändiga åtgärder, oberoende av om dessa 
åtgärder tillämpas på enskilda områden, eller ibland till och med utanför områdenas 
gränser eller över flera områden. Det kan hända att en betydande del av en 
medlemsstats efterlevnad av artikel 6.1 sker genom åtgärder som inte är 
områdesspecifika. Detta kan vara särskilt relevant för marina regioner, där 
exempelvis en mer omfattande reglering av fisket kan vara viktigt för att uppfylla 
kraven i artikel 6.1. Enligt artikel 6.1 ska bevarandeåtgärder för de särskilda 
bevarandeområdena motsvara de ekologiska behoven hos de naturliga livsmiljöer i 
bilaga 1 och arter i bilaga 2 som finns i området. Bevarandeåtgärder fastställs i 
allmänhet på lokal nivå eller områdesnivå men de kan också utformas på regional 
eller nationell nivå, eller till och med överenskommas på gränsöverskridande, 
biogeografisk eller EU-nivå. De kan omfatta områden som inte ingår i Natura 2000 
(övergripande åtgärder eller åtgärder för nationella ekologiska nät, 
förbindelsemöjligheter m.m.). 
 
Bevarandeprioriteringar handlar om att fastställa de viktigaste arterna/livsmiljöerna 
som åtgärder ska vidtas för och/eller de viktigaste eller mest brådskande åtgärderna 
som behöver vidtas. Sådana prioriteringar kan också fastställas på olika nivåer (EU, 
biogeografisk nivå, nationell, regional eller lokal nivå/områdesnivå). I artikel 4.4 
anges att ”prioriteringar skall fastställas” när ett område av gemenskapsintresse 
utses som ett särskilt bevarandeområde. Det måste dock också erkännas att en form 
av prioritering redan har gjorts när områdena valdes ut för Natura 2000 och det är 
viktigt att säkerställa att alla Natura 2000-områden hanteras på ett sätt som 
säkerställer att deras bidrag till en gynnsam bevarandestatus optimeras. 
 
I bevarandemålen på områdesnivå måste full hänsyn tas till följande:  

 De ekologiska behoven för de arter och livsmiljötyper som förtecknas i den 
standardiserade datablanketten för Natura 2000 (dvs. sådana som finns i 
området, med undantag av sådana som endast förekommer i obetydlig 
utsträckning enligt datablanketten). 

 Den lokala, regionala och nationella bevarandestatusen för livsmiljöerna och 
arterna. 

 Den totala graden av sammanhang i Natura 2000. 
 Bevarandemål på högre nationell eller biogeografisk nivå och områdets bidrag 

till dem. 
 
Det är viktigt att göra en tydlig åtskillnad mellan mål och åtgärder. Exempelvis kan 
bevarandemål förväntas vara rimligt stabila över tiden och i de flesta fall behöver de 
vara långsiktiga mål. De bevarandeåtgärder som krävs för att uppnå dessa mål, 
inbegripet sådana som troligen kommer att ändras, bland annat för att möta 
förändrade mönster i riskerna för områden, och naturligtvis även positiva effekter av 
bevarandeåtgärder som redan vidtagits. 
 
 
 



Slutlig version 23.11.2012 

 

3. När ska bevarandemål på områdesnivå fastställas? 

 
Enligt artikel 4.5 i habitatdirektivet är bevarandemål en rättslig och praktisk nödvändighet när 
områden har antagits som områden av gemenskapsintresse för att efterleva artikel 6.3 och 
6.4 i direktivet. Bevarandemål är också en praktisk nödvändighet, även om det inte 
uttryckligen föreskrivs, för att effektivt genomföra artikel 6.2, som också är tillämplig från och 
med den tidpunkt då ett område av gemenskapsintresse antagits.  
 
Tydliga bevarandemål är en nödvändig referenspunkt när sedan bevarandeåtgärder för de 
särskilda bevarandeområdena ska fastställas. Enligt artikel 6.1 ska nödvändiga åtgärder för 
bevarande vidtas ”som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga 1 och 
de arter i bilaga 2 som finns i områdena”. Dessa åtgärder måste identifieras inom sex år 
(artikel 6.1) så att de normalt kan fastställas och tillämpas när det särskilda 
bevarandeområdet utses.  
 
Att ha tydliga bevarandemål är också av betydelse för att fastställa prioriteringar för 
tillämpningen av artikel 4.4 i habitatdirektivet där det föreskrivs att ”prioriteringar skall 
fastställas mot bakgrund av den betydelse området har för att möjliggöra att en gynnsam 
bevarandestatus hos en livsmiljötyp i bilaga 1 eller en art i bilaga 2 bibehålls eller återställs, 
och för att Natura 2000 skall bli sammanhängande, och mot bakgrund av den risk för 
försämring eller förstörelse som området är utsatt för”. 

