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Det nordiske samarbejde 
Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det 
omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet  
styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det  
øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab.

Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og 
regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har 
været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet 
som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser 
i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.
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Norden har bidraget til en lang række konventioner, der handler om at sikre ver-
dens fælles natur- og kulturarv.

Konventionerne er med til at sikre en natur med en stor rigdom af levesteder og 
arter. En rig natur har berettigelse i sig selv og stor betydning for en bedre so-
cial og økonomisk udvikling rundt om i verden. Desuden er en velbevaret natur 
og et rent miljø med til at sikre menneskets sundhed, trivsel og livskvalitet.  

Der er også kommet øget fokus på betydningen af at bevare verdens kulturarv i 
arbejdet med konventionerne. På bygninger med særlige arkitektoniske udtryk, 
steder med rige arkæologiske levn og fortidsminder eller områder, hvor der sta-
dig fi ndes levende kulturmiljøer med en velbevaret sammenhæng mellem fortid 
og nutid. Kulturarven giver os historisk bevidsthed og er et væsentligt grundlag 
for vores identitetsfølelse – hvor vi end kommer fra i verden.

De nordiske lande lægger stor vægt på at sikre den fælles natur- og kulturarv. 
Konventionerne er vigtige redskaber i dette arbejde, fordi vi opnår de bedste 
resultater, hvis vi gør en fælles indsats på tværs af nationale grænser. 

Dette hæfte giver en kort præsentation af 13 af de vigtigste konventioner inden 
for natur- og kulturarv, som de nordiske lande er med i og i mange tilfælde også 
har været med til at udarbejde. 

Det er håbet, at indholdet vil give større kendskab til konventionerne – både 
hos politikere, forvaltere, undervisere og andre med interesse for vores natur- 
og kulturarv. 

Den fælles udgivelse af hæftet illustrerer den lange tradition for nordisk 
samarbejde om emner af stor international betydning. Et godt samarbejde om 
konventionerne kan give øget indfl ydelse globalt – til glæde for både nuværen-
de og fremtidige generationer – samtidig med, at vi også styrker det nordiske 
fællesskab.                          

Forord

FORORD

Helen Bjørnøy

Miljøvernminister

Norge

På vegne af Nordisk Ministerråd,

ministrene med ansvar for miljøværn og for bevaring av kulturarven                          
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Gjende, Jotunheimen Nationalpark, Norge (foto: Jens Muff Hansen/Naturplan).
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I de nordiske lande er der en lang 
tradition for at beskytte natur- og 
kulturmiljøet. I mange år var beskyt-
telse af natur- og kulturværdier et 
nationalt anliggende, men siden har 
beskyttelsen fået et mere internatio-
nalt præg. 

Internationale organisationer
Verdens ældste internationale 
naturbeskyttelsesorganisation blev 
stiftet i 1922. Det var Det Interna-
tionale Fuglebeskyttelsesråd, ICBP, 
som var en forløber for BirdLife In-
ternational. I 1948 blev naturbeskyt-
telsesorganisationen IUCN stiftet og 
det internationale samarbejde om at 
standse den globale miljøkrise tog 
for alvor fart. Siden er mange større 
og mindre organisationer blevet 
stiftet og de har alle medvirket til, at 

En rigere fremtid

en række lande har indgået aftaler 
om i fællesskab at styrke indsatsen 
for at beskytte natur- og kulturvær-
dier. Det har i fl ere tilfælde ført til 
oprettelse af konventioner. 

Hvad er konventioner?
Konventioner er folkeretligt bin-
dende aftaler mellem lande eller 
internationale organisationer. 
Flere konventioner gælder for hele 
verden, mens andre er begrænset 
– for eksempel til Europa eller dele 
af Europa. Medlemslandene mødes 
regelmæssigt og diskuterer de 
forpligtelser, der er forbundet med 
en konvention. De diskuterer også 
behovet for ændringer af, hvilke 
dyr, planter, områder m.m., der er 
omfattet af konventionen.

13 konventioner – set fra et 
nordisk perspektiv
Alle nordiske lande har tiltrådt 
konventioner inden for natur og kul-
turmiljø. I dette hæfte gennemgås 
de 13 mest omfattende aftaler, som 
berører det nordiske område. Det 
drejer sig om konventionerne vist i 
tabellen til højre.

Hæftet giver en kort oversigt over 
konventionerne, og henvisninger 
til, hvor man kan søge yderligere 
oplysninger.

EN RIGERE FREMTID

Hammershus, Danmark (foto: Jørgen Schytte/Scanpix).
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+ Landet er bundet af konventionen
- Landet er ikke bundet af konventionen
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Konventioner om natur
Biodiversitetskonventionen 
(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)

Hvalfangstkonventionen 
(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
Verdensarvskonventionen
(Convention Concerning the Protection Of The Cultural and Natural 
Heritage)

Den europæiske landskabskonvention 
(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 + - + +  + + +

Firenze 2000 + - - + + - + +

Granada 1985 + - - +  - + +

Valletta 1992 + - - +  - + +

Århus 1998 + - - + + - + +
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Konvention om Biologisk 
Mangfoldighed 
Biodiversitetskonventionen

Konventionen om biologisk mang-
foldighed (CBD) blev vedtaget på 
verdenstopmødet i Rio de Janeiro i 
1992. På verdenstopmødet i Johan-
nesburg 10 år senere, bekræftede 
regeringsledere fra mere end 150 
lande, at konventionen er verdens-
samfundets vigtigste redskab til at 
sikre den biologiske mangfoldig-
hed. 

Konventionen er resultatet af ver-
denssamfundets bekymring over 
tabet af biologisk mangfoldighed, 
og understreger behovet for – gen-
nem beskyttelse og bæredygtig 
udvikling – at modvirke tabet af den 
biologiske mangfoldighed. 

På nuværende tidspunkt har 188 
lande tilsluttet sig konventionen. 
Det gælder også alle de nordiske 
lande.

Hvad forstås ved biologisk 
mangfoldighed?
Ved biologisk mangfoldighed – eller 
biodiversitet – forstås variationsrig-
dommen af planter, dyr og mikro-
organismer, og af det miljø, som 
arterne er en del af. Også genetiske 
variationer inden for arterne med-
regnes under biologisk mangfoldig-

hed, for eksempel som det kan ses 
ved bestande af samme arter spredt 
over et stort område. Den biologiske 
mangfoldighed er opstået gennem 
millioner af år ved evolution.

Formål
Formålet med Biodiversitetskonve
ntionen er på én gang at beskytte 
den biologiske mangfoldighed, 
sikre en bæredygtig anvendelse 
af biologiske ressourcer, samt 
sikre, at udbyttet, som stammer fra 
udnyttelse af genetiske ressourcer, 
fordeles rimeligt mellem landene. 
FNs globale tusindårsudredning 
fra 2005 (Millennium Ecosystem 
Assessment) viser, at menneskene 
gennem de seneste 50 år har skabt 
større ændringer i økosystemet, 
end i andre perioder i menneskets 
historie. Den hastighed som arter 
i dag uddør med, er øget med en 
faktor 50-100. Blandt de vigtigste 
årsager er, at levesteder forsvinder, 
indførelse af nye arter, overudnyt-
telse, klimaforandringer og forure-
ning. Dette har konsekvenser for 
hvilke valgmuligheder vi har i dag. 
Samtidig understreger FNs udred-
ning menneskets afhængighed af 
den biologiske mangfoldighed for 
overlevelse, værdiskabelse, velfærd 
og trivsel. 

Størstedelen af den genetiske 
mangfoldighed fi ndes i u-landene, 
men det er i-landene, der har tek-
nologien til at udnytte ressourcerne 
kommercielt. Konventionen tilskyn-
der en udvikling af mekanismer, 
som sikrer en retfærdig fordeling af 
goderne. 

År 2010
På verdenstopmødet i 2002 beslut-
tede landene at reducere tilbage-
gangen inden for den biologiske 
mangfoldighed som følge af men-
neskelige aktiviteter inden år 2010. 
På Miljøministermødet i Kiev i 2003 
blev de europæiske miljøministre 
enige om at fastsætte et mere am-
bitiøst mål for Europa. Målet er, at 
man skal stoppe tabet af biologisk 
mangfoldighed inden 2010. Dette 
skal blandt andet ske ved at skabe 
et økologisk netværk af beskyttede 
naturområder.

Hvordan virker konventionen? 
Medlemslandene skal udvikle natio-
nale strategier og handlingsplaner 
for at sikre den biologiske mang-
foldighed – gennem samarbejde 
på tværs af grænser og økonomisk 
skel. 

KONVENTION OM BIOLOGISK MANGFOLDIGHED 
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De rige lande har også et ansvar for, 
gennem miljøbistand, at bidrage 
til, at fattige lande kan gennemføre 
konventionen. 

Konventionen videreudvikles gen-
nem etablering af arbejdsprogram-
mer, retningslinjer og udvikling af 
juridisk bindende protokoller.

Konventionen bygger på, at men-
nesket er en del af naturen og at vi 
må udnytte de biologiske ressour-
cer, men at vi samtidig skal være 
opmærksomme på, hvordan dette 
påvirker økosystemerne.

Oplysning og forståelse
Det er vigtigt, at så mange menne-
sker som muligt forstår, hvorfor det 

I Norden forekommer fl yveegernet (Pteromys volans) kun i Finland, hvor arten er i tilbagegang. Det skønnes at årsagen til artens tilbage-
gang er mere intensiv skovdrift (foto: Jussi Murtosaari).

Visse insekter er afhængige af bestemte værtsplanter. Moseperlemorsommerfuglens (Bo-
loria aquilonaris) larver lever på tranebær. Forsvinder højmoserne, hvor tranebær vokser, 
forsvinder livsgrundlaget for moseperlemorsommerfuglen (foto: Andis Liepa/Naturplan).
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er nødvendigt at bevare den biologi-
ske mangfoldighed. Ved at tiltræde 
konventionen har medlemslandene 
påtaget sig ansvar for at oplyse 
deres befolkninger om betydningen 
af arter og levesteder. 

Genetiske ressourcer
Konventionen sikrer, at hvert land 
har suveræn ret til at udnytte deres 
egne ressourcer. 

Genetiske ressourcer har stor øko-
nomisk betydning som råvarer for 
bioteknologien, medicin, kosmetik, 
avl og forædling m.v. Det skønnes at 
cirka 40 % af verdensøkonomien er 
baseret på biologiske produkter og 
processer. 

Et spørgsmål, som drøftes internati-
onalt er, hvordan man skal forholde 
sig til ejendomsretten til brugen af 
genetiske ressourcer. Industriens 
argument for brugen af patenter er, 

at forskning omkring genetiske res-
sourcer er nødvendig for udvikling 
af nye lægemidler og for udviklin-
gen af blandt andet fødevarer og 
landbrug – noget som vil gavne hele 
menneskeheden. Ulemperne ved 
patenter er, at det kan føre til, at 
genressourcer kun er tilgængelige 
for dem, der har økonomiske res-
sourcer til at betale.  

Urbefolkninger og traditionel 
levevis
Konventionen om biologisk mang-
foldighed har et særligt arbejdspro-
gram for urbefolkninger og lokale 
samfund som er baseret på traditio-
nel levevis. 

Nordisk samarbejde
De nordiske lande har i fælles-
skab – under Nordisk Ministerråd 
– udviklet en strategi for udnyttelse 
af genetiske ressourcer. Formålet 

med det nordiske samarbejde er 
at styrke arbejdet med bevaring og 
bæredygtig udnyttelse af den gene-
tiske mangfoldighed inden for jord- 
og skovbrug, fi skeri og fødevarer. 
Samarbejdet skal også hjælpe med 
til at opfylde konventionens mål om 
adgang og rettigheder til genetiske 
ressourcer.

Der er også etableret et nordisk 
– baltisk samarbejde omkring frem-
mede og invasive arter (NOBANIS).

Cartagenaprotokollen
I januar 2000 indgik medlemslande-
ne en tillægsaftale, Cartagena-pro-
tokollen, som handler om udvikling 
af genetisk modifi cerede organis-
mer (GMO’er). Aftalen skal sikre en 
tilstrækkelig beskyttelse af miljøet, 
når der sker international overførsel 
og anvendelse af genetisk modifi ce-
rede organismer. 

KONVENTION OM BIOLOGISK MANGFOLDIGHED 

Et varieret landskab med mange naturtyper giver livsbetingelser 
for fl ere arter (Indlandsvägen, Sverige) (foto: Carsten Brandt).

Et nordisk-baltisk samarbejde, NOBANIS, er etableret med det 
formål at forhindre udbredelsen af invasive arter som for eksempel 
Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) (foto: Jens Muff 
Hansen, Naturplan).
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Alle nordiske lande har underskre-
vet Cartagenaprotokollen. Dan-
marks underskrift gælder ikke for 
Færøerne og Grønland.

 www.biodiv.org

Biodiversitet omfatter alle organismegrupper og deres levesteder (foto: Carsten Brandt).

KONVENTION OM BIOLOGISK MANGFOLDIGHED 
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CITES-konventionen 
Konventionen om international handel 

med truede dyre- og plantearter

CITES-KONVENTIONEN

Fangst af vilde dyr i naturen for at 
holde dem fangenskab eller udnytte 
produkter fra dem anses for at være 
en af grundene til, at mange arter er 
truede. Tilsvarende er opgravning 
og fældning årsag til, at fl ere plante-
arter er truede. Mange af de truede 
arter er genstand for en omfattende 
international handel og på denne 
baggrund vedtog man i 1973 CITES-
konventionen (Washingtonkonven-
tionen). 

Formål
Formålet med konventionen er at 
beskytte arter, der er truede som 
følge af international handel. Målet 
er, at al handel skal være bæredyg-
tig, d.v.s. at man ikke fjerner mere 
fra bestandene, end de kan bære.  

Konventionens regler gælder både 
for levende eksemplarer og for 
produkter af de omtrent 5.000 dyre-
arter og 28.000 plantearter – heraf 
mindst 20.000 orkideer – der er 
optaget på konventionens lister (CI-
TES-arter). Det er primært tropiske 
arter, som er omfattet af konventio-
nen, men fl ere nordiske arter – for 
eksempel ugler, rovfugle, odder, ulv 
og isbjørn – er også medtaget.

Hvordan virker konventionen?
Medlemslandene skal begrænse 
handlen af de truede dyr og planter 
ved at forbyde import og eksport, 
når man vurderer, at handel vil øge 
risikoen for, at arterne bliver udryd-
det. Ved handel med mindre truede 
arter, kan man søge om at få særlig 
tilladelse til import og eksport. 

Arterne, omfattet af Washington-
konventionen er opført på 3 lister, 
afhængig af, hvor truede de er (boks 
1).

Godt 1.000 arter er så stærkt truede, 
at handel med dem er totalt forbudt 
(liste I). For de øvrige arter kræves 
altid særlige eksporttilladelser (liste 
II og III). Nogle lande stiller desuden 
krav om importtilladelse.

Særlige restriktioner for EU
EU har indført strengere regler for 
ind- og udførsel af de truede arter. 
I nogle tilfælde er der også særlige 
restriktioner forbundet med handel 
inden for EU. De arter, der er omfat-
tet af EU’s regler, er opført på 4 
bilag til EU´s forordning til konven-
tionen (boks 2).

Boks 1

Liste I: Arter, der ikke må handles med. 
Arterne regnes for at være mest udryddelses-
truede.

Liste II: Arter, hvor ind- og udførsel reguleres 
for at sikre arternes fremtid.

Liste III: Arter, hvor ind- og udførsel reguleres, 
såfremt de kommer fra bestemte lande. 
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Boks 2

Bilag A: Arter på liste I, og arter på liste II eller 
III og som EU mener, bør placeres på liste I. 
Bilaget omfatter også arter, der ikke er beskyt-
tet af CITES, men som er omfattet af anden 
EU-lovgivning. Udover de bestemmelser, der 
gælder for CITES liste I arter, er der særlige 
restriktioner forbundet med handel inden for 
EU’s grænser.

Bilag B: Primært arter på liste II samt nogle 
arter på liste III. På bilaget fi ndes også arter, 
som ikke er omfattet af CITES, men som vur-
deres til at udgøre en økologisk trussel mod 
naturligt hjemmehørende arter i EU. Handel 
kan tillades efter skærpede retningslinjer.

Bilag C: Arter på liste III. Der gælder de samme 
retningslinjer som for liste III men desuden 
er der krav om en importmeddelelse ved 
indførsel til EU.

Bilag D: Arter, som er opført på liste III, hvor 
EU-landene har indgivet reservation. Desuden 
er medtaget ikke-CITES arter, hvor man ønsker 
at overvåge importmængden. Import til EU 
kræver importmeddelelse.

www.cites.org

Isbjørnen er en af de nordiske arter, der er omfattet af CITES-konventionen. I mange år har man drevet jagt på isbjørne (Ursus maritimus), 
blandt andet for at få fat i deres skind (John Frikke).

CITES-KONVENTIONEN

Hvert år handles millioner af levende dyr og planter over hele verden for at imødekomme 
efterspørgslen på kæledyr og prydplanter (foto: Skov- og Naturstyrelsen). 
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Ramsarkonventionen
Konventionen om beskyttelse af vådområder af international betydning 

navnlig som levesteder for vandfugle

RAMSARKONVENTIONEN

I 1971 blev ”Konventionen om 
beskyttelse af vådområder af in-
ternational betydning navnlig som 
levesteder for vandfugle” vedtaget. 
Til daglig kaldes den blot Ramsar-
konventionen.

Konventionen trådte i kraft i 1975, 
og på nuværende tidspunkt har 152 
lande tiltrådt konventionen, blandt 
andet alle nordiske lande. I alt er 
der udpeget 1629 vådområder af in-
ternational betydning for vandfugle.

Formål
Formålet med konventionen er at 
beskytte vådområder som leveste-
der for især vandfugle. Alle områ-
der, der er af international betyd-
ning for vandfugle, skal beskyttes. 
Et område regnes for at være af 
international betydning, hvis der 
jævnligt opholder sig mere 20.000 
individer af en art i området eller 
hvis der fi ndes mindst 1 % af en art 
eller underart i området. 

Det er ikke kun vandfuglene, man 
skal tage hensyn til. Alle områdets 
arter af dyr og planter skal beskyt-
tes mod overudnyttelse for at 
bevare det naturlige miljø.

Ramsarområder
Vådområder er forskellige typer na-
tur, som udgør grænsezoner mellem 
land og vand. Ramsarkonventionens 
defi nition af vådområder er meget 
bred. Den omfatter blandt andet 
strandenge, ferske enge, fjorde, 
moser og søer samt brakke og salte 
lokaliteter, som er mindre end 6 
meter dybe. 

Områderne er ikke kun vigtige for 
fugle, men har også betydning for 
andre organismer. For eksempel kan 
områderne være vigtige gyde- eller 
opvækstområder for fi sk.

Forpligtelser
Lande, som har tiltrådt konven-
tionen, forpligter sig til at udpege 
mindst et Ramsarområde og til at 
arbejde for en generel sikring for 
vådområder. Udnyttelsen af vådom-
råderne skal ske på en bæredygtig 
måde. Det vil sige, at forvaltningen 
af områderne både skal tilgo-
dese dets kvaliteter og sikre, at en 
udnyttelse af områdets rekreative 
muligheder ikke forringer områdets 
værdi. Medlemslandene forpligter 
sig også til at fremme beskyttelsen 
af vådområder og vandfugle ved at 
oprette reservater, og landene skal 

samarbejde om at beskytte leveste-
der og arter i de vådområder, som 
de er fælles om.

De nordiske landes 
Ramsarområder
De nordiske lande har særlig store 
arealer med vådområder. Det gæl-
der især Finland og Sverige, hvor 
der fi ndes store områder med moser 
og mange lavvandede søer. Ifølge 
Ramsarkonventionens defi nition be-
står knap 25 % af Finland og Sverige 
af vådområder. 

Pr. 24.04.2006 havde de nordiske 
lande udpeget i alt 178 områder 
med et samlet areal på 35.682 km2. 
Antallet og størrelsen af områderne 
viser, at de nordiske landes vådom-
råder er af stor betydning for mange 
vandfugle.
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www.ramsar.org

De lande, der har tilsluttet sig Ramsarkonventionen er forpligtet til at udpege mindst et Ramsarområde og til at fremme beskyttelsen 
af vådområder ved at oprette reservater. Tipperne i Ringkøbing fjord er et af de reservater, som er oprettet i Danmark (foto: Jens Muff 
Hansen/Naturplan).

Myvatn på Island er udpeget som et område, der er af international betydning for vand-
fugle (foto: Arni Einarsson).
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Bernkonventionen
Konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter 

samt naturlige levesteder

BERNKONVENTIONEN

Bernkonventionen, der blev vedta-
get i 1979, handler om at beskytte 
europæiske vilde dyr og planter 
samt deres levesteder. EU og 45 
europæiske og afrikanske stater er 
med i konventionen. Dertil kommer 
nogle få stater, der har observatør-
status.

Alle nordiske lande undtagen 
Grønland og Færøerne har tiltrådt 
konventionen.

Formål
Formålet med Bernkonventionen er 
at beskytte dyr og planter og deres 
levesteder. Mange arter og deres 
levesteder er truede eller sårbare og 
for at sikre sig, at de ikke forsvin-
der, må man tage særlig hensyn til 
dem. Der er også krav om særlig at 
beskytte vandrende arter. 

Konventionen skal – udover at 
beskytte arter og levesteder – også 
fremme samarbejdet og koordine-
ringen mellem de enkelte lande, da 
man lettere kan opfylde konventio-
nens mål i fællesskab.

Hvordan virker konventionen
De plante- og dyrearter, der er 
omfattet af konventionen, er opført 

på 3 lister (boks 1). Listerne skelner 
mellem, hvor truede og sårbare, 
arterne er. 

En fjerde liste omhandler forbudte 
fangstmetoder og fangstredskaber.

Liste I omfatter primært sydeuropæ-
iske plantearter, men fl ere nordiske 
arter er også medtaget. Det gælder 
blandt andet fi nmarks-spidsbælg og 
gul stenbræk.

Liste II omfatter også mange nor-
diske arter, for eksempel isfugl, 
marsvin, ulv, brun bjørn, rovfugle og 
ugler. 

Liste III omfatter næsten alle euro-
pæiske pattedyr, fugle, krybdyr og 
padder samt nogle fi skearter som 
ikke er på liste II. Blandt andet er 
bæveren optaget på liste III.

Forvaltning
Konventionen forvaltes af en ko-
mite, som består af repræsentanter 
for medlemslandene og for lande 
med observatørstatus. Komiteen 
skal sikre, at landene lever op til 
konventionens bestemmelser. Den 
skal også foreslå, hvordan bestem-

melserne kan indarbejdes i lande-
nes love.

Nogle ikke statslige organisatio-
ner (NGO) er også repræsenteret i 
komiteen. De spiller en vigtig rolle, 
da de ofte er de første til at reagere 
i forbindelse med sager om beskyt-
telse eller overvågning. 

Bernkonventionen har været med-
virkende til at de fl este padder og 
krybdyrarter er fredede i Norden.
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Boks 1

Liste I: Strengt beskyttede plantearter. Arterne 
er så truede, at medlemslandene har forpligtet 
sig til at sikre, at disse arter og deres vokse-
steder får en særlig beskyttelsesstatus.

Liste II: Strengt beskyttede dyrearter. Landene 
skal sikre dyrene og deres levesteder i forhold 
til f.eks. jagt, indsamling, forstyrrelse samt 
handel med arterne, hvis disse aktiviteter har 
betydning for deres bevarelse.

Liste III: Arter, hvor fangst og jagt skal regule-
res. Næsten alle europæiske arter, der ikke er 
på liste II er omfattet af liste III. Det forudsæt-
tes, at udnyttelse af arterne reguleres, så man 
sikrer bestandene mod at blive truet. 

Liste IV: Forbudte fangstredskaber og 
jagtmetoder. Det er blandt andet forbudt at 
bruge halv- eller helautomatiske våben til 
jagt, snarer til fangst af pattedyr og forgiftet 
lokkemad.

BERNKONVENTIONEN

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

Skrubtudsen (Bufo bufo) er omfattet af konventionens liste III over arter, hvor fangst og jagt skal reguleres. Alle padder er, hvis de ikke 
allerede fi ndes på liste II, optaget på liste III (foto: Birthe Overgaard/Naturplan).

Nogle arter er så truede, at medlemslandene er forpligtet til at gøre en særlig indsats 
for at beskytte dem og deres levesteder. En af arterne er ulven (Canis lupus) (foto:Baard 
Næss/NN/Samfoto).
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Bonnkonventionen
Konvention om vandrende arter af vilde dyr

BONNKONVENTIONEN

Mange dyr krydser regelmæssigt 
landegrænser i forbindelse med de-
res rejse mellem ynglesteder og de-
res vinterkvarterer eller når de søger 
føde. Dette sker både for trækfugle, 
hvaler, fi sk og andre dyregrupper. 

Formål
Konventionens formål er at beskytte 
vildtlevende dyrearter, som regel-
mæssigt krydser landegrænser. 
Medlemslandene er forpligtet til 
at beskytte de truede dyrearter og 
til at indgå samarbejdsaftaler, der 
sikrer, at dyrene opnår en bedre 
beskyttelse på deres træk eller 
vandringer. Målet er, at arterne skal 
opnå gunstig bevaringsstatus. 

Lister
Der er opstillet to lister over træk-
kende dyrearter (boks 1) .

Særlig indsats for liste 
I-arter
Medlemslandene er forpligtet til at 
gøre en særlig indsats for liste I-ar-
ter. Landene skal beskytte arternes 
livsmiljøer og restaurere eller gen-
skabe arternes levesteder. I praksis 
vil beskyttelsen ofte føre til, at man 
freder en art og/eller dens levested. 

Desuden skal medlemslandene for-
søge at gribe ind over for de forhold 
eller aktiviteter, som er skyld i, at 
arten er blevet truet. Det gælder for 
eksempel jagt og fi skeri.

Samarbejde om liste 
II-arter
For arter, der er optaget på liste II, 
kan der indgås to typer samarbejds-
aftaler. Den første type aftale har til 
hensigt at omfatte alle lande i en dy-
rearts udbredelsesområde. Aftalen 
omfatter også lande, der ikke selv 
har tiltrådt Bonn-konventionen. 

Den anden type samarbejdsaftale 
gælder for dyr, som kun en gang 
i mellem krydser landegrænser. 
Disse aftaler behøver ikke nødven-
digvis at omfatte alle lande i artens 
udbredelsesområde.

Eksempler på arter, der er 
optaget på listerne
Mere end 100 arter er optaget på 
liste I, mens liste II omfatter mere 
end 1000 arter. Eksempler på arter 
på liste I er engsnarre, havørn, puk-
kelhval og grønlandshval. 

Kaskelot, spættet sæl og rødstrubet 
lom er blandt de arter, der fi ndes på 
liste II. 

92 lande har tiltrådt konventionen. 
Dette gælder også de nordiske 
lande, med undtagelse af Island.

www.cms.int

Boks 1

Liste I: Arter, som er udryddelsestruede i hele 
eller dele af deres udbredelsesområde. 

Liste II: Arter, som behøver eller vil have fordel 
af mellemstatslige aftaler.
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Engsnarren (Crex crex) er udryddelsestruet i hele dens udbredelsesområde og er derfor optaget på Bonnkonventionens liste I. Flere steder 
er der iværksat projekter, hvis formål er at skabe eller restaurere levesteder for arten (foto: Aivars Petrins/Naturplan).
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Internationale 
samarbejdsaftaler
AEWA, EUROBATS og ASCOBANS er 
blandt de mest omfattende samar-
bejdsaftaler under Bonn-konventio-
nen.

AEWA (African-Eurasian 
Waterbird Agreement)
AEWA har til formål at beskytte 
vandfugle, der trækker mellem 
Afrika, Europa og Asien.

Vandfuglene trækker ofte over 
store afstande og krydser mange 
landegrænser undervejs. Derfor 
er der behov for en international 
samarbejdsaftale for at sikre, at 
fuglene beskyttes bedst muligt på 
deres yngle- og opholdssteder, og 
i de lande, de passerer på deres 
trækrute.

De lande, som har tilsluttet sig afta-
len, forpligter sig f.eks. til at bevare 
og (gen)skabe arternes levesteder 
og til at igangsætte forsknings-
projekter, som kan være med til at 
skabe bedre forhold for fuglene. 

Aftalen omfatter 235 arter af vand-
fugle, som tilbringer hele eller dele 
af året i vådområder. 

53 lande – inklusive Danmark, 
Finland og Sverige – har tilsluttet 
sig aftalen, som dækker hele Afrika 
og Europa, dele af Asien og nogle 
arktiske områder. 

EUROBATS (The Agreement 
on the Conservation of 
Populations of European Bats)
Aftalen har til formål at beskytte 
fl agermus i Europa. Ved at indgå 
aftalen forpligter landene sig til at 
oplyse og lovgive om fl agermus og 
til at samarbejde med de lande, der 
ikke har tiltrådt Bonn-konventionen. 

Flere arter af fl agermus er truede 
som følge af tabet af egnede leve-
steder. De dårligere levevilkår skyl-
des blandt andet brug af pesticider 
og utilstrækkelig viden om fl ager-
musenes biologi og levesteder. 

Aftalen omfatter alle 45 arter af 
europæiske fl agermus. 48 lande har 
tilsluttet sig aftalen, inklusive Dan-
mark, Finland, Norge og Sverige. 

ASCOBANS (Agreement on 
the Conservation of Small 
Cetaceans of the Baltic and 
North Seas) 
ASCOBANS har til formål at be-
skytte små tandhvaler i Østersøen 
og Nordsøen. Alle tandhvaler, med 
undtagelse af kaskelot er med i 
aftalen. De lande, som har tilsluttet 
sig aftalen, er forpligtet til at værne 
om deres hvaler ved at iværksætte 
forskellige forsknings- og forvalt-
ningsprojekter. 

På nuværende tidspunkt er Bel-
gien, Danmark, Finland, Frankrig, 
Tyskland, Litauen, Holland, Polen, 
Sverige og Storbritannien bundet af 
aftalen. 

En lignende aftale, ACCOBAMS, er 
indgået for små tandhvaler i Middel-
havet og tilstødende farvande.

Yderligere information om de 3 sam-
arbejdsaftaler:

http://www.unep-aewa.org
http://www.eurobats.org
http://www.ascobans.org

BONNKONVENTIONEN
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Spættet sæl (Phoca vitulina) er optaget på konventionens liste II. Tyskland, Holland og Danmark har indgået en aftale om beskyttelse af 
sælerne i Vadehavet. Formålet med aftalen er at skabe så gode leveforhold, at sælerne kan opretholde en sund og levedygtig bestand 
(foto: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan).

EUROBATS er en samarbejdsaftale mel-
lem 48 lande. Hensigten med aftalen er 
at forbedre livsbetingelser for fl agermus 
generelt (foto: Andis Liepa/Naturplan).

Almindelig ryle (Calidris alpina) er blandt 
de 235 fuglearter, der er omfattet af sam-
arbejdsaftalen om vandfugle, som trækker 
mellem Afrika, Asien og Europa (foto: 
Klaus Mortensen/Naturplan).
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Hvalfangstkonventionen
Konventionen om regulering af hvalfangst

HVALFANGSTKONVENTIONEN

I 1930’erne drev fl ere nationer en 
intensiv jagt på hvaler. Det førte til, 
at der var stor risiko for, at hvalerne 
ville blive udryddede. For at be-
skytte bestandene indgik Norge og 
England allerede i 1931 en aftale om 
at begrænse hvalfangsten. I 1937 
kom fl ere lande med i aftalen, men 
den var ikke særlig effektiv, da der 
fortsat opstod nye hvalfangstnatio-
ner. Der var brug for nye regulerin-
ger og det var baggrunden for, at 15 
hvalfangstnationer i 1946 vedtog 
Hvalfangstkonventionen. I slutnin-
gen af 1970’erne og i begyndelsen 
af 1980’erne tiltrådte fl ere nye lande 
Hvalfangstkonventionen. De fl este 
nye medlemslande arbejdede ho-
vedsageligt for helt at stoppe eller 
begrænse hvalfangsten væsentligt.

Formål
Formålet med konventionen er at 
forvalte og bevare verdens bestande 
af store hvaler. Dette skal blandt 
andet ske ved at regulere fangsten 
af store hvaler.

Forvaltning af konventionen
Hvalfangstkonventionen forvaltes af 
Den Internationale Hvalfangstkom-
mission, som fastsætter fangstkvo-
ter på grundlag af videnskabelige 

data. Fastsættelsen sker blandt an-
det ud fra vurderinger af hvalernes 
bestandsstørrelser og reproduktion, 
og på grundlag af hvalernes sund-
hedstilstand, forurening af miljøet, 
bifangst i forbindelse med fi skeri, 
klimaforandringer, forstyrrelser og 
skibstrafi k. 

Forbud mod fangst
I 1986 indførte Hvalfangstkommis-
sionen et forbud mod al kommerciel 
fangst af store hvalarter, medmin-
dre de skal bruges til videnskabeligt 
formål. Det var meningen, at forbud-
det kun skulle gælde i 5 år, mens 
kommissionen arbejdede med en 
omfattende vurdering af hvalbestan-
dene. Forbuddet er siden forlænget 
og gælder stadig. Norge har taget 
forbehold over for forbuddet og 
fanger fortsat vågehvaler.

Traditionelle 
hvalfangstnationer
Hvalfangsten i Grønland opfattes 
som oprindelige folks traditionelle 
hvalfangst, og grønlændere har 
stadig lov til at fange et vist antal 
store hvaler.

Fredning af arter eller 
områder
Ifølge Hvalfangstkonventionen kan 
man gennemføre to forskellige 
former for fredning. Man kan enten 
frede hvalarterne eller udpege et 
geografi sk område, hvor man ikke 
må fange hvaler. 

I 1979 udstedte man f.eks. forbud 
mod at fange hvaler i det Indiske 
Ocean, og i 1994 fredede man hva-
lerne i havet omkring Antarktis.

Småhvaler
Konventionen omfatter ikke små-
hvaler. Småhvalerne er beskyttet af 
CITES-konventionen, Bernkonven-
tionen og Bonnkonventionen. 

Medlemmer
Hvalfangstkonventionen har i dag 
70 medlemmer, hvoraf de fl este 
medlemslande ikke selv udøver 
nogen form for hvalfangst. Alle 
nordiske lande er medlemmer af 
Hvalfangstkonventionen. 
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Som følge af årtiers fangst er bestanden af store hvaler blevet så lille, at Hvalfangstkommissionen har udstedt et forbud mod kommerciel 
fangst. Pukkelhvalen (Megaptera novaeangliae) er omfattet af fangstforbuddet (foto: Jens Muff Hansen/Naturplan).

www.iwcoffi ce.org

Hvalfangerskibe ved kajen i Reykavik (foto: Torben Christensen/Scanpix).
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Helsingforskonventionen
Konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet

HELSINGFORSKONVENTIONEN

Udledning af næringsstoffer og mil-
jøfremmede stoffer samt overfi sk-
ning og stigende skibstrafi k udgør 
et stadigt større problem for miljøet 
i Østersøen. Flere arter i området 
er enten forsvundet eller truet som 
følge af forurening og overfi skning. 

På grund af Østersøens dårlige 
tilstand, vedtog de 7 daværende 
Østersøstater i 1974 Helsingfors-
konventionen. Aftalen var den 
første internationale konvention, 
der omhandlede alle typer forure-
ningskilder, herunder udstrømning 
af næringsstoffer og miljøfremmede 
stoffer fra Østersøens opland og 
dumpning fra skibe og fl y. 

I 1992 vedtog samtlige 9 Østersø-
stater og EF en ny konvention, som 
erstattede konventionen fra 1974. 
Som noget nyt tilføjedes bevaringen 
af den biologiske mangfoldighed og 
siden 1999 har konventionen også 
omfattet forvaltningen af kystzo-
nen og de grænseoverskridende 
vandløb.  

Formål
Formålet med konventionen er at 
standse al forurening af området og 

at skabe bedre vilkår for Østersøen 
som helhed. Konventionen omfat-
ter i dag havet, havbunden og hele 
Østersøens opland, og dækker et 
samlet område på cirka 415.000 
km2.

Helsinki Kommissionen
Helsinki Kommissionen, som består 
af repræsentanter fra medlems-
landene, skal sørge for, at aftalen 
bliver gennemført. Kommissionen 
har ansvaret for at overvåge mil-
jøtilstanden og skal bidrage med 
beslutninger og anbefalinger, som 
kan medvirke til, at forureningen 
bliver mindre og at den biologiske 
mangfoldighed bliver bevaret. Siden 
begyndelsen af 1980’erne har Hel-
sinki Kommissionen fremsat mere 
end 200 anbefalinger. 

De enkelte lande har selv ansvaret 
for, at anbefalingerne bliver indar-
bejdet i landets lovgivning. Kommis-
sionen kan kun vedtage en beslut-
ning eller en aftale, når alle dens 
medlemmer er enige om det. 

Forpligtelser
Medlemslandene er forpligtet til 
at forebygge alle typer forurening, 
der kan skade Østersøen. Hvis et 

medlem forurener havet, skal landet 
selv betale for oprydningen. Dette 
princip om, at forureneren selv 
betaler, skal sikre mod økonomisk 
gevinst ved at lede affaldsstoffer 
ud i havmiljøet. Hvert enkelt land 
vil tværtimod have interesse i at 
undgå at forurene, da forurening vil 
medføre økonomiske konsekvenser 
i forbindelse med oprydning.

Udover at medlemslandene skal 
mindske forureningen af Østersøen, 
er de også forpligtet til at overvåge 
områdets miljøtilstand.

Selv om overfi skning er med til, at 
fl ere arter er truede i Østersøom-
rådet, er fi skeri ikke omfattet af 
konventionen. Dog er effekterne af 
fi skeriet på det marine miljø omfat-
tet af konventionens bestemmelser.

Ni lande – foruden EU – har tiltrådt 
konventionen. Disse er Sverige, 
Finland, Danmark Estland, Letland, 
Litauen, Polen, Rusland og Tysk-
land.
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www.helcom.fi 

En af årsagerne til Østersøens dårlige tilstand er udledning af næringsstoffer og miljø-
fremmede stoffer. Helsingforskonventionen sikrer, at det ikke er nogen økonomisk fordel 
at skaffe sig af med miljøfremmede stoffer ved at udlede dem til havet (foto: Stig Bach-
mann Nielsen/Naturplan).

Flere arter i Østersøen er truede som følge af forurening og overfi skning. Støren (Acipenser sturio), der tidligere har været almindelig i 
området, er nu helt forsvundet (foto: Lars Laursen/Scanpix).
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OSPAR-konventionen
Konventionen for beskyttelse af det 

marine miljø i Nordøstatlanten

OSPAR-KONVENTIONEN

OSPAR-konventionen handler om at 
beskytte Nordøstatlanten, herunder 
også Kattegat og Nordsøen. Konven-
tionen samler Pariskonventionen og 
Oslokonventionen, der omhandlede 
forurening fra landbaserede kilder 
og dumpning fra skibe og fl y. Lande-
ne omkring Nordøstatlanten mente 
ikke, at de to ældre konventioner 
beskyttede havet tilstrækkeligt 
mod alle forureningskilder. I 1992 
besluttede man derfor at vedtage 
den nye konvention, som medtager 
alle menneskelige aktiviteter, der er 
med til at forurene Nordøstalanten. 

Formål
I mange år har man forurenet Nord-
østatlanten med forskellige former 
for affaldsstoffer og denne forure-
ning har haft uheldige konsekvenser 
for havets plante- og dyreliv. Hen-
sigten med OSPAR-konventionen er 
at stoppe al udledning og dumpning 
af affaldstoffer med det formål at 
bevare og genskabe havområdets 
biologiske mangfoldighed.

OSPAR-kommisionen
OSPAR-konventionen forvaltes af 
OSPAR-kommissionen, som består 
af repræsentanter for hvert med-
lemsland. Kommissionen kommer 

med henstillinger og anbefalinger 
til medlemslandene. Det har blandt 
andet ført til begrænsninger i ud-
ledning af radioaktive stoffer og 
forbud mod dumpning af olie fra 
olieboreplatforme. Kommissionen 
lægger også stor vægt på at øge 
overvågningen af forureningskilder 
og miljøet.

Kommissionen har ikke kompetence 
til at tage beslutninger om regule-
ring af fi skeriet.

Særlig truede naturtyper og 
arter
OSPAR-kommissionen har foreløbigt 
udpeget 14 naturtyper og et antal 
truede dyrearter som medlemslan-
dene har et særligt ansvar for. Både 
pattedyr, fi sk, bløddyr, krybdyr og 
fugle er med på listen. 

Eksempler på naturtyper, som 
kræver særlig beskyttelse, og som 
fi ndes i de nordiske lande, er tide-
vandsoversvømmede mudderfl ader, 
banker med bændeltang (Zostera 
marina) og østersbanker. 

Blandt arter, der forekommer i 
Nordsøen og som kræver en særlig 

beskyttelse, er purpursnegl, stør, 
blåhval og rosenterne.

Et af OSPAR-kommissionens mål 
er at oprette et netværk af beskyt-
tede områder i Nordøstatlanten. 
Kommisionen har fastlagt kriterier 
for, hvordan man skal udvælge og 
forvalte områder, som skal have en 
særlig beskyttelse.

Medlemslande
15 lande – foruden EU – har tiltrådt 
konventionen, deriblandt alle de 
nordiske lande.
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www.ospar.org

OSPAR-KONVENTIONEN

Hvert år må mange vandfugle lade livet som følge af olieforurening. Her er det en fi ske-
hejre (Ardea cinerea), der er smurt ind i olie (Søren Steffen/Scanpix).

Tidligere var det tilladt at dumpe affald fra boreplatforme, men OSPAR-kommissionen har nu indført et total forbud mod dumpning (foto: 
Steen Jacobsen/Scanpix).
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Verdensarvkonventionen 
UNESCOs konvention om beskyttelse 

af verdens kultur- og naturarv

VERDENSARVKONVENTIONEN

UNESCO’s medlemslande vedtog i 
1972 konventionen om beskyttelse 
af verdens kultur- og naturarv. Bag-
grunden er risikoen for, at naturom-
råder, arkæologiske mindesmærker 
og kulturværdier vil blive ødelagt på 
grund af forurening, turisme, krig 
eller almindeligt forfald. 

Formål
Formålet med Verdensarvkonventio-
nen er først og fremmest at udpege 
og bevare kultur- og naturarv, som 
har betydning for hele menneske-
heden. 

Ønsket er at skabe mere fokus på 
verdens kultur- og naturarv og at 
medlemslandene vil indarbejde 
sikringen af natur- og kulturværdi-
erne i lovgivningen. Målet er også 
at skabe et effektivt internationalt 
samarbejde om at beskytte vær-
dierne til glæde for kommende 
generationer.

Defi nition
UNESCO’s defi nition på natur- og 
kulturarv er bred. Det kan være 
historiske bygningsværker, et na-
turfænomen af æstetisk, geologisk 
eller videnskabelig betydning eller 

det kan være et levested for truede 
plante- og dyrearter. 

Ifølge UNESCO’s defi nition kan 
værdierne være skabt af naturen, 
mennesket eller i sammenspil mel-
lem menneske og natur.

Verdensarvlisten
De lokaliteter, som udpeges som 
verdens kultur- og naturarv, optages 
på UNESCO’s Verdensarvliste. Hvert 
land, som har tiltrådt konventionen, 
er selv ansvarlig for at komme med 
nye forslag til listen.

Verdensarvkomiteen, som består af 
repræsentanter for 21 af medlems-
landene, skal godkende forslag 
til lokaliteter eller naturminder, 
der skal optages på listen. Før 
nye forslag behandles af komi-
teen gennemgår de en omfattende 
evaluering, som foretages af faglige 
NGO’er – af IUCN på naturområdet 
og ICOMOS på kulturområdet. Evalu-
eringen skal sikre, at konventionens 
krav til kvalitet, afgrænsning og 
forvaltning er opfyldt. 

Optagelse på Verdensarvlisten er 
ikke en beskyttelse i sig selv, men 
forudsætter at det pågældende land 

forpligter sig til at bevare værdierne 
i et langsigtet perspektiv. Hvert 
sjette år skal områderne kontrolle-
res for at se, om værdierne forringes 
og om forvaltningen skal justeres.

En optagelse på Verdensarvlisten 
opfattes som en særlig prestige-
fyldt anerkendelse og bidrager 
ofte til øget turisme. Flere turister 
kan betyde øgede indtægter, men 
samtidig kan turisterne påvirke 
værdierne negativt, for eksempel 
gennem slitage. Det er et krav, at 
medlemslandene er opmærksomme 
på dette problem, når de udpeger 
områder, som de gerne vil have med 
på Verdensarvlisten.

Nordisk samarbejde
De nordiske lande har etableret 
et nordisk center (NWHF), som 
skal styrke den fælles indsats for 
at beskyttelse verdens natur- og 
kulturarv. Stiftelsen skal sikre, at de 
nordiske lande lever op til konven-
tionens bestemmelser. 

NWHF samordner den nordiske 
indsats og arbejder sammen med 
UNESCO om at støtte den del af 
verden, som er underrepræsenteret 
på Verdensarvlisten.
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182 lande, herunder alle de nordi-
ske lande, har tilsluttet sig konven-
tionen.

whc.unesco.org
www.nwhf.no

Sammallahdenmäki bronzealderhøjene i Finland er optaget på Verdensarvlisten. Bronze-
alderhøjene giver et unikt indblik i sociale og religiøse strukturer i Nordeuropa for mere 
end 3000 år siden (foto: Teija Tiitinen).

Þhingvellir på Island er udpeget som ver-
densarv, dels på grund af stedets historie 
og på grund af  landskabet. Fra 930 til 
1798 samledes Altinget på þhingvellir 
(foto: Morten Lund Overgaard).

Ilulissat Isfjord er foreløbig det eneste landskab, der er udpeget som verdensarvområde 
i Grønland. Hvert år kælver gletscherne i området mere end 35 km3 is. Ved at undersøge 
gletscherne har forskere opnået en større indsigt i de klimatiske betingelser siden sidste 
istid (foto: Slim Allagui/Scanpix).
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Den europæiske 
landskabskonvention

DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION

Landskaber påvirker menneskets 
identitet og afspejler mangfoldighe-
den af en fælles kultur- og naturarv. 
Landskabet er et resultat af samspil-
let mellem naturens egne processer 
og/eller samspillet mellem natur og 
mennesker. Alle typer landskaber er 
vigtige for vores velfærd og trivsel

Samtidig forandrer landskabet sig 
hele tiden som følge af samfundets 
udvikling inden for f.eks. landbrug, 
industri, byplanlægning og turisme. 

Formål
Konventionen skal sikre, at vi har 
landskaber af høj kvalitet i Europa. 
Den skal hjælpe med til at beskytte 
og forvalte landskabet på en god 
måde og bruges til at udbedre øde-
lagte landskaber. Konventionen skal 
også skabe grundlag for et europæ-
isk samarbejde om landskaber. 

Hvad er landskab?
Konventionens defi nition af land-
skab er bred og omfatter både 
byområder, landbrugsområder, hav-
områder og naturområder – det vil 
sige alle typer landskaber, uanset 
tilstand og kvalitet. 

Bedre forståelse af 
landskabet
For at fremme forståelsen for, hvor 
vigtigt det er at beskytte landska-
bet, er medlemslandene forpligtet 
til at øge bevidstheden om, hvor 
stor værdi landskabet har for vores 
velfærd og identitet. 

Landskabspolitik 
Hvert medlemsland har selv an-
svaret for at beskytte, forvalte og 
planlægge landskabet. Landene er 
forpligtet til at vurdere deres land-
skaber og de forhold, der påvirker 
dem. Ud fra vurderingerne skal lan-
dene opstille kvalitetsmål for land-
skaberne. Borgere og myndigheder 
skal have mulighed for at deltage i 
opstillingen af kvalitetsmålene og 
for at påvirke beslutninger, som har 
direkte eller indirekte indfl ydelse 
på, hvordan landskabet udvikler sig. 

Internationalt samarbejde
Medlemslandene er forpligtet til at 
samarbejde på tværs af landegræn-
ser og til at udarbejde og gennemfø-
re landskabsprogrammer i fælles-
skab, hvis det er nødvendigt. 

Forvaltning
Landskabskonventionen forvaltes 
af Europarådets Kulturarvsomite 
(CDPAT) og Biodiversitetskomite 
(CO-DBP).

Konventionen er ratifi ceret af 20 
lande, blandt andet Danmark, Norge 
og Finland.
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www.conventions.coe.int
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Landskabskonventionen sikrer en mangfoldighed af landskabstyper og omhandler alle 
typer landskaber. Både dyrkede arealer og arealer, der udvikler sig uden menneskelig ind-
griben, er beskyttet i henhold til konventionen (foto: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan). 

Ifølge konventionen defi neres landskabet som et område, hvis karakter er resultatet af naturlige og/eller menneskelige faktorers 
påvirkning(Orkdal, Norge) (foto: Carsten Brandt). 

DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION
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Granadakonventionen 
Konventionen om bevaring af Europas arkitekturarv

GRANADAKONVENTIONEN

Europas arkitekturarv er enestående 
rig og varieret. I arkitekturen er 
gemt et billede af Europas fortid og 
nutid, som er en del af den fælles 
historie og identitet og et vigtigt 
grundlag for oplevelse og livskva-
litet.  

Formål
Formålet med Granadakonventio-
nen er at styrke beskyttelsen af den 
europæiske kulturarv og at fremme 
et fælles samarbejde om denne op-
gave mellem de europæiske lande.

Hvad er arkitekturarv?
Som del af arkitekturarven regnes 
bygninger og monumenter, som af-
spejler en historisk, arkæologisk el-
ler kunstnerisk værdi. Det kan også 
dreje sig om områder, som er delvis 
bebyggede og skabt i samspillet 
mellem menneske og natur, eller 
områder, som er del af den histori-
ske sammenhæng, som bygninger-
ne og monumenterne indgår i.

Krav til medlemslandene
Granadakonventionen forpligter 
medlemslandene til at vedtage 
målsætninger for bevaring af huse 
og monumenter, som har en arkitek-
tonisk værdi. Målsætningerne skal 

indarbejdes i planlægningen af by- 
og landområder og danne grundlag 
for fredning og restaurering af de 
arkitektoniske værdier. 

Landene er også forpligtet til at 
oplyse borgerne om værdien af de 
historisk eller kunstnerisk værdiful-
de bygningsværker og monumenter, 
så der skabes øget interesse for at 
bevare dem. Desuden skal med-
lemslandene øge deres samarbejde 
om at bevare de arkitektoniske 
værdier.

Fredning
Fredning er et vigtigt redskab til at 
opfylde konventionens formål. En 
fredning kan enten ske frivilligt eller 
– hvis ejeren modsætter sig – gen-
nem ekspropriation. Myndighe-
derne i medlemslandene skal også 
have mulighed for at pålægge ejere 
at vedligeholde fredet ejendom, og 
for at give tilskud til at gennemføre 
bevaringsopgaverne.

Uddannelse af