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KOMMISSIONENS NOTAT OM 
UDPEGNING SOM 

SÆRLIGE BEVARINGSOMRÅDER 
 

Endelig udgave af 14. maj 2012 
 

Formålet med dette notat er at vejlede medlemsstaterne i at opfylde den 
vigtige opgave med at udpege særlige bevaringsområder i henhold til 
habitatdirektivet. Det afspejler Kommissionens tjenestegrenes holdninger 
under hensyntagen til den relevante retspraksis.  

 
 
 
 

1. Formålet med udpegningen som særligt bevaringsområde  
 
Det overordnede formål med habitatdirektivet er defineret i artikel 2, hvoraf følgende 
fremgår: De foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, tager sigte på at opretholde eller 
genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter af 
fællesskabsbetydning. 
 
For at sikre genopretningen eller opretholdelsen af naturtyper og arter af 
fællesskabsinteresse er det bl.a. nødvendigt at iværksætte (6. betragtning og artikel 3): [E]t 
sammenhængende europæisk økologisk net af særlige bevaringsområder under 
betegnelsen Natura 2000. Dette net, der består af lokaliteter, der omfatter de naturtyper, der 
er nævnt i bilag I, og levesteder for de arter, der er nævnt i bilag II, skal sikre opretholdelse 
eller i givet fald genopretning af en gunstig bevaringsstatus for de pågældende naturtyper og 
levestederne for de pågældende arter i deres naturlige udbredelsesområde.  

 
Begrebet "særligt bevaringsområde" er defineret i artikel 1, litra l): "særligt bevaringsområde: 
et område af fællesskabsbetydning, som medlemsstaterne har udpeget ved en retsakt, en 
administrativ bestemmelse og/eller en aftale, og hvor der gennemføres de 
bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige for at opretholde eller genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for de naturtyper og/eller de arter, for hvilke lokaliteten er udpeget".  
 
Det fremgår klart af definitionen af det særlige bevaringsområde og de generelle 
henvisninger til særlige bevaringsområder i habitatdirektivet, at et særligt bevaringsområdes 
rolle er at hjælpe med at opretholde og genoprette en gunstig bevaringsstatus for arter og 
naturtyper af fællesskabsinteresse.  
 
I artikel 6, stk. 1, defineres de bevaringsforanstaltninger, som skal iværksættes for særlige 
bevaringsområder: For de særlige bevaringsområder iværksætter medlemsstaterne de 
nødvendige bevaringsforanstaltninger, hvilket i givet fald kan indebære hensigtsmæssige 
forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne eller integreret i andre 
udviklingsplaner, samt de relevante retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler, der 
opfylder de økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på 
lokaliteterne. Medlemsstaternes rapporter i henhold til artikel 17 skal navnlig indeholde 
oplysninger om bevaringsforanstaltningerne i artikel 6, stk. 1, samt en vurdering af 
virkningen af disse foranstaltninger på bevaringsstatus for naturtyperne i bilag I og arterne i 
bilag II. 
 
Ved udpegningen af en lokalitet af fællesskabsbetydning som særligt bevaringsområde skal 
artikel 6, stk. 1, gennemføres, eftersom alle andre foranstaltninger i henhold til artikel 6 – 
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herunder pligten til at forebygge yderligere forringelse (artikel 6, stk. 2, 3 og 4) – allerede 
gælder lokaliteter af fællesskabsbetydning og derfor også gælder særlige bevaringsområder.  
 
Behovet for sådanne positive bevaringsforanstaltninger inden for de særlige 
bevaringsområder fremgår af resultaterne af Kommissionens seneste artikel 17-rapport (for 
perioden 2000-2006). De viste, at 65 % af vurderingerne af naturtyperne i bilag I og 54 % af 
vurderingerne af arterne i bilag II, IV og V har en ugunstig bevaringsstatus.  
 