 

 

4. Vilka faktorer behöver övervägas när bevarandemål fastställs? 

En del medlemsstater har redan ägnat frågan betydande eftertanke och lämnat svar 
på viktiga frågor eller specificerade problem avseende bevarandemål4. 
 

Arter och livsmiljöer för vilka bevarandemål ska formuleras 

I princip ska bevarandemål på områdesnivå fastställas för alla arter och livsmiljöer av 
gemenskapsintresse i habitatdirektivet och fågelarter i bilaga 1 till fågeldirektivet som 
har en betydande förekomst i ett Natura 2000-område samt för regelbundet 
förekommande flyttfågelarter. Bevarandemålen på områdesnivå bör bygga på de 
ekologiska behoven hos livsmiljötyperna och arterna. De bör återspegla områdets 
betydelse för bibehållande eller återställande av en gynnsam bevarandestatus hos 
de livsmiljötyper och arter som finns i området och för att nätet Natura 2000 ska förbli 
sammanhängande samt möta den risk för förstörelse och försämring som 
livsmiljöerna och arterna i området är utsatta för. 

Informationen i den standardiserade datablanketten för Natura 2000 utgör således 
utgångspunkten för fastställandet av bevarandemål. Det gör det också möjligt att 
identifiera de arter och livsmiljötyper för vilka det redan har fastslagits att förekomsten 
är obetydlig i ett område (kod D för representativitet eller population) och för vilka 
habitatdirektivet inte kräver några bevarandeinsatser. 

I artikel 6.1 i habitatdirektivet hänvisas till behovet av att fastställa nödvändiga 
bevarandeåtgärder ”… som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i 
bilaga 1 och de arter i bilaga 2 som finns i områdena”. När bevarandemål fastställs 

                                                 
4 Se exempelvis sidorna 2425: Frequently Asked Questions about conservation objectives at site level i broschyren med en 

sammanfattning av Natura 2000-målen från Nederländernas ministerium för jordbruk, natur och livsmedelskvalitet, internet:

  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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bör därför hänsyn tas till alla funktioner av intresse i området. Det är dock inte 
nödvändigt att fastställa särskilda bevarandemål eller bevarandeåtgärder för arter 
som enligt den standardiserade datablanketten för Natura 2000 endast har obetydlig 
förekomst (dvs. alla arter som anges ha en obetydlig populationsstorlek och täthet5 i 
förhållande till de populationer som finns inom det nationella territoriet (kategori D, 
populationsstorlek), livsmiljötyper som anges ha obetydlig representativitet6 (kategori 
D)).  

 

Definitionsnivå 

Hänvisningen till målsättningar vad gäller bevarande i ingressen och i artikel 6.3 i 
habitatdirektivet understryker behovet av att bevarandemål fastställs för varje 
område. I de fall då områden med samma arter och livsmiljötyper ligger nära 
varandra kan det vara värdefullt att fastställa bevarandemål för områdesgruppen. 
Med hänsyn till att bevarandemål behöver utformas inom ramen för det totala 
uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus kan en bredare uppsättning 
bevarandemål behövas på högre nivå och för nätets bidrag till detta övergripande 
mål7. Detta understryks även i artikel 4.4 i direktivet enligt vilken ”prioriteringar ska 
fastställas mot bakgrund av den betydelse området har för att möjliggöra att en 
gynnsam bevarandestatus hos en livsmiljötyp i bilaga 1 eller en art i bilaga 2 
bibehålls eller återställs”.  
 
Om en medlemsstat har bestämt sig för att fastställa bevarandemål på högre nivå bör 
målen för uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus definieras på nationell, 
regional eller biogeografisk nivå inom medlemsstaten eller på ännu högre nivå 
(biogeografisk nivå eller EU-nivå). Bevarandemål på områdesnivå och bevarandemål 
på regional eller nationell nivå eller på ännu högre nivå, om sådana definieras, har 
därför en komplementär beskaffenhet eftersom Natura 2000 är ett nät där varje 
område ska ha en särskild funktion för att bidra till att nätet totalt sett blir 
sammanhängande och således till nätets bidrag till det övergripande målet att uppnå 
en gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer av gemenskapsintresse. 
 

Riktlinjer/rekommendationer för fastställande av bevarandemål 

Bevarandemål för Natura 2000-områden måste vara så tydliga och okomplicerade 
som möjligt och möjliggöra att operativa bevarandeåtgärder införs i praktiken. De 
måste anges i konkreta termer och om möjligt vara kvantifierbara till antal och/eller 
storlek. Med andra ord får definitionen av bevarandemål på områdesnivå inte vara 
mångtydig, vagt formulerad, overifierbar eller innebära oklara ansvarsförhållanden i 
fråga om fastställandet av motsvarande särskilda bevarandeåtgärder.  

