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Det nordiska samarbetet
Det nordiska samarbetet hör till de äldsta och mest omfattande regionala samarbetsformerna i världen. Samarbetet 
omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Det stärker samhörigheten mel-
lan de nordiska länderna med respekt för nationella skillnader och likheter. Samarbetet ger bättre möjligheter att hävda 
nordiska intressen i omvärlden och främja goda grannförhållanden.

Samarbetet formaliserades år 1952 då Nordiska rådet grundades som ett forum för parlamentarikerna och regeringarna i 
de nordiska länderna. År 1962 ingick de nordiska länderna Helsingforsavtalet, som sedan dess har utgjort den grundläg-
gande ramen för det nordiska samarbetet. År 1971 bildades Nordiska ministerrådet som ett formellt forum för samarbete 
mellan de nordiska regeringarna och den politiska ledningen i de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.
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Norden har bidragit till en lång rad konventioner som handlar om att säkra 
världens gemensamma natur- och kulturarv.

Konventionerna bidrar till att bevara en natur med stor rikedom av livsformer 
och arter. En rik natur har sitt eget berättigande och stor betydelse för en bättre 
social och ekonomisk utveckling runt om i världen. Dessutom bidrar en välbe-
varad natur och en ren miljö till att säkra människans hälsa, trivsel och livskva-
litet.  

Fokus har också ökat på betydelsen av att bevara världens kulturarv i arbe-
tet med konventionerna. På byggnader med speciella arkitektoniska uttryck, 
platser med rika arkeologiska lämningar och fornminnen eller områden där det 
ännu fi nns levande kulturmiljöer med ett välbevarat sammanhang mellan dåtid 
och nutid. Kulturarvet ger oss historisk medvetenhet och är en viktig grund för 
vår identitetskänsla – var i världen vi än kommer från.

De nordiska länderna lägger stor vikt vid att säkra det gemensamma natur- och 
kulturarvet. Konventionerna är viktiga redskap i detta arbete, eftersom vi upp-
når bäst resultat om vi gör en gemensam insats över nationella gränser. 

Detta häfte ger en kort presentation av 13 av de viktigaste konventionerna inom 
natur- och kulturarvet som de nordiska länderna är med i och, i många fall, 
också har varit med om att utarbeta. 

Förhoppningen är att innehållet skall ge ökad kunskap om konventionerna 
– både hos politiker, förvaltare, utbildare och andra med intresse för vårt natur- 
och kulturarv. 

Den gemensamma utgivningen av häftet illustrerar den långa traditionen av 
nordiskt samarbete kring frågor av stor internationell betydelse. Ett gott sam-
arbete kring konventionerna kan ge oss ökat globalt infl ytande – till glädje för 
både nuvarande och framtida generationer – samtidigt som vi även stärker den 
nordiska gemenskapen.

Förord

FÖRORD

Helen Bjørnøy

Miljöminister

Norge

 På Nordiska Ministerrådets vägnar

ministrarna med ansvar för miljöskydd och bevarande av kulturarvet
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Gjende, Jotunheimen Nationalpark, Norge (foto: Jens Muff Hansen/Naturplan)
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Skyddet av natur- och kulturmiljöer 
har en lång tradition i de nordiska 
länderna. I många år var skyddet av 
natur- och kulturvärden en nationell 
angelägenhet, men sedan dess har 
skyddet fått en mer internationell 
prägel. 

Internationella organisationer
Världens äldsta internationella 
naturskyddsorganisation bildades 
1922. Det var Internationella fågel-
skyddsrådet, ICBP, en föregångare 
till BirdLife International. År 1948 
bildades naturskyddsorganisatio-
nen IUCN och det internationella 
samarbetet kring att hejda den 
globala miljökrisen sköt fart på 
allvar. Sedan dess har många större 
och mindre organisationer bildats 
och de har alla medverkat till att en 

En rikare framtid

lång rad länder har ingått avtal om 
att gemensamt stärka insatserna för 
att skydda natur- och kulturvärden. 
Detta har i många fall lett till att man 
antagit konventioner. 

Vad är konventioner?
Konventioner är folkrättsligt 
bindande avtal mellan länder eller 
internationella organisationer. 
Flera konventioner gäller för hela 
världen, medan andra är begrän-
sade – till exempel till Europa eller 
delar av Europa. Medlemsländerna 
träffas regelbundet och diskuterar 
de förpliktelser som är knutna till 
en viss konvention. De diskuterar 
också behovet av ändra vilka djur, 
växter, områden etc. som omfattas 
av konventionen.

13 konventioner – sett ur ett 
nordiskt perspektiv
Samtliga nordiska länder har 
anslutit sig till olika konventioner 
om natur- och kulturmiljön. I detta 
häfte går vi igenom de 13 viktigaste 
avtalen som rör det nordiska områ-
det. Det gäller de konventioner som 
visas i tabellen till höger.

I häftet ges en kort översikt över 
konventionerna och hänvisningar 
till var man kan söka ytterligare 
upplysningar. 

EN RIKARE FRAMTID

Hammershus, Danmark (foto: Jørgen Schytte/Scanpix).
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Teckenförklaring:
+ Landet är bundet av konventionen
-  Landet är inte bundet av konventionen
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Konventioner om natur
(Konventionen om biologisk mångfald) 
(The Convention on Biological Diversity)

CITES-konventionen
(The Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora)

Ramsarkonventionen
(Convention on Wetlands of International Importance especially as 
Waterfowl Habitat)

Bernkonventionen 
(The Convention of European Wildlife and Natural Habitats)

Bonnkonventionen 
(Convention on Migratory Species of Wild Animals)

Valfångstkonventionen 
(International Convention for the Regulation of Whaling)

Konventioner på det marine område
Helsingforskonventionen 
(Convention on the Protection of the Marine Environment of the 
Baltic Sea Area)

OSPAR-konventionen
(Convention for the protection of the marine environment of the 
North-east Atlantic)

Konventioner om kultur og landskab
Världsarvskonventionen
(Convention Concerning the Protection Of The Cultural and Natural 
Heritage)

Europeiska landskapskonventionen 
(the European Landscape Convention)

Granadakonventionen
(Convention for the Protection of Architectural Heritage in Europe)

Maltakonventionen
(Convention on the Projection of Archaeological Heritage in 
Europe)

Generelt
Århuskonventionen
(The Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision Making and Access to Justice in Environmental  Matters)

Rio De Janeiro 1992 + + + +  + + +

Washington 1973 + - + + + + + +

Ramsar 1971 + + + +  + + +

Bern 1979 + - - +  + + +

Bonn 1979 + + + +  - + +

Washington 1946 + + + +  + + +

Helsinki 1992 + + + + + - - +

Paris 1992 + + + +  + + +

Paris 1972 + - + +  + + +

Florens 2000 + - - + + - + +

Granada 1985 + - - +  - + +

Valletta 1992 + - - +  - + +

Århus 1998 + - - + + - + +
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Konventionen om biologisk 
mångfald 

Biodiversitetskonventionen

Konventionen om biologisk mång-
fald (CBD) antogs under världs-
toppmötet i Rio de Janeiro 1992. På 
världstoppmötet i Johannesburg 
10 år senare bekräftade reger-
ingschefer från över 150 länder att 
konventionen är världssamfundets 
viktigaste verktyg för att säkra den 
biologiska mångfalden. 

Konventionen är ett resultat av 
världssamfundets oro över förlusten 
av biologisk mångfald. I konven-
tionen understryks behovet av att 
motverka förlusten av biologisk 
mångfald genom skydd och hållbar 
utveckling. 

För närvarande har 188 länder 
anslutit sig till konventionen. Det 
gäller också samtliga de nordiska 
länderna.

Vad menas med biologisk 
mångfald?
Med biologisk mångfald – eller 
biodiversitet – menas variations-
rikedomen av växter, djur och 
mikroorganismer och av den miljö 
som arterna utgör en del av. Också 
genetiska variationer inom arterna 
räknas som biologisk mångfald. 
Sådana variationer förekommer 

till exempel i bestånd av samma 
arter som är spridda över ett stort 
område. Den biologiska mångfalden 
har uppkommit under miljontals år 
av utveckling.

Syftet med konventionen
Syftet med biodiversitetskonven-
tionen är att skydda den biologiska 
mångfalden, säkra ett hållbart 
utnyttjande av biologiska resurser 
och säkra att avkastningen från 
utnyttjandet av genetiska resurser 
fördelas på ett rimligt sätt mellan 
länderna. 