I artikel 3, stk. 3, og artikel 10 i habitatdirektivet anerkendes det, at en styrkelse af den 
økologiske sammenhæng i Natura 2000 kræver foranstaltninger uden for lokaliteterne, men 
for naturtyperne i bilag I er gennemførelsen af artikel 6 den vigtigste foranstaltning i direktivet 
til at opretholde og/eller genoprette naturtyperne i bilag I til en gunstig bevaringsstatus. Selv 
om der også kan være andre bestemmelser om beskyttelse af arter i direktivet, er artikel 6 
en vigtig bestemmelse for beskyttelse af arterne i bilag II.  
 
Det kan derfor konkluderes, at udpegningen som særligt bevaringsområde er central i 
forhold til at opfylde målsætningerne i habitatdirektivet og opretholde eller genoprette arterne 
og naturtyperne af fællesskabsinteresse til en gunstig bevaringsstatus, eftersom det kræver, 
at medlemsstaterne skal iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1. 
 
 
2. Hvad omfatter udpegningen som særligt bevaringsområde?  
 
Af artikel 4, stk. 4, i habitatdirektivet fremgår det, at "[n]år en lokalitet af 
fællesskabsbetydning er udvalgt […], 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."  
 
Dette viser med al tydelighed, at de vigtigste lokaliteter og/eller de lokaliteter, som er udsat 
for fare, bør prioriteres inden for tidsfristen på seks år for udpegningen som særligt 
bevaringsområde. Det betyder også, at de vigtigste arter/naturtyper skal prioriteres, så der 
kan handles, så snart lokaliteterne er udpeget. Sådanne prioriteringer kan også fastlægges 
på højere plan (EU, biogeografisk plan, nationalt, regionalt plan).  
 
Under prioriteringen af lokaliteterne skal der tages højde for følgende:  

 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 
 farer og forringelsesprocesser, som arterne og naturtyper udsættes for  
 den overordnede sammenhæng i Natura 2000-nettet 

 
I lyset af definitionen af "særligt bevaringsområde" i artikel 1, litra l), og artikel 4, stk. 4, er det 
klart, at: 
 
- særlige bevaringsområder skal udpeges ved en retsakt, en administrativ bestemmelse 

og/eller en aftale med bindende virkning  
- de nødvendige bevaringsforanstaltninger 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. 
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Hver af disse forpligtelser undersøges nærmere nedenfor (se punkt 4 og 5).  
 
 
3. Tidsramme for udpegningen som særligt bevaringsområde  
 
I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, skal medlemsstaterne senest seks år efter 
vedtagelsen af de europæiske lister over lokaliteter af fællesskabsbetydning udpege 
lokaliteter af fællesskabsbetydning som særlige bevaringsområder og fastsætte prioriteringer 
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, samt af den fare for forringelse eller ødelæggelse, som lokaliteterne er udsat for1.  
 
Ifølge 6, stk. 1, skal medlemsstaterne for de særlige bevaringsområder iværksætte 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. 
 
Af Kommissionens afgørelse, som godkender lokaliteterne af fællesskabsbetydning, fremgår 
det klart, at: … Det bør fremhæves, at forpligtelserne i medfør af artikel 4, stk. 4, og artikel 6, 
stk. 1, i direktiv 92/43/EØF gælder hurtigst muligt og inden for højst seks år fra vedtagelsen 
af den foreløbige liste eller den første ajourførte liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning 
i det biogeografiske område afhængigt af, hvilken liste en lokalitet af fællesskabsbetydning 
første gang er opført på.  
 
Det betyder, at den dato, hvor lokaliteten første gang blev medtaget i Kommissionens 
afgørelse, er den dato, hvorfra de seks år regnes2. Såfremt der i senere afgørelser sker 
tilpasninger af lokaliteten, kan dette ikke anvendes som undskyldning for at udsætte 
udpegningen som særligt bevaringsområde. Sådanne nye tilpasninger vil dog skulle 
indarbejdes i udpegningen som særligt bevaringsområde, ligesom der skal tages højde for 
dem, når de nødvendige bevaringsforanstaltninger iværksættes. 
 