Bevarandemålen bör vara8 

                                                 
5 Kriterium B a i bilaga 3 till habitatdirektivet: Storlek och täthet hos den population av arten som finns på området i 

förhållande till de populationer som finns inom det nationella territoriet. 
6 Kriterium A a i bilaga 3 till habitatdirektivet: Representativitet bör knytas till tolkningsmanualen (interpretation manual) 

för livsmiljötyper enligt bilaga 1 där det finns en definition, en förteckning över karakteristiska arter och andra aspekter av 

betydelse. Graden av representativitet ger ett mått på hur typisk en livsmiljötyp är. 
7 I artikel 17.2 i direktivet understryks behovet av ”en lämplig bedömning av de framsteg som gjorts och särskilt hur Natura 

2000 bidragit till förverkligandet av målen i artikel 3” (dvs. uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus). 
8 Detta upplägg användes av Storbritanniens Joint Nature Conservation Committee (JNCC) för marina särskilda 

bevarandeområden för att säkerställa konsekvensen i dess nät av Natura 2000-områden, internet: 

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm.  

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm


Slutlig version 23.11.2012 

 

 specifika  avse en viss egenskap av intresse (art eller livsmiljötyp) och 
definiera villkoren för att uppnå bevarandemålet.  

 mätbara och rapporterbara  möjliggöra övervakning för att fastställa om 
bevarandemålen uppnås och för tillämpningen av artikel 17 i habitatdirektivet.  

 realistiska  med hänsyn till en rimlig tidsrymd och resursanvändning.  

 konsekventa i sin uppläggning  strukturen för bevarandemålen bör så 
långt möjligt vara densamma i alla Natura 2000 regioner och i områden som 
stöder samma egenskap av intresse, använda likartade attribut och mål för att 
beskriva det gynnsamma tillståndet.  

 Vara heltäckande – attributen och målen bör täcka de egenskaper hos den 
funktion som är av intresse och som krävs för att beskriva dess tillstånd som 
antingen gynnsamt eller ogynnsamt.  

 
Detaljnivån i bevarandemål för vissa arter eller livsmiljöer kan begränsas av den 
aktuella vetenskapliga kunskapen. Under sådana omständigheter kan det 
övergripande målet om gynnsam bevarandestatus, enligt definitionen i artikel 1 i 
direktivet, tillämpas tillsammans med områdesspecifik kunskap om den verkliga 
förekomsten, utbredningen osv. för den verkliga arten eller livsmiljön.  
 
Markägare och lokala tjänstemän måste ha god kunskap om och förståelse av 
bevarandemålen på alla nivåer och särskilt på områdesnivån och hur de förväntas 
bidra till dem. Tydlig information om bevarandemålen för området och dess bidrag till 
bevarandemål på högre nivå bör hjälpa till att förbättra de lokala aktörernas 
medvetenhet och engagemang. 
 

Vilken typ av rättslig status bör bevarandemålen ha?  

Bevarandemål på områdesnivå, som redan krävs för skyddet av områden av 
gemenskapsintresse, är också nödvändiga för att definiera och fastställa 
bevarandeåtgärder för utseendet av de särskilda bevarandeområdena. Det bör 
finnas en tydlig definition av bevarandemål för området mot bakgrund av dess 
betydelse för de olika arter och livsmiljötyper för vilka området utsetts.  

Specifikationen av bevarandemål kan fastställas i besluten om utseende av områden 
eller utvecklas ytterligare i skötsel- och förvaltningsplaner eller andra instrument för 
områdena.  

 

När ska bevarandemålen på områdesnivå uppnås? 

I habitatdirektivet fastställs inget datum för uppnåendet av en gynnsam 
bevarandestatus. Det finns inte heller någon liknande specifikation för det 
övergripande målet för fågeldirektivet. Det finns uppenbart en skyldighet att 
genomföra de nödvändiga bevarandeåtgärderna för de särskilda 
bevarandeområdena för att uppnå en gynnsam bevarandestatus. I praktiken bör 
bevarandeåtgärderna för ett visst område ha en tydlig hänvisning till bevarandemålen 
för området. För att vara trovärdiga måste bevarandeåtgärderna normalt vara 
identifierade, fastställda och tillämpliga vid den tidpunkt då det särskilda 
bevarandeområdet utses. 
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Det är viktigt att också fastställa en tidsplan för översyn av de bevarandeåtgärder 
som vidtagits, när det gäller deras lämplighet för och framstegen mot uppnåendet av 
bevarandemålen för att kontrollera lämpligheten, mätbarheten och genomförandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission note on setting conservation objectives of Natura 2000 sites.  

 
European Commission, Doc. Hab.12-04/06, November 2012 (original version in English).  
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 
Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_SV.pdf 

 
Contact: nature@ec.europa.eu 
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