Av FN:s globala tusenårsutredning 
från 2005 (Millennium Ecosystem 
Assessment) framgår att männis-
korna under de senaste 50 åren har 
förändrat ekosystemet mer än under 
någon annan period i mänsklighe-
tens historia. Den hastighet med 
vilken arterna nu dör ut har ökat 
med en faktor 50  100. Till de vikti-
gaste orsakerna hör att livsmiljöer 
försvinner, att nya arter införs samt 
överutnyttjande, klimatförändringar 
och föroreningar. Detta får konse-
kvenser för de valmöjligheter vi har 
i dag. Samtidigt understryker FN:
s utredning människans beroende 
av den biologiska mångfalden för 

överlevnad, värdeskapande, välfärd 
och trivsel. 

Största delen av den genetiska 
mångfalden fi nns i u-länderna, 
medan det är i länderna som har 
den teknik som krävs för att kunna 
utnyttja resurserna kommersiellt. 
Konventionen rekommenderar att 
man utvecklar mekanismer som 
garanterar en rättfärdig fördelning 
av tillgångarna. 

År 2010
På världstoppmötet 2002 beslutade 
länderna att sänka takten med 
vilken den biologiska mångfalden 
försvinner som följd av mänsklig 
aktivitet till år 2010. På miljömi-
nistermötet i Kiev 2003 enades de 
europeiska miljöministrarna om att 
fastställa ett ambitiösare mål för 
Europa. Målet är att man ska stoppa 
förlusten av biologisk mångfald före 
2010. Detta ska bland annat ske ge-
nom att man skapar ett ekologiskt 
nätverk av skyddade naturområden.

Hur fungerar konventionen? 
Medlemsländerna ska utveckla 
nationella strategier och handlings-
planer för att säkra den biologiska 
mångfalden – genom samarbete 

KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD  
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över gränser och ekonomiska skil-
jelinjer. 

De rika länderna har också ett 
ansvar för att genom miljöbistånd 
bidra till att de fattigare länderna 
kan genomföra konventionen. 

Konventionen utvecklades vidare 
genom utarbetandet av arbetspro-
gram, riktlinjer och utveckling av 
juridiskt bindande protokoll.

Konventionen bygger på att män-
niskan är en del av naturen och 
att vi måste utnyttja de biologiska 
resurserna, men att vi samtidigt ska 
vara uppmärksamma på hur detta 
påverkar ekosystemen.

I Norden förekommer fl ygekorren (Pteromys volans) enbart i Finland. Här är arten på tillbakagång. Orsaken till artens tillbakagång lär 
vara ett intensivare skogsbruk (foto: Jussi Murtosaari).

Vissa insekter är beroende av bestämda värdplantor. Myrpärlemorfjärilens larver (Boloria 
aquilonaris) lever på tranbär. Försvinner högmossarna där tranbären växer, försvinner 
också myrpärlemorfjärilens livsmiljö (foto: Andis Liepa/Naturplan).
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Upplysning och förståelse
Det är viktigt att så många männis-
kor som möjligt förstår varför det är 
nödvändigt att bevara den biologis-
ka mångfalden. Genom att ansluta 
sig till konventionen har medlems-
länderna åtagit sig ansvaret för 
att upplysa sina medborgare om 
betydelsen av arter och livsmiljöer. 

Genetiska resurser
Enligt konventionen har varje land 
suverän rätt att utnyttja sina egna 
resurser. Genetiska resurser har 
stor ekonomisk betydelse som råva-
ra för bioteknik, medicin, kosmetik, 
avel och förädling etc. Man beräk-
nar att cirka 40 procent av världs-
ekonomin är baserad på biologiska 
produkter och processer. 

En fråga som ofta diskuteras inter-
nationellt är hur man ska förhålla 
sig till äganderätten när det gäller 
att utnyttja genetiska resurser. 

Industrins argument för att använda 
patent är att forskning kring gene-
tiska resurser är nödvändig för att 
utveckla nya läkemedel och för att 
utveckla bland annat livsmedel och 
jordbruk – något som kommer hela 
mänskligheten till gagn. Nackde-
len med patent är att de kan leda 
till att genetiska resurser enbart 
blir tillgängliga för den som har de 
ekonomiska resurser som krävs för 
att betala för det. 

Urbefolkningar och 
traditionella levnadsvanor
Konventionen om biologisk mång-
fald har ett särskilt arbetsprogram 
för urbefolkningar och lokala sam-
hällen som baseras på traditionella 
levnadsvanor. 

Nordiskt samarbete
De nordiska länderna har gemen-
samt – under Nordiska minister-
rådet – utvecklat en strategi för 

utnyttjande av genetiska resurser. 
Syftet med det nordiska samarbetet 
är att stärka arbetet för att bevara 
och hållbart utnyttja den genetiska 
mångfalden inom jord- och skogs-
bruk, fi ske och livsmedel. Samarbe-
tet ska också bidra till att uppfylla 
konventionens mål om tillgång och 
rätt till genetiska resurser.

Det har också etablerats ett nord-
iskt-baltiskt samarbete kring främ-
mande och invasiva arter (NOBA-
NIS).

Cartagenaprotokollet
I januari 2000 tecknade medlems-
länderna ett tilläggsavtal, Carta-
gena-protokollet, som handlar om 
utveckling av genetiskt modifi erade 
organismer (GMO). Avtalet ska säkra 
ett tillräckligt gott skydd av miljön 
när det sker internationell överfö-

KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD

Ett varierat landskap med många olika naturtyper erbjuder livs-
betingelser för fl er arter (Inlandsbanan, Sverige) (foto: Carsten 
Brandt).

Ett nordisk-baltiskt samarbete, NOBANIS, har etablerats i syfte 
att förhindra utbredningen av invasiva arter som till exempel jät-
telokan (Heracleum mantegazzianum). (foto: Jens Muff Hansen/
Naturplan).



13

ring och användning av genetiskt 
modifi erade organismer.

Alla de nordiska länderna utom 
Grönland och Färöarna har under-
tecknat Cartagenaprotokollet.

 

 www.biodiv.org

Biologisk mångfald omfattar alla grupper av organismer och deras livsmiljöer (foto: 
Carsten Brandt).

KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD
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CITES-konventionen 
Konventionen om internationell handel med hotade djur och växter

CITES-KONVENTIONEN

Jakten på vilda djur i naturen för att 
hålla dem i fångenskap eller utnyttja 
produkter från dem anses vara ett 
av skälen till att många arter är 
hotade. På samma sätt är uppgräv-
ning och trädfällning orsak till att 
många växtarter är hotade. Många 
av de hotade arterna är föremål för 
en omfattande internationell handel 
och mot den balkgrunden antogs år 
1973 CITES-konventionen (Washing-
tonkonventionen). 

Syfte
Syftet med konventionen är att 
skydda arter som är hotade på 
grund av den internationella han-
deln. Målsättningen är att all handel 
ska vara hållbar, dvs. att man inte 
tar bort mer från bestånden än vad 
de kan bära. 

Konventionens regler gäller både för 
levande exemplar och för produkter 
från de cirka 5 000 djurarter och 28 
000 växtsorter – bland annat minst 
20 000 orkidéer – som står upptag-
na på konventionens listor (CITES-
arter). Det är i första hand tropiska 
arter som omfattas av konventio-
nen, men fl era nordiska arter – till 
exempel ugglor, rovfåglar, utter, 
varg och isbjörn – ingår också.

Hur fungerar konventionen?
Medlemsländerna ska begränsa 
handeln med hotade djur och 
växter genom att förbjuda import 
och export, om man bedömer att 
handeln kommer att öka risken för 
att arterna blir utrotade. Vid handel 
med mindre hotade arter kan man 
ansöka om att få särskilt tillstånd till 
import och export. 

Arterna som omfattas av CITES-kon-
ventionen räknas upp i tre listor, 
beroende på hur hotade de är (ruta 
1).

Minst 1 000 arter är så starkt hotade 
att all handel med dem är total-
förbjuden (lista 1). För övriga arter 
krävs särskilt exporttillstånd (lista II 
och III). Vissa länder ställer dess-
utom krav på importtillstånd.

Särskilda restriktioner för EU
EU har infört strängare regler för in- 
och utförsel av hotade arter. I vissa 
fall gäller dessutom särskilda res-
triktioner i samband med handeln 
inom EU. De arter som omfattas av 
EU:s regler anges i fyra bilagor till 
EU:s förordning till konventionen 
(ruta 2).

Ruta 1

Lista I: Arter som det är förbjudet att bedriva 
handel med. Arterna anses vara utrotnings-
hotade.

Lista II: Arter där in- och utförsel regleras för 
att säkra arternas framtid.

Lista III: Arter där in- och utförsel regleras om 
de kommer från vissa bestämda länder. 
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Ruta 2

Bilaga A: Arter på lista I samt arter på lista II 
eller III som EU anser bör placeras på lista I. 
Bilagan omfattar också arter som inte skyddas 
av konventionen, men som omfattas av annan 
EU lagstiftning. Förutom de bestämmelser som 
gäller för arterna på lista I råder det särskilda 
restriktioner för handeln inom EU:s gränser.

Bilaga B: Primärt arter på lista II samt vissa 
arter på lista III. I bilagan fi nns dessutom arter 
som inte omfattas av konventionen, men som 
anses kunna utgöra ett ekologiskt hot mot 
arter som är naturligt hemmahörande i EU. 
Handel kan tillåtas enligt skärpta regler.

Bilaga C: Arter på lista III. Samma regler gäller 
som för lista III, men dessutom fi nns det krav 
på importmeddelande vid införsel till EU.

Bilaga D: Arter som står upptagna på lista II, 
där EU länderna har reserverat sig. Dess-
utom ingår arter som inte fi nns upptagna på 
konventionens listor, där man önskar övervaka 
importmängden. För import till EU krävs 
importmeddelande.

www.cites.org

Isbjörnen är en av de nordiska arter som omfattas av CITES-konventionen. I många år har man jagat isbjörnar (Ursus maritimus), bland 
annat för deras skinn (foto: John Frikke).

CITES-KONVENTIONEN

Varje år säljs det miljontals levande djur och växter över hela världen för att tillfredsställa 
efterfrågan på sällskapsdjur och prydnadsväxter (foto: Skov- og Naturstyrelsen). 
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Ramsarkonventionen
Konventionen om skydd av våtmarker av internationell betydelse som 

livsmiljöer för vattenfåglar

RAMSARKONVENTIONEN

År 1971 antogs ”Konventionen om 
skydd av våtmarker av internatio-
nell betydelse som livsmiljöer för 
vattenfåglar”. I dagligt tal kallas den 
Ramsarkonventionen.

Konventionen trädde i kraft 1975 och 
i dagsläget har 152 länder anslutit 
sig till konventionen, bland annat 
samtliga nordiska länder. Totalt 
nämns 1 629 våtmarksområden av 
internationell betydelse för vatten-
fågel i konventionen.

Syfte
Syftet med konventionen är att 
skydda våtmarker som livsmiljöer 
för framför allt vattenfågel. Alla om-
råden som är av internationell bety-
delse för vattenfåglar ska skyddas. 
Ett område anses ha internationell 
betydelse om det stadigt uppehåller 
sig mer än 20 000 individer av en 
viss art i området eller om det fi nns 
minst 1 % av en art eller underart i 
området. 

Det är inte bara vattenfågel man ska 
ta hänsyn till. Alla områdets arter 
av djur och växter ska skyddas mot 
överutnyttjande för att bevara den 
naturliga miljön.

 

Ramsarområden
Våtmarker är olika typer av natur 
som utgör gränszon mellan land och 
vatten. Ramsarkonventionens defi -
nition av våtmarker är mycket bred. 
Den omfattar bland annat strand-
ängar, sötvattenängar, fjordar, 
mossar och sjöar samt bräck- och 
saltvattenlokaler som är mindre än 
6 meter djupa. 

Områdena är inte bara viktiga för 
fåglar, utan har också betydelse för 
andra organismer. Områdena kan 
till exempel vara viktiga lek- eller 
uppväxtområden för fi sk.

Skyldigheter
Länderna som har anslutit sig till 
konventionen förbinder sig att utpe-
ka minst ett Ramsarområde och att 
arbeta för ett allmänt skydd av våt-
marker. Våtmarkerna ska utnyttjas 
på ett hållbart sätt. Det innebär att 
förvaltningen av områdena både ska 
tillgodose dess kvaliteter och se till 
att ett utnyttjande av områdets re-
kreativa möjligheter inte försämrar 
områdets värde. Medlemsländerna 
förbinder sig också att främja ett 
skydd av våtmarker och vattenfågel 
genom att upprätta reservat och län-
derna ska samarbeta om att skydda 

livsmiljöer och arter i de våtmarker 
som de delar ansvaret för.

De nordiska ländernas 
Ramsarområden
De nordiske länderna har särskilt 
stora områden med våtmarker. 
Detta gäller framför allt Finland och 
Sverige, där det fi nns stora områ-
den med mossar och många grunda 
sjöar. Enligt Ramsarkonventionens 
defi nition består knappt 25 procent 
av Finland och Sverige av våtmarker. 

Per den 24 april 2006 hade de 
nordiska länderna angett totalt 
178 områden med en total area på 
35 682 km2. Områdenas antal och 
storlek visar att de nordiska länder-
nas våtmarker har stor betydelse för 
många vattenfåglar.
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www.ramsar.org

De länder som anslutit sig till Ramsarkonventionen är skyldiga att utpeka minst ett Ramsarområde och att främja skyddet av våtmarker 
genom att inrätta reservat. Landtungorna i Ringkøbingfjorden är ett av de reservat som har inrättats i Danmark (foto: Jens Muff Hansen/
Naturplan).

Myvatn på Island har pekats ut som ett område som är av internationell betydelse för vat-
tenfåglar (foto: Arni Einarsson).
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Bernkonventionen
Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras 

naturliga miljö

BERNKONVENTIONEN

Bernkonventionen antogs 1979 och 
handlar om att skydda europeiska 
vilda djur och växter och deras livs-
miljöer. EU och 45 europeiska och 
afrikanska stater har ratifi cerat kon-
ventionen. Därtill tillkommer ett par 
stater som har observatörsstatus.

Samtliga nordiska länder utom 
Grönland och Färöarna har anslutit 
sig till konventionen.

Syfte
Syftet med Bernkonventionen är att 
skydda djur och växter och deras 
livsmiljöer. Många arter, inklusive 
deras livsmiljöer, är hotade eller 
sårbara. För att försäkra oss om att 
de inte försvinner måste vi ta sär-
skild hänsyn till dem. Konventionen 
innehåller också krav på att speci-
ellt skydda fl yttande arter. 

Förutom att skydda arter och livsmil-
jöer skall konventionen även främja 
samarbete och samordning mellan 
de enskilda länderna, eftersom man 
lättare kan uppfylla konventionens 
mål gemensamt.

Hur är konventionen 
utformad?
De växt- och djurarter som omfattas 
av konventionen räknas upp i tre 
listor (ruta 1). Listorna skiljer sig åt 
beroende på hur hotade och sårbara 
arterna är. 

En fjärde lista upptar förbjudna 
fångstmetoder och fångstredskap.

Lista I omfattar i första hand syd-
europeiska växtarter, men fl era 
nordiska arter ingår också. Det 
gäller bland andra bajkalvedel och 
myrbräcka.

Lista II omfattar också många nord-
iska arter, till exempel kungsfi skare, 
tumlare, varg, brunbjörn, rovfåglar 
och ugglor. 

Lista III omfattar nästan samtliga eu-
ropeiska däggdjur, fåglar, kräldjur 
och groddjur samt vissa fi skarter 
som inte fi nns med på lista II. Bland 
annat är bävern med på lista III.

Förvaltning
Konventionen förvaltas av en kom-
mitté som består av företrädare för 
medlemsländerna och för länderna 
med observatörsstatus. Kommittén 
skall se till att länderna uppfyl-
ler konventionens bestämmelser. 
Den skall också föreslå på vilket 
sätt bestämmelserna kan upptas i 
ländernas lagar.

Ett par ickestatliga organisationer 
(NGO) är också företrädda i kom-
mittén. De spelar en viktig roll, 
eftersom de ofta är de första som 
reagerar på frågor som gäller skydd 
eller övervakning. 

Bernkonventionen har medverkat till 
att de fl esta grod- och kräldjursarter 
är fredade i Norden.
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Ruta 1

Lista I: Strikt skyddade växtarter. Arterna är 
så hotade att medlemsstaterna har förpliktat 
sig att garantera att dessa arter och deras 
livsmiljöer får särskild skyddsstatus.

Lista II: Strikt skyddade djurarter. Länderna 
ska skydda djuren och deras livsmiljöer mot 
till exempel jakt, insamling, förstöring och 
handel, om de aktiviteterna har betydelse för 
arternas bevarande.

Lista III: Arter där fångst och jakt skall regle-
ras. Nästan alla arter som inte fi nns med på 
lista II, fi nns med på lista III. Man förutsätter 
att utnyttjandet av arterna regleras så att man 
skyddar bestånden från att bli hotade. 

Lista IV: Förbjudna fångstredskap och 
jaktmetoder. Det är bland annat förbjudet att 
använda halv- eller helautomatiska vapen 
för jakt, snaror för att fånga däggdjur och 
förgiftade lockbeten. 

BERNKONVENTIONEN

www.conventions.coe.int
CETS No.: 104

Den vanliga paddan (Bufo bufo) är upptagen på konventionens lista III över arter där fångst och jakt skall regleras. Alla groddjur står 
upptagna på lista III, om de inte redan står upptagna på lista II (foto: Birthe Overgaard/Naturplan).

Några arter är så hotade att medlemsländerna är skyldiga att göra en särskild insats för 
att skydda dem och deras livsmiljöer. En av dessa arter är vargen (Canis lupus) (foto: 
Baard Næss/NN/Samfoto).



20

Bonnkonventionen
Konvention om skydd av fl yttande vilda djur 

BONNKONVENTIONEN

Många djur korsar regelbundet 
gränser när de fl yttar mellan yngel-
platser och vinterkvarter eller när de 
söker föda. Det gör såväl fl yttfåglar, 
valar och fi skar som andra djurgrup-
per. 

Syfte 
Konventionens syfte är att skydda 
vilda djur som regelbundet fl yttar 
mellan olika länder. Medlemslän-
derna är skyldiga att skydda hotade 
djurarter och att ingå samarbets-
avtal som garanterar att djuren får 
ett bättre skydd under sina förfl ytt-
ningar eller vandringar. Målet är 
att arterna ska uppnå en gynnsam 
bevarandestatus. 

Listor
Bonnkonventionen innehåller listor 
över fl yttande djurarter (ruta 1).

Särskilda insatser för arterna 
på lista 1
Medlemsländerna är skyldiga att 
göra en särskild insats för arterna 
på lista 1. Länderna ska skydda 
arternas livsmiljöer och återställa 
eller återskapa arternas livsmiljöer. 
I praktiken innebär skyddet ofta att 

man fredar en viss art och/eller dess 
livsmiljö. 

Dessutom ska medlemsländerna 
försöka ingripa mot de förhållanden 
eller aktiviteter som är orsaken till 
att arten har blivit hotad. Detta gäl-
ler till exempel jakt och fi ske.

Samarbete om arterna på 
lista II
För de arter som är upptagna på lis-
ta II kan två typer av samarbetsavtal 
komma i fråga. Den första typen av 
avtal ska omfatta samtliga länder i 
en viss djurarts utbredningsområde. 
Avtalet omfattar också länder som 
inte själva har undertecknat Bonn-
konventionen. 

Den andra typen av samarbetsavtal 
gäller djur som bara någon enstaka 
gång överskrider gränsen mellan 
två länder. Dessa avtal måste inte 
nödvändigtvis omfatta samtliga län-
der i artens utbredningsområde.

Exempel på arter som står 
upptagna på listorna
Över 100 arter står upptagna på 
lista 1, medan lista II omfattar över 
1000 arter. Exempel på arter på lista 

1 är kornknarr, havsörn, knölval och 
grönlandsval. 

Kaskelot, knubbsäl och smålom hör 
till de arter som fi nns med på lista 
II. 

92 länder har anslutit sig till kon-
ventionen. Detta gäller också de 
nordiska länderna, med undantag 
av Island.

www.cms.int

Ruta 1

Lista I: Arter som är utrotningshotade i hela 
eller delar av sitt utbredningsområde. 

Lista II: Arter som behöver eller som kan dra 
nytta av mellanstatliga avtal.
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Kornknarren (Crex crex) är utrotningshotad i hela sitt utbredningsområde och är därför upptagen på Bonnkonventionens lista I. På fl era 
platser har man startat projekt för att skapa eller återställa livsmiljöer för den arten (foto: Aivars Petrins/Naturplan).
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Internationella 
samarbetsavtal
AEWA, EUROBATS och ASCOBANS 
hör till de mest omfattande samar-
betsavtalen under Bonnkonventio-
nen.

AEWA (African-Eurasian 
Waterbird Agreement)
Syftet med AEWA är att skydda vat-
tenfåglar som fl yttar mellan Afrika, 
Europa och Asien.

Vattenfåglar fl yttar ofta över stora 
avstånd och korsar många länders 
gränser på sin väg. Därför fi nns det 
behov av ett internationellt samar-
betsavtal för att säkra att fåglarna 
skyddas på bästa möjliga sätt på 
sina yngel- och uppehållsplatser, 
och i de länder de passerar under 
sina förfl yttningar.

De länder som har anslutit sig till 
avtalet förbinder sig till exempel 
att skydda och (åter)skapa arternas 
livsmiljöer och att starta forsknings-
projekt som kan bidra till att skapa 
bättre förhållanden för fåglarna. 

Avtalet omfattar 235 arter av vat-
tenfåglar som tillbringar hela eller 
delar av året i våtmarker. 

53 länder, inklusive Danmark, Fin-
land och Sverige, har anslutit sig till 
avtalet som täcker hela Afrika och 
Europa, delar av Asien och några 
arktiska områden. 

EUROBATS (The Agreement 
on the Conservation of 
Populations of European Bats)
Syftet med avtalet är att skydda 
fl addermöss i Europa. Genom att 
ansluta sig till avtalet förbinder sig 
länderna att upplysa och lagstifta 
om fl addermöss och att samarbeta 
med de länder som inte har under-
tecknat Bonnkonventionen. 

Flera arter av fl addermus är hotade 
som en följd av förlusten av lämp-
liga livsmiljöer. De dåliga levnads-
förhållandena beror bland annat på 
användningen av bekämpningsme-
del och otillräckliga kunskaper om 
fl addermössens biologi och livsmil-
jöer. 

Avtalet omfattar samtliga 45 arter av 
europeiska fl addermöss. 

48 länder har anslutit sig till avtalet, 
inklusive Danmark, Finland, Norge 
och Sverige. 

ASCOBANS (Agreement on 
the Conservation of Small 
Cetaceans of the Baltic and 
North Seas) 
Syftet med ASCOBANS är att skydda 
små tandvalar i Östersjön och Nord-
sjön. Samtliga tandvalar, med un-
dantag av kaskeloten, omfattas av 
avtalet. De länder som har anslutit 
sig till avtalet är skyldiga att skydda 
sina valar genom att genomföra 
olika forsknings- och förvaltnings-
projekt. 

För närvarande är Belgien, Dan-
mark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Litauen, Nederländerna, Polen, 
Sverige och Storbritannien bundna 
av avtalet. 

Ett liknande avtal, ACCOBAMS, har 
ingåtts för små tandvalar i Medelha-
vet och angränsande farvatten.

Ytterligare information om de 3 
samarbetsavtalen hittar du här:

www.unep-aewa.org
www.eurobats.org
www.ascobans.org

BONNKONVENTIONEN
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Knubbsälen (Phoca vitulina) står upptagen på konventionens lista II. Tyskland, Nederländerna och Danmark har ingått ett avtal om att 
skydda sälarna utanför sydvästra Jylland. Syftet med avtalet är att skapa så goda livsbetingelser att sälarna kan upprätthålla ett friskt 
och livsdugligt bestånd (foto: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan).

EUROBATS är ett samarbetsavtal mellan 48 
länder. Syftet med avtalet är att förbättra 
livsbetingelserna för fl addermusen gene-
rellt (foto: Andis Liepa/Naturplan).

Kärrsnäppan (Calidris alpina) hör till de 
235 fågelarter som omfattas av samar-
betsavtalet om vattenfåglar och som fl yttar 
mellan Afrika, Asien och Europa (foto: 
Klaus Mortensen/Naturplan).
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Valfångstkonventionen
Konventionen om reglering av valfångsten 

VALFÅNGSTKONVENTIONEN

Under 1930 talet bedrev fl era länder 
en intensiv jakt på val. Resultatet 
blev att det förelåg en stor risk för 
att valarna skulle utrotas. För att 
skydda bestånden ingick Norge och 
England redan 1931 ett avtal om att 
begränsa valfångsten. 1937 anslöt 
sig fl er länder till avtalet, men det 
var inte särskilt effektivt, eftersom 
det hela tiden tillkom nya valfångst-
nationer. Det behövdes nya regler 
och det var bakgrunden till att 15 
valfångstnationer 1946 underteck-
nade Valfångstkonventionen. I 
slutet av 1970 talet och i början av 
1980 talet anslöt sig fl era nya länder 
till Valfångstkonventionen. De fl esta 
nya medlemsländerna arbetade hu-
vudsakligen för att helt stoppa eller 
kraftigt begränsa valfångsten.

Syfte
Syftet med konventionen är att för-
valta och bevara världens bestånd 
av stora valar. Detta ska bland annat 
ske genom att reglera fångsten av 
stora valar.

Konventionens förvaltning
Valfångstkonventionen förvaltas av 
Internationella valfångstkommissio-
nen som fastställer fångstkvoter på 
grundval av vetenskapliga data. Be-

slut om kvoterna fattas bland annat 
utifrån beräkningar av valbestån-
dens storlek och reproduktion, på 
grundval av valarnas hälsotillstånd, 
miljöföroreningar, bifångster i sam-
band med fi ske, klimatförändringar, 
störningar och fartygstrafi k. 

Förbud mot fångst
År 1986 införde Valfångstkommis-
sionen ett förbud mot all kommer-
siell jakt på stora valarter, om de 
inte ska användas för vetenskapliga 
syften. 
Meningen var att förbudet skulle 
gälla under fem år, medan kom-
missionen arbetade med en omfat-
tande utvärdering av valbestånden. 
Förbudet har sedan dess förlängts 
och gäller nu permanent. Norge 
har reserverat sig mot beslutet och 
fortsätter fånga vikval.

Traditionella 
valfångstnationer
Valfångsten i Grönland betraktas 
som en del av ursprungsbefolkning-
ens traditionella livsstil och grönlän-
darna har fortfarande rätt att fånga 
ett visst antal stora valar.

Fredande av arter eller 
områden
Enligt valfångstkonventionen kan 
man utföra olika typer av fredande. 
Man kan antingen fridlysa valarter 
eller utpeka ett geografi skt område 
där man inte får fånga valar. 

År 1979 införde man till exempel ett 
förbud mot att fånga valar i Indiska 
Oceanen, och 1994 fridlystes va-
larna i havet runt Antarktis.

Småvalar
Konventionen omfattar inte småva-
lar. Småvalarna skyddas av CITES-
konventionen, Bernkonventionen 
och Bonnkonventionen. 

Medlemmar
Valfångstkonventionen har i dag 70 
medlemmar. De fl esta av medlems-
länderna bedriver inte själva någon 
form av valfångst. Samtliga de 
nordiska länderna har anslutit sig 
till valfångstkonventionen. 
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På grund av decenniers fångst har bestånden av stora valar blivit så små att valfångstkommissionen infört förbud mot kommersiell 
fångst. Knölvalen (Megaptera novaeangliae) omfattas av fångstförbudet (foto: Jens Muff Hansen/Naturplan).

www.iwcoffi ce.org

Valfångstfartyg i vid kajen i Reykjavik (foto: Torben Christensen/Scanpix).
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Helsingforskonventionen
Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö

HELSINGFORSKONVENTIONEN

Utledning av näringsämnen och 
miljöfrämmande ämnen samt över-
fi skning och en intensiv fartygstrafi k 
utgör ett allt större problem för 
miljön i Östersjön. Flera arter i om-
rådet har antingen försvunnit eller 
är hotade på grund av föroreningar 
och överfi skning. 

På grund av Östersjöns dåliga 
tillstånd ingick de sju dåvarande 
Östersjöstaterna år 1974 Helsing-
forskonventionen. Avtalet var den 
första internationella konvention 
som omfattar alla typer av förore-
ningskällor, bland annat läckage av 
näringsämnen och miljöfrämmande 
ämnen från markområden runt 
Östersjön och dumpning från fartyg 
och fl yg. 

År 1992 undertecknade samtliga nio 
Östersjöländer och EG en ny kon-
vention som ersatte konventionen 
från 1974. Som en nyhet tillfogades 
bevarandet av den biologiska mång-
falden och sedan 1999 har konven-
tionen också omfattat förvaltning 
av kustzonen och de gränsöverskri-
dande vattenlederna. 

Syfte
Syftet med konventionen är att få 
stopp på förorening av området och 
att skapa bättre villkor för Östersjön 
som helhet. Konventionen omfattar 
i dag havet, havsbotten och hela 
Östersjöns uppland och täcker ett 
samlat område på cirka 415 000 
km2.

Helsingforskommissionen
Helsingforskommissionen, som 
består av företrädare för medlems-
länderna, ska sörja för att avtalet 
genomförs. Kommissionen har 
ansvaret för att övervaka miljötill-
ståndet och ska bidra med beslut 
och rekommendationer som kan 
medverka till att föroreningen blir 
mindre och att den biologiska 
mångfalden bevaras. Sedan början 
på 1980 talet har Helsingsfors-
kommissionen lagt fram över 200 
rekommendationer. 

De enskilda länderna har själva an-
svaret för att rekommendationerna 
inarbetas i landets lagstiftning. 
Kommissionen kan endast fatta 
beslut eller ingå avtal om samtliga 
medlemsländer är eniga om det. 

Skyldigheter
Medlemsländerna är skyldiga att 
förebygga alla typer av förorening 
som kan skada Östersjön. Om en 
medlem förorenar havet ska landet 
självt betala för saneringen. Prin-
cipen att förorenaren själv betalar 
ska garantera att det inte går att 
göra ekonomiska vinster genom att 
leda ut avfallsämnen i havsmiljön. 
De enskilda länderna kan i stället 
tjäna på att inte förorena, eftersom 
föroreningar innebär ekonomiska 
konsekvenser i samband med sane-
ringen.

Förutom att medlemsländerna ska 
minska föroreningen av Östersjön 
är de också skyldiga att övervaka 
områdets miljötillstånd.

Även om överfi skning bidrar till 
att fl era arter är hotade i Öster-
sjöområdet, omfattas fi sket inte 
av konventionen. Dock omfattas 
fi skeansträngningarnas effekter på 
den marina miljön av konventionens 
bestämmelser.

Nio länder, förutom EU, har anslutit 
sig till konventionen. Länderna är 
Sverige, Finland, Danmark Estland, 
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www.helcom.fi 

En av orsakerna till att Östersjön är i ett så dåligt skick är utledningen av näringsämnen 
och miljöfrämmande ämnen. Helsingforskonventionen ser till att det inte innebär någon 
ekonomisk vinst att göra sig av med miljöfrämmande ämnen genom att leda ut dem i 
havet (foto: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan). 

Flera arter i Östersjön är hotade på grund av föroreningar och överfi skning. Stören (Acipenser sturio) som tidigare var allmän i området, 
har nu helt försvunnit (foto: Lars Gejl/Scanpix).

Lettland, Litauen, Polen, Ryssland 
och Tyskland.
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OSPAR-konventionen 
Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

OSPAR-KONVENTIONEN

OSPAR-konventionen handlar om 
att skydda Nordostatlanten, bland 
annat Kattegat och Nordsjön. Kon-
ventionen upptar Pariskonventionen 
och Oslokonventionen, som gäller 
förorening från landbaserade källor 
och dumpning från fartyg och fl yg. 
Länderna kring Nordostatlanten an-
såg inte att de båda äldre konven-
tionerna skyddade havet tillräckligt 
mot alla föroreningskällor. År 1992 
beslutade man därför att anta den 
nya konventionen som omfattar alla 
mänskliga aktiviteter som bidrar till 
att förorena Nordostatlanten. 

Syfte
I många år har man förorenat Nord-
ostatlanten med olika former av 
avfallsämnen och denna förorening 
har fått allvarliga konsekvenser för 
havets växt- och djurliv. Avsikten 
med OSPAR-konventionen är att 
stoppa all utledning och dumpning 
av avfallsämnen i syfte att bevara 
och åter bygga upp havsområdets 
biologiska mångfald.

OSPAR-kommissionen
OSPAR-konventionen förvaltas av 
OSPAR-kommissionen som består 
av representanter för varje med-
lemsland. Kommissionen gör fram-

ställningar och lämnar rekommen-
dationer till medlemsländerna och 
har bland annat förbjudit dumpning 
av olja från oljeborrplattformar och 
infört begränsningar för utledning 
av radioaktiva ämnen. Kommissio-
nen lägger också stor vikt vid att öka 
övervakningen av föroreningskällor 
och miljö.

Kommissionen har inte behörig-
het att fatta beslut om reglering av 
fi sket.

Särskilt hotade naturtyper 
och arter
OSPAR-kommissionen har tills 
vidare angett 14 naturtyper och ett 
antal hotade djurarter som med-
lemsländerna har ett särskilt ansvar 
för. Både däggdjur, fi skar, blötdjur, 
kräldjur och fåglar fi nns med på 
listan. 

Bland exemplen på särskilt skyd-
dade naturtyper som kräver särskilt 
skydd och som fi nns i de nordiska 
länderna kan nämnas översväm-
made sand- och lerbankar, bankar 
med bandtång (Zostera marina) och 
ostronbankar. 

Till de arter som förekommer i Nord-
sjön och som kräver särskilt skydd 
hör purpursnäcka, stör, blåval och 
rosentärna.

Ett av OSPAR-kommissionens mål är 
att upprätta ett nätverk av skyddade 
områden i Nordostatlanten. Kom-
missionen har fastställt kriterier för 
hur man väljer ut och förvaltar områ-
den som ska ha särskilt skydd.

Medlemsländer
15 länder – förutom EU – har anslu-
tit sig till konventionen, bland annat 
samtliga de nordiska länderna.
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OSPAR-KONVENTIONEN

Varje år får många vattenfåglar sätta livet till på grund av oljeföroreningar. Här är det en 
häger (Ardea cinerea) som är insmord av olja (foto: Søren Steffen/Scanpix). 

Tidigare var det tillåtet att dumpa avfall från borrplattformar, men OSPAR-kommissionen har nu infört totalförbud mot sådan dumpning 
(foto: Steen Jacobsen/Scanpix).
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Världsarvskonventionen 
UNESCO:s konvention om skydd av världens kultur- och naturarv 

VÄRLDSARVSKONVENTIONEN

UNESCO:s medlemsländer antog 
1972 konventionen om skydd av 
världens kultur- och naturarv Bak-
grunden till konventionen är risken 
för att naturområden, arkeologiska 
minnesmärken och kulturvärden ska 
ödeläggas på grund av föroreningar, 
turism, krig eller allmänt förfall. 

Syfte
Syftet med Världsarvskonventionen 
är först och främst att utpeka och 
bevara kultur- och naturarv som har 
betydelse för hela mänskligheten. 

Strävan är att öka fokuseringen på 
världens kultur- och naturarv och 
att medlemsländerna ska inarbeta 
skyddet av natur- och kulturvärden 
i sin lagstiftning. Målet är också att 
skapa ett effektivt internationellt 
samarbete kring att skydda värdena 
till glädje för kommande generatio-
ner.

Defi nition
UNESCO:s defi nition av natur- och 
kulturarv är bred. Det kan vara his-
toriska byggnadsverk, ett naturfe-
nomen av estetiskt, geologiskt eller 
vetenskapligt värde eller det kan 
vara livsmiljöer för hotade växter 
och djur. 

Enligt UNESCO:s defi nition kan 
värdena ha skapats av naturen, 
människan eller i samspel mellan 
människa och natur.

Världsarvslistan
De lokaliteter som utpekas som värl-
dens kultur- och naturarv upptas på 
UNESCO:s världsarvslista. Varje land 
som anslutit sig till konventionen 
har självt ansvaret för att komma 
med nya förslag till listan.

Världsarvskommittén, som består av 
företrädare för 21 av medlemslän-
derna ska godkänna förslag på lo-
kaliteter eller naturminnen som ska 
tas med på listan. Innan nya förslag 
behandlas av kommittén genomgår 
de en omfattande värdering, som 
görs av ickestatliga organisationer 
som är experter på området – av 
IUCN på naturområdet och ICOMOS 
på kulturområdet. Granskningen 
ska säkra att konventionens krav på 
kvalitet, avgränsning och förvalt-
ning är uppfyllda. 

Att något tas upp på världsarvslis-
tan innebär inte ett skydd i sig, utan 
förutsätter att det land det gäller 
förbinder sig att bevara värdena 
långsiktigt. Vart sjätte år ska om-

rådena kontrolleras för att se om 
värdena bevarats eller om förvalt-
ningen måste ändras.

Att något tas upp på Världsarvslis-
tan uppfattas som ett särskilt 
prestigefyllt erkännande och bidrar 
ofta till ökad turism. Fler turister kan 
betyda ökade intäkter, men samti-
digt kan turisterna påverka värdena 
negativt, till exempel genom slitage. 
Det är ett krav att medlemsländerna 
är uppmärksamma på detta problem 
när de utpekar områden som de 
gärna vill ha med på världsarvslis-
tan.

Nordiskt samarbete
De nordiska länderna har etablerat 
ett nordiskt center (NWHF) som ska 
stärka den gemensamma insatsen 
för att skydda världens natur- och 
kulturarv. Stiftelsen ska se till att de 
nordiska länderna uppfyller konven-
tionens bestämmelser. 

NWHF samordnar den nord-
iska insatsen och samarbetar med 
UNESCO om att stödja den del av 
världen som är underrepresenterad 
på världsarvslistan.
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Totalt 182 länder, bland annat 
samtliga de nordiska länderna, har 
anslutit sig till konventionen.

whc.unesco.org
www.nwhf.no

Bronsåldershögarna Sammallahdenmäki i Finland står upptagna på världsarvslistan. 
Bronsåldershögarna ger en unik inblick i sociala och religiösa strukturer i Nordeuropa för 
över 3 000 år sedan (foto: Teija Tiitinen).

þhingvellir på Island har utnämnts till 
världsarv, dels på grund av platsens histo-
ria, dels på grund av landskapet. Från 930 
till 1798 samlades Altinget på þhingvellir 
(foto: Morten Lund Overgaard).

Ilulissat Isfjord är för närvarande det enda landskap som utnämnts till världsarvsområde 
på Grönland. Varje år kalvar glaciärerna i området över 35 km3 is. Genom att undersöka 
glaciärerna har forskarna fått ökad insikt i klimatförhållandena sedan den senaste istiden 
(foto: Slim Allagui/Scanpix ).
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Europeiska landskapskonventionen

EUROPEISKA LANDSKABSKONVENTIONEN

Landskapet påverkar människans 
identitet och avspeglar mångfalden 
i ett gemensamt kultur- och natu-
rarv. Landskapet är ett resultat av 
naturens egna processer och/eller 
samspelet mellan natur och männis-
ka. Alla typer av landskap är viktiga 
för vår välfärd och trivsel.

Samtidigt förändras landskapet 
hela tiden på grund av samhällets 
utveckling inom till exempel jord-
bruk, industri, stadsplanering och 
turism. 

Syfte
Konventionen ska se till att vi har 
landskap av god kvalitet i Europa. 
Den ska bidra till att skydda och för-
valta landskapet på ett bra sätt och 
till att förbättra ödelagda landskap. 
Konventionen ska också skapa ett 
underlag för ett europeiskt samar-
bete om landskap. 

Vad är ett landskap?
Konventionens defi nition av land-
skap är bred och omfattar såväl 
stadsområden, jordbruksområden 
och havsområden som naturom-
råden, dvs. alla landskapstyper 
oavsett tillstånd och kvalitet. 

Bättre förståelse för 
landskapet
För att främja förståelsen av hur vik-
tigt det är att skydda landskapet är 
medlemsländerna skyldiga att öka 
medvetenheten om hur stort värde 
landskapet har för vårt välbefi n-
nande och vår identitet. 

Landskapspolitik 
Varje medlemsland har självt an-
svaret för att skydda, förvalta och 
planera landskapet. Länderna är 
skyldiga att utvärdera sina landskap 
och de förhållanden som påverkar 
dem. Utifrån en sådan granskning 
ska länderna sedan uppställa kvali-
tetsmål för landskapen. Medborgare 
och myndigheter ska ha en möjlig-
het att delta i utarbetandet av kva-
litetsmålen och påverka beslut som 
har direkt eller indirekt betydelse 
för hur landskapet utvecklar sig. 

Internationellt samarbete
Medlemsländerna är skyldiga att 
samarbeta över gränserna och utar-
beta och genomföra landskapspro-
gram gemensamt om så krävs. 

Förvaltning
Landskapskonventionen förvaltas 
av Europarådets kulturarvskommitté 

(CDPAT) och Biodiversitetskommitté 
(CO-DBP). 

Konventionen har undertecknats av 
20 länder, bland annat Danmark, 
Norge och Finland.
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Landskapskonventionen säkrar en mångfald av landskapstyper och omfattar alla typer av 
landskap. Både odlade arealer och arealer som utvecklas utan mänskligt ingripande skyd-
das av konventionen (foto: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan). 

I konventionen defi nieras landskap som ett område vars karaktär är resultatet av naturliga och/eller mänskliga faktorers påverkan (Ork-
dal, Norge) (foto: Carsten Brandt). 

EUROPEISKA LANDSKABSKONVENTIONEN
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Granadakonventionen 
Konventionen till skydd för Europas arkitekturarv

GRANADAKONVENTIONEN

Europas arkitekturarv är enastående 
rikt och varierat. Arkitekturen göm-
mer en bild av Europas forntid och 
nutid, som är en del av vår gemen-
samma historia och identitet och ett 
viktigt underlag för upplevelser och 
livskvalitet.  

Syfte
Syftet med Granadakonventionen är 
att stärka skyddet av det europeiska 
kulturarvet och att främja ett gemen-
samt samarbete kring denna uppgift 
mellan de europeiska länderna.

Vad är ett arkitekturarv?
Till arkitekturarvet räknas byggna-
der och monument med ett histo-
riskt, arkeologiskt eller konstnärligt 
värde. Det kan också röra sig om 
områden som är delvis bebyggda 
och skapade i samspelet mellan 
människa och natur, eller områden 
som är en del av det historiska 
sammanhang som byggnaderna och 
monumenten ingår i.

Krav på medlemsländerna
Granadakonventionen förpliktigar 
medlemsländerna att sätta upp mål 
för bevarandet av hus och monu-
ment som har ett arkitektoniskt 
värde. Målsättningarna ska inar-

betas i planeringen av stads- och 
landsbygdsområden och skapa 
underlag för att freda och restaurera 
arkitektoniska värden. 

Länderna är också skyldiga att 
upplysa medborgarna om värdet av 
historiskt eller konstnärligt värde-
fulla byggnadsverk och monument, 
så att det skapas ett intresse för att 
bevara dem. Dessutom ska med-
lemsländerna öka sitt samarbete 
kring bevarandet av arkitektoniska 
värden.

Fredande
Fredandet är ett viktigt redskap för 
att uppfylla konventionens syfte. Ett 
fredande kan antingen ske frivilligt 
eller – om ägaren motsätter sig det 
– genom expropriering. Myndighe-
terna i medlemsländerna ska också 
ha en möjlighet att ålägga ägare att 
underhålla fredad egendom och ge 
bidrag till att genomföra bevarande-
uppgifterna.

Utbildning av experter
Medlemsländerna ska enligt kon-
ventionen sörja för att det utbildas 
arkitekter, stadsplanerare, hant-
verkare och andra experter som 
kan svara för planeringen och för 

att bevara och restaurera arkitekto-
niska värden. 

Konventionens förvaltning
Europarådet har tillsatt en kom-
mitté, Styrkommittén för kultur-
arv (CDPAT), som är ansvarig för 
uppföljningen av Granadakonven-
tionen. Kommittén ska också lägga 
fram förslag på hur man bättre kan 
genomföra konventionens bestäm-
melser samt komma med förslag till 
ändring av konventionens innehåll.

Vem är med?
Samtliga nordiska länder, med un-
dantag av Island, har anslutit sig till 
konventionen. Danmarks anslutning 
gäller inte Färöarna och Grönland.
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Granadakonventionen skyddar det europeiska arkitekturarvet av såväl äldre som yngre datum. De norska stavkyrkorna, till exempel stav-
kyrkan i Vågåmo, är ett exempel på äldre arkitektur (foto: Jan Djenner/Scanpix).

Ærøskøbing är en äldre dansk handelsstad med cirka 40 gamla byggnader från 1700 talet 
som är skyddade (foto: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan).

GRANADAKONVENTIONEN
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Maltakonventionen 
Europarådets konvention om skydd av det arkeologiska arvet

MALTAKONVENTIONEN

Maltakonventionen antogs i Maltas 
huvudstad Valletta 1992. Konven-
tionen antogs eftersom man ansåg 
att det var nödvändigt med en mer 
målinriktad insats för att säkra det 
arkeologiska kulturarvet. Till kultur-
arvet räknas konstruktioner, bygg-
nader, landskap och föremål som är 
rester efter tidigare epoker och som 
uttrycker människans historia och 
identitet.

Syfte
Syftet med konventionen är att 
skydda det arkeologiska kulturarvet 
som en källa till vår gemensamma 
europeiska historia och identitet 
och som ett redskap för vetenskap-
liga och historiska undersökningar. 
Alla lämningar efter tidigare epoker 
anses vara element i det arkeolo-
giska kulturarvet när

1. bevarande och undersökning av 
dem bidrar till att följa männis-
kans historia och dess förhål-
lande till kulturmiljön,

2. fynd, utgrävningar eller andra 
forskningsmetoder utgör huvud-
källorna till kunskapen om män-
niskan och hennes miljö, och

3. de ligger innanför medlemslän-
dernas territorier.

För att uppfylla konventionens syfte 
ska medlemsländerna registrera 
arkeologiska fyndplatser och forn-
tidslämningar, säkra möjligheterna 
att freda eller köpa upp områden av 
särskild arkeologisk betydelse och 
införa ett krav på att anmäla arkeo-
logiska fynd till offentliga myndig-
heter. Länderna ska ta hänsyn till 
de arkeologiska värdena i samband 
med den fysiska planeringen och 
vid bygg- och anläggningsarbeten. 
Länderna är också skyldiga att 
stoppa olagliga utgrävningar och 
till att samarbeta över gränser, 
bland annat för att förhindra illegal 
utförsel av arkeologiska föremål. 
Myndigheterna ska också ha en 
möjlighet att ge ekonomiskt stöd till 
att bevara arkeologiska värden.

Upplevelse och ökad 
uppmärksamhet
Enligt konventionen ska medlems-
ländernas befolkningar ha tillgång 
till ett brett urval arkeologiska 
fyndplatser. Enligt konventionen är 
länderna också skyldiga att upplysa 
medborgarna om de arkeologiska 
värdenas betydelse som samhäl-
lets grund. Upplysning kan också 
användas för att öka befolkningens 
uppmärksamhet när det gäller akti-

viteter som kan ödelägga fornmin-
nesmärken och andra arkeologiska 
lämningar. 

Uppföljning av konventionen
Europarådet har tillsatt en expert-
kommitté, Styrkommittén för kultur-
arv (CDPAT), som är ansvarig för att 
följa upp Maltakonventionen. Kom-
mittén ska också framlägga förslag 
på hur man bättre kan genomföra 
konventionens bestämmelser och 
förslag på ändringar av konventio-
nens innehåll.

Vem är med?
39 länder har anslutit sig till avtalet, 
inklusive Danmark, Finland, Norge 
och Sverige. Danmarks anslutning 
gäller inte Färöarna och Grönland.
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MALTAKONVENTIONEN

Maltakonventionen garanterar att man tar 
hänsyn till arkeologiska fynd i samband 
med bygg- och anläggningsarbete (foto: 
Jens Nørgaard Larsen/Scanpix).

De norska hällristningarna i Alta hör till de arkeologiska värden som omfattas av Maltakonventionen (foto: Sven Halling/Scanpix).

Enligt konventionen ska befolkningen få 
tillgång till ett varierat utbud av arkeo-
logiska element, bland annat gravhögar 
(foto: Stig Bachmann/Naturplan). 

Inuiternas boplatser på Akia-ön visar en 
del av det grönländska folkets historia 
(foto: Anders Tvevad/Scanpix).
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Århuskonventionen 
Konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 

beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

ÅRHUSKONVENTIONEN

År 1998 höll miljöministrarna från 
över 50 länder ett möte i Århus i 
Danmark. Här antog de Århuskon-
ventionen, som ska ge medborgare 
och organisationer större infl ytande 
över beslut om natur och miljö.

Syfte 
Konventionen ska stärka tre demo-
kratiska grundprinciper:

• Rätten till information
• Rätten att delta i beslutsproces-

ser
• Rätten att få tillgång till rättslig 

prövning av beslut

Konventionen gäller enbart beslut 
som har betydelse för natur och 
miljö.

Rätt till information
Den första principen ska säkra 
allmänhetens rätt till information i 
ärenden som handlar om miljön och 
människors livsvillkor. Rätten till 
information är en viktig förutsätt-
ning för att man ska kunna vara med 
och påverka de beslut som myndig-
heterna fattar – och den rätten ska 
enligt konventionen gälla alla perso-
ner, oavsett nationalitet, medbor-
garskap eller bostadsort.

Rätten att delta i 
beslutsprocesser
Det räcker inte att allmänheten har 
tillgång till information. Man måste 
också ha infl ytande över vad som 
beslutas. Medlemsländerna förbin-
der sig därför att engagera allmän-
heten när det ska fattas beslut på 
miljöområdet – till exempel genom 
offentliga utfrågningar och samråd 
med medborgarna. Allmänheten 
ska bland annat ha infl ytande över 
beslut om nya företag som kan föro-
rena och om andra aktiviteter som 
påverkar miljön. 

Rätt att överklaga
Konventionen ska garantera att 
berörda medborgare, företag och or-
ganisationer har rätt att klaga på be-
slut om tillgång till handlingar och 
om verksamheter som kan påverka 
miljön. Konventionen innehåller 
också en bredare bestämmelse om 
att allmänheten ska kunna väcka ta-
lan mot eller överklaga beslut inom 
ramen för lagstiftningen om natur, 
miljö och planering. 

De enskilda länderna avgör själva 
vem som i det konkreta fallet har 
tillräckligt intresse av att överklaga. 

För närvarande har 40 länder anslu-
tit sig till konventionen, bland annat 
de nordiska länderna med undantag 
av Island, Färöarna och Grönland.
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ÅRHUSKONVENTIONEN

Århuskonventionen ger medborgarna rätt att inhämta upplysningar, delta i beslutsprocesser och klaga på beslut som gäller aktiviteter 
som kan få negativ inverkan på miljön (foto: Jens Muff Hansen/Naturplan). 

Rätten att överklaga gäller bland annat vid anläggningsarbeten, till exempel vid uppföran-
det av vattenkraftverket Kárahnjúkar på Island (foto: Magnea I. Kristinsdóttir).
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Biodiversitetskonventionen:
(The Convention on Biological Diversity)
Secretariat of the Convention on Biological Diversity
413 St-Jacques Street, 8th fl oor, Offi ce 800 
Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9 
Tel: +1-514-288-2220   Fax: +1-514-288-6588
Email: secretariat@biodiv.org   
Web: www.biodiv.org

CITES-konventionen:
(The Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora (CITES))
UNEP/Regional Offi ce for Europe - International Environment 
House 
15, chemin des Anémones CH-1219 - Châtelaine, Geneva 
Switzerland 
Tel. +41-22-917 82 79 
Fax +41-22-917 80 24 
Email: roe@unep.ch
Web: www.cites.org

Ramsarkonventionen:
(Convention on Wetlands of International Importance especi-
ally as Waterfowl Habitat)
Ramsar Convention Secretariat, 
Rue Mauverney 28, 
CH-1196, Gland, Switzerland 
Telephone +41 22 999 0170, +41 22 999 0169, 
Email ramsar@ramsar.org
Web: www.ramsar.org

Bernkonventionen:
(The Convention on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats)
Council of Europe
Avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
Web: www.conventions.coe.int

Bonnkonventionen:
(Convention on Migratory Species of Wild Animals)
UNEP / CMS Secretariat
United Nations Premises 
Martin-Luther-King-Str. 8 
D-53175 Bonn, Germany 
Tel. (+49 228) 815 2401 / 02
Fax. (+49 228) 815 2449
Email: secretariat@cms.int
Web: www.cms.int

Valfångstkonventionen
(International Convention for the Regulation of Whaling)
The International Whaling Commission
The Red House,
135 Station Road,
Impington,
Cambridge,
Cambridgeshire CB4 9NP, UK.
Tel:  +44 (0) 1223 233 971
Fax: +44 (0) 1223 232 876
Email: secretariat@iwcoffi ce.org
Web: www.iwcoffi ce.org

Helsingforskonventionen
(Convention on the Protection of the Marine 
Environment of the Baltic Sea Area)
Helsinki Commission
(Baltic Marine Environment Protection Commission)
Katajanokanlaituri 6 B
FI-00160 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 6220 220
Fax: +358 9 6220 2239
Web: www.helcom.fi 

OSPAR-konventionen
(Convention for the protection of the marine 
environment of the North-east Atlantic)
OSPAR Secretariat
New Court 
48 Carey Street
London WC2A 2JQ / UK
Tel: +44 (0) 20 7430 5200
Fax: +44 (0) 20 7430 5225
Email: secretariat@ospar.org
Web: www.ospar.org

Världsarvskonventionen
(Convention Concerning the Protection of the Cultural and 
Natural Heritage)
The World Heritage Centre UNESCO
7, place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP, France
tel : 33-1-45 68 15 71
fax : 33-1-45 68 55 70
Email: wh-info@unesco.org
Web: whc.unesco.org

Nordic World Heritage Foundation
Fridtjof Nansens Plass 4
N-0160 Oslo, Norway
E-mail: nwhf@nwhf.no
www.nwhf.no

Europeiska landskapskonventionen
(The European Landscape Convention)
Granadakonventionen
(The Convention for the Protection of the Architectural Heritage 
of Europe)
Maltakonventionen
(The European Convention on the Protection of Archaelogical 
Heritage) 
Council of Europe
Avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
Web: www.conventions.coe.int

Århuskonventionen
(The Convention on Acess to Information, Public Participation 
in Decision Making and Access to Justice in Environmental 
Matters)
Aarhus Convention Secretariat
United Nations Economic Commission for Europe
Environment and Land Management Division
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: + 41 22 917 4226 / 917 1502
Fax: + 41 22 907 0107
Email: public.participation@unece.org
Web: www.unece.org/env/pp 
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Danmark
Biodiversitetskonventionen  www.skovognatur.dk
CITES-konventionen www.skovognatur.dk
Ramsarkonventionen  www.skovognatur.dk
Bernkonventionen www.skovognatur.dk
Bonnkonventionen www.skovognatur.dk
Valfångstkonventionen www.skovognatur.dk
Helsingforskonventionen  www.mst.dk
OSPAR-konventionen  www.mst.dk
Världsarvskonventionen  www.unesco.dk
Europeiska landskapskonventionen  www.skovognatur.dk
Granadakonventionen  www.kuas.dk
Maltakonventionen  www.kuas.dk
Århuskonventionen  www.mst.dk

Färöarna
Biodiversitetskonventionen  www.imr.fo
Ramsarkonventionen  www.imr.fo
Bonnkonventionen  www.imr.fo
Valfångstkonventionen  www.fi sk.fo
OSPAR-konventionen www.imr.fo

Finland
Biodiversitetskonventionen  www.ymparisto.fi 
CITES-konventionen www.ymparisto.fi 
Ramsarkonventionen www.ymparisto.fi 
Världsarvskonventionen  www.nba.fi /en/whf
Europeiska landskapskonventionen  www.ymparisto.fi 
Århuskonventionen  www.ymparisto.fi 

Island
Biodiversitetskonventionen  www.umhverfi sraduneyti.is
CITES-konventionen www.ust.is
Ramsarkonventionen  www.ust.is
Bernkonventionen  www.ni.is
Valfångstkonventionen  www.sjararutvegsraduneyti.is
OSPAR-konventionen  www.umhverfi sraduneyti.is
Världsarvskonventionen  www.menntamalaraduneyti.is
Århuskonventionen  www.umhverfi sraduneyti.is

Norge
Biodiversitetskonventionen  www.miljo.no
CITES-konventionen www.miljo.no
Ramsarkonventionen  www.miljo.no
Bernkonventionen www.miljo.no
Bonnkonventionen www.miljo.no
Valfångstkonventionen www.miljo.no
OSPAR-konventionen  www.miljo.no
Världsarvskonventionen  www.miljo.no
Europeiska landskapskonventionen  www.miljo.no
Granadakonventionen  www.miljo.no
Maltakonventionen  www.miljo.no
Århuskonventionen  www.miljo.no

Sverige
Biodiversitetskonventionen  www.regeringen.se
CITES-konventionen  www.sjv.se
Ramsarkonventionen  www.naturvardsverket.se
Bernkonventionen  www.naturvardsverket.se
Bonnkonventionen  www.naturvardsverket.se
Helsingforskonventionen  www.naturvardsverket.se
OSPAR-konventionen  www.naturvardsverket.se
Världsarvskonventionen  www.unesco-sweden.org
Europeiska landskapskonventionen  www.raa.se
Granadakonventionen  www.raa.se
Maltakonventionen  www.raa.se
Århuskonventionen  www.naturvardsverket.se
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De nordiska länderna har en lång tradition när det gäller att delta 
i det internationella samarbetet för att bevara världens natur- och 
kulturarv. I det samarbetet är konventioner ett viktigt redskap. 

I häftet presenteras 13 av de viktigaste konventioner som i olika om-
fattning berör de nordiska länderna – och som de nordiska länderna 
i många fall har varit med om att utarbeta. Det handlar om 

• Biodiversitetskonventionen
• CITES-konventionen
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• Helsingforskonventionen 
• OSPAR-konventionen 
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Häftet innehåller en kortfattad beskrivning av den historiska 
bakgrunden till konventionerna och en genomgång av de viktigaste 
bestämmelserna och deras betydelse för de olika nordiska länderna. 

Häftet innehåller också en översikt över vilka nordiska länder som 
har anslutit sig till de enskilda konventionerna och var man kan få 
ytterligare upplysningar. 

Målgruppen är politiker, tjänstemän, förvaltare, lärare, intresseorga-
nisationer och alla som är intresserade av natur- och kulturarvet. 
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