 
4.  Procedure for udpegning som særligt bevaringsområde  
 
Når en lokalitet er udpeget som en lokalitet af fællesskabsbetydning, gælder 
bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, også bestemmelser om prioriteringer vedrørende 
udpegningen som særligt bevaringsområde. De lokaliteter, som anses for at være af størst 
betydning for arterne/naturtyperne i bilag I og II og for sammenhængen af Natura 2000, og 
som er i fare, bør klart prioriteres i forbindelse med udpegningen og i forbindelse med 
fastsættelsen af bevaringsmålsætninger og bevaringsforanstaltninger, som tydeligt afspejler 
denne betydning. Bevaringsforanstaltninger skal ideelt set iværksættes efter en offentlig 
høring og en passende inddragelse af alle interesserede parter. 
 

                                                           
1
 Kommissionens afgørelser om de forskellige biogeografiske regioner findes på Kommissionens websted på 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm. 
2
 Listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning, som blev oprettet efter aftale med medlemsstaterne i 

overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, udgør retsgrundlaget for udvælgelse og afgrænsning af lokaliteterne. 

Vedtagelsen af denne liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning udløser formelt fristen på seks år for 

udpegningen som særligt bevaringsområde, uanset om der sker yderligere ændringer på lokaliteterne, herunder 

af grænserne, som ikke giver grundlag for at udsætte udpegningen som særligt bevaringsområde. Ændringer i en 

lokalitets konfiguration betyder, at listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning skal ajourføres inden 

udpegningen som særligt bevaringsområde.  
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Selv om medlemsstaterne i henhold til direktivet skal udpege lokaliteter af 
fællesskabsbetydning som særlige bevaringsområder senest seks år efter vedtagelsen af 
den europæiske liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning, indeholder direktivet ingen 
bestemt procedure for udpegningen som særligt bevaringsområde. Spørgsmålet henhører 
under medlemsstaternes nationale lovgivning, og disse har vide skønsmæssige beføjelser 
med hensyn til at beslutte, hvordan de vil udpege en lokalitet af fællesskabsbetydning som 
et særligt bevaringsområde.  
 
Medlemsstaterne kan indføre nye udpegningsprocedurer eller tilpasse eksisterende 
procedurer og/eller lade andre instrumenter danne grundlag for udpegningen. De vælger 
selv, hvilken type instrument de anvender – retsakter, administrative bestemmelser eller 
aftaler – og kan bestemme, på hvilket administrativt plan (dvs. nationalt eller regionalt) det er 
mest hensigtsmæssigt at udpege særlige bevaringsområder. Det er ligeledes op til 
medlemsstaterne at bestemme, om udpegningen sker for en enkelt lokalitet ad gangen, eller 
om den omfatter flere lokaliteter. 
 
Uanset hvilken procedure der anvendes, skal der dog være et klart retsgrundlag for 
udpegningen som særligt bevaringsområde, og medlemsstaterne bør sikre, at udpegningen 
uomtvisteligt har en bindende virkning. Selve udpegningen skal ligeledes være tilstrækkelig 
præcis til at opfylde kravene i direktivet med retssikkerhed.  
 
Dette stemmer overens med eksisterende retspraksis (Kommissionen/Belgien, C-415/01)3:  
 

- direktivbestemmelser [skal] gennemføres ved bestemmelser, hvis bindende virkning er 
uomtvistelig, og som er tilstrækkeligt specifikke, bestemte og klare til, at de er i 
overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet. Efter retssikkerhedsprincippet kræves 
en passende offentliggørelse af de nationale foranstaltninger, der vedtages i henhold til 
fællesskabsretten, således at retssubjekter, der er berørt af sådanne foranstaltninger, er 
i stand til at gøre sig bekendt med omfanget af deres rettigheder og forpligtelser på det 
specifikke område, der reguleres ved fællesskabsretten.  

 

- Landkort, der afgrænser SBO'er, skal nødvendigvis have en uomtvistelig bindende, 
karakter. I modsat fald kunne den geografiske afgrænsning af SBO'er således bestrides 
til enhver tid. Endvidere ville der være en risiko for, at beskyttelsesformålet i 
fugledirektivets artikel 4, som omtalt i denne doms præmis 17, ikke blev fuldstændigt 
gennemført.  

 
 
5. Lovbestemmelser for særlige bevaringsområder som følge af udpegningen  
 
For at give den nødvendige juridiske klarhed skal instrumentet til udpegning som særligt 
bevaringsområde indeholde navnet på og placeringen af lokaliteten samt klare og 
gennemsigtige oplysninger om følgende:  
 

- De arter og naturtyper, som det særlige bevaringsområde udpeges for: f.eks. ved at 
opstille en liste – enten i selve retsakten eller i et særskilt juridisk bindende dokument – 
over alle arterne i bilag II og naturtyperne i bilag I, som i væsentlig grad er til stede på de 
enkelte lokaliteter (dvs. alle de arter, for hvilke det i standardformularen er angivet, at 
deres bestand har en væsentlig størrelse og tæthed4 i forhold til bestanden i det 
nationale område (kategori A, B eller C for bestandens størrelse), og alle naturtyper, for 

                                                           
3
 Se f.eks. dom af 27.2.2003, Kommissionen/Belgien, C-415/01, Sml. 2003, s. 2081, præmis 21. Selv om denne 

vedrører lokaliteter under fugledirektivet, er dette også relevant for lokaliteter under habitatdirektivet. 
4
 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. 
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hvilke det i standardformularen er givet, at de har meget god (A), god (B) eller væsentlig 
(C) repræsentativitet5,  

 
- Grænser for særlige bevaringsområder: Der vedlægges et eller flere kort – enten i selve 

instrumentet eller i en særskilt retsakt, administrativ bestemmelse og/eller aftale (f.eks. 
et offentligt register) med bindende virkning, der viser lokalitetens/lokaliteternes præcise 
grænser. Kortet bør stemme overens med de relevante nationale/regionale kartografiske 
systemer og have et passende målestoksforhold, så alle interesserede og berørte parter 
kan bestemme den fysiske placering af lokaliteten i forhold til jordbesiddelser. 
Grænserne må ikke adskille sig fra grænserne for lokaliteten af fællesskabsbetydning 
for dette område, medmindre grænserne for en lokalitet af fællesskabsbetydning 
allerede er ændret i overensstemmelse med den iværksatte procedure (dok. hab. 05-06-
08) og under overholdelse af en ajourført afgørelse fra Kommissionen. 

 
- Formålet med udpegningen: I ordets bredeste forstand bør dette tydeliggøre, at formålet 

med det særlige bevaringsområde er at bidrage til at gøre det muligt at opretholde og i 
givet fald genoprette de naturtyper og arter, der findes på lokaliteten, til en gunstig 
bevaringsstatus. Ideelt set bør de specifikke bevaringsmålsætninger for det særlige 
bevaringsområde præciseres, enten i instrumentet eller i et ledsagende juridisk bindende 
dokument, så det tydeligt fremgår, hvad bevæggrundene er for at udpege det særlige 
bevaringsområde, og at dette om nødvendigt omfatter iværksættelse af 
bevaringsforanstaltninger (dvs. ikke kun for at beskytte det mod forringelse som anført i 
artikel 6, stk. 2-4).  

 
- Lovbestemmelser vedrørende særlige bevaringsområder: Af udpegningen som særligt 

bevaringsområde eller den lov, der gennemfører habitatdirektivet, bør det fremgå, at 
artikel 6, stk. 2, 3 og 4, gælder både særlige bevaringsområder og lokaliteter af 
fællesskabsbetydning – f.eks. ved i udpegningsinstrumentet at krydshenvise til de 
relevante artikler i den lov, der gennemfører habitatdirektivet, eller til et tidligere oprettet 
instrument om beskyttelse af lokaliteter af fællesskabsbetydning.  

 
I udpegningen som særligt bevaringsområde bør det ligeledes præciseres, at der skal 
anvendes de nødvendige bevaringsforanstaltninger for det særlige bevaringsområde 
svarende til de økologiske behov for naturtyperne i bilag I og arterne i bilag II, der findes 
på lokaliteten (i overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 1). Det bør 
ligeledes indeholde eller ledsages af en gennemsigtig mekanisme for iværksættelse og 
gennemførelse af disse bevaringsforanstaltninger (f.eks. forvaltningsplaner, sektorplaner 
mv.). 
 
Som det fremgår af habitatdirektivets artikel 6, stk. 1, kan medlemsstaterne vælge 
mellem en række tilgange, som de kan anvende til at iværksætte de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger. Dette omfatter anvendelse af hensigtsmæssige 
forvaltningsplaner, der er specifikke for lokaliteterne eller integreret i andre 
udviklingsplaner, samt de relevante retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler. 
Kommissionen har i høj grad opfordret til at anvende forvaltningsplaner som et 
gennemsigtigt værktøj til proaktiv forvaltning af Natura 2000-lokaliteter. Uanset hvilke 
foranstaltninger der vælges, skal formålet med dem være at opfylde målsætningerne i 
direktivets artikel 6, stk. 1.  
 
Af definitionen af særlige bevaringsområder fremgår det klart, at 
bevaringsforanstaltningerne normalt skal iværksættes og anvendes fra 

                                                           
5
 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. 
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udpegningstidspunktet, dvs. inden tidsfristen på seks år. Dette betyder ikke 
nødvendigvis, at de ikke kan tilpasses efter seks år, når man har tilegnet sig mere viden 
og fået feedback på erfaringerne med gennemførelsen. Forvaltningen af lokaliteter og 
navnlig identificeringen af, hvad der er "nødvendigt" for at opfylde lokaliteternes 
"økologiske behov" i henhold til artikel 6, stk. 1, vil fortsætte med at udvikle sig, længe 
efter lokaliteterne er udpeget. For eksempel kan virkningerne af klimaændringerne og 
andre virkninger for lokaliteterne i fremtiden betyde, at de foranstaltninger, der skal 
træffes i henhold til artikel 6, stk. 1, skal revideres. 
 
Fastsættelse af bevaringsforanstaltninger er endvidere ofte en iterativ proces og 
afhænger i høj grad af de interesserede parters deltagelse og accept, og det er 
anerkendt, at dette tager tid. Tidsfristen på seks år fra vedtagelsen af lokaliteter af 
fællesskabsbetydning til udpegningen som særlige bevaringsområder betyder imidlertid, 
at arbejdet med at identificere og iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger 
for lokaliteten bør begynde, så snart lokaliteten er vedtaget som en lokalitet af 
fællesskabsbetydning og ikke ved udgangen af perioden på seks år.  
 
Det er klart, at iværksættelse og anvendelse af de nødvendige bevaringsforanstaltninger 
skal tage udgangspunkt i en fuldstændig forståelse af bevaringsmålsætningerne. Da 
dette i sidste ende skal forstås på lokalitetsplan, kan medlemsstaterne beslutte at 
udvikle generiske bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger for arterne og 
naturtyperne efter en bredere geografisk målestok (f.eks. nationalt eller regionalt), 
hvorefter der kan krydshenvises til lokalitetsplan.  

 
 
6. Retsbeskyttelsesordning for særlige bevaringsområder 
 
Artikel 6 er en vigtig bestemmelse i habitatdirektivet, eftersom den indeholder rammerne for 
lokalitetens bevarelse og beskyttelse samt proaktive, præventive og proceduremæssige 
krav. Artikel 6, stk. 2, 3 og 4, gælder lokaliteter af fællesskabsbetydning (ifølge 
habitatdirektivets artikel 4, stk. 5). Artikel 6, stk. 1, gælder kun særlige bevaringsområder, 
som også er underlagt kravene i artikel 6, stk. 2, 3 og 4.  
 
Hvad angår beskyttelseskravene for særlige bevaringsområder, bør der tages højde for den 
relevante retspraksis6, når der skal udarbejdes en retsbeskyttelsesordning for særlige 
bevaringsområder. 
 

 Habitatdirektivets artikel 6 skal forstås således, at medlemsstaterne skal sørge for en 
retsbeskyttelsesordning for særlige bevaringsområder, som kan gøre det muligt at 
opretholde eller i givet fald genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyperne og 
levestederne for de pågældende arter i deres naturlige udbredelsesområde (artikel 3).  
 

 At der ikke findes nogen bestemmelser, som knytter udpegningen af en lokalitet som et 
særligt bevaringsområde til anvendelsen af en hensigtsmæssig retsbeskyttelse og 
nødvendige bevaringsforanstaltninger for arterne eller naturtyperne i dette særlige 
bevaringsområde, undergraver målsætningen i habitatdirektivets artikel 3, artikel 4, stk. 
4, og artikel 6. 

 

                                                           
6
 Se følgende domme fra Domstolen: Kommissionen/Spanien, 2.8.1993, C-355/90, Sml. 1993 s. 4221, præmis 

28-32; Kommissionen/Frankrig, 18.3.1999, C-166/97, Sml. 1999, s. 1719, præmis 21 og 25; 

Kommissionen/Frankrig, 25.11.1999, C-96/98, Sml. 1999, s. 8531, præmis 22-27; Kommissionen/Belgien, 

27.2.2003, C-415/01, Sml. 2003, s. 2081, præmis 15-17 og 21-22; Kommissionen/Spanien, 22.9.2011, C-90/10, 

Sml. 2011, s. ---, præmis 37. 
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Det fremgår således tydeligt at den eksisterende retspraksis, at udpegningen som særligt 
bevaringsområde skal være knyttet til en tilstrækkelig retsbeskyttelses- og bevaringsordning, 
som anvendes i overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6. 
 
Det skal beskyttelses- og bevaringsordningen indeholde  
 
Beskyttelses- og bevaringsordningen bør omfatte alle bestemmelserne i artikel 6, og 
beskyttelsesordningen skal navnlig:  
 

 Indeholde de nødvendige bevaringsforanstaltninger, som svarer til de økologiske 
behov for naturtyperne i bilag I og arterne i bilag II, der findes på det særlige 
bevaringsområde, med undtagelse af de naturtyper og arter, hvis tilstedeværelse 
anses for ikke at være væsentlig ifølge Natura 2000-standardformularen. 
Bevaringsforanstaltninger bør være tilstrækkeligt detaljerede og omfattende med det 
formål at sikre, at gennemførelsen deraf opfylder bevaringsmålsætningerne for 
lokaliteten og bidrager til direktivets overordnede mål om at opretholde og genoprette 
en gunstig bevaringsstatus for arterne og naturtyperne i deres naturlige 
udbredelsesområde.  
 
Hvordan disse bevaringsforanstaltninger iværksættes, og hvordan de gennemføres, 
er op til den enkelte medlemsstat. Medlemsstaterne kan stille krav om, at der 
udarbejdes forvaltningsplaner, som identificerer de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger og indeholder en mekanisme, der sikrer, at de 
gennemføres. De kan vedtage horisontale foranstaltninger, der sikrer, at de 
nødvendige bevaringsforanstaltninger, som er identificeret for de naturtyper og arter, 
der findes på det særlige bevaringsområde, gennemføres. Disse foranstaltninger kan 
være retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler. 
 
Men uanset hvilken mekanisme der anvendes, skal medlemsstaterne sikre, at de 
nødvendige bevaringsforanstaltninger er tilstrækkeligt specifikke, præcise og tydelige 
til at give retssikkerhed for de involverede parter. De skal sikre, at de 
bevaringsforanstaltninger, som udarbejdes i henhold til artikel 6, stk. 1, gennemføres 
effektivt. 
 

 Tage hensigtsmæssige skridt for at undgå forringelse af naturtyperne og 
levestederne for arterne samt væsentlige forstyrrelser af de arter, for hvilke 
områderne er udpeget. Igen er det op til medlemsstaterne at bestemme, hvordan 
artikel 6, stk. 2, gennemføres i praksis. Medlemsstaterne kan f.eks. beslutte at 
udarbejde en liste over potentielt skadelige handlinger, som kræver forudgående 
godkendelse for de enkelte lokaliteter eller gruppen af lokaliteter, eller de kan 
identificere disse i national/regional lovgivning. 

 

 Sikre, at der findes en samtykkeprocedure for planer eller projekter, som ikke er 
direkte knyttet til eller nødvendige for forvaltningen af lokaliteten, men som 
sandsynligvis har en væsentlig virkning på denne, enten enkeltvis eller sammen med 
andre planer eller projekter, for at sikre, at det særlige bevaringsområdes integritet 
ikke påvirkes negativt (medmindre artikel 6, stk. 4, påberåbes). 

 
 
7. Anvendelse på særligt beskyttede områder  
 
I overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 3, stk. 1, udgør særligt beskyttede 
områder i henhold til fugledirektivet en del af Natura 2000-nettet. Artikel 6, stk. 2, 3 og 4, 
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gælder lokaliteter af fællesskabsbetydning (ifølge habitatdirektivets artikel 4, stk. 5) og 
særligt beskyttede områder (ifølge habitatdirektivets artikel 77). Bestemmelserne i artikel 6, 
stk. 1, gælder ikke særligt beskyttede områder: Analoge bestemmelser gælder imidlertid 
særligt beskyttede områder efter fugledirektivets artikel 4, stk. 1 og 2. Det vil sige, at 
medlemsstaterne skal sikre, at arterne i bilag I og regelmæssigt tilbagevendende 
trækfuglearter er underlagt særlige bevaringsforanstaltninger vedrørende deres levesteder 
for at sikre deres overlevelse og reproduktion i deres udbredelsesområde. Domstolens 
retspraksis om disse bestemmelser er allerede ret omfattende. I sag C-293/07 præciserede 
Domstolen f.eks. behovet for en sammenhængende, særlig og fuldstændig retlig ordning til 
sikring af en bæredygtig forvaltning og en effektiv beskyttelse af særligt beskyttede områder. 
Det betyder, at særligt beskyttede områder skal være underlagt en tydelig 
beskyttelsesordning svarende til ordningen for særlige bevaringsområder (grænser, årsager 
til udpegningen, bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommissionens notat om udpegning som særlige evaringsområder af 14. maj 2012 
 
Europa-Kommissionen, Doc. Hab.12-04/05, maj 2012 (Oprindelige udgave: engelsk).   
Eftertryk tilladt med kildeangivelse. 
 
Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_DA.pdf 

 
Kontakt: nature@ec.europa.eu 

 

                                                           
7
 "Forpligtelserne i artikel 6, stk. 2, 3 og 4, i nærværende direktiv træder i stedet for forpligtelserne i artikel 4, 

stk. 4, første punktum, i direktiv 79/409/EØF, for så vidt angår de områder, der er udlagt som særligt beskyttede 

efter artikel 4, stk. 1, eller tilsvarende anerkendt efter artikel 4, stk. 2, deri, fra datoen for nærværende direktivs 

iværksættelse eller fra den dato, hvor en medlemsstat har udlagt eller anerkendt områderne efter direktiv 

79/409/EØF, hvis denne dato er senere." 

mailto:nature@ec.europa.eu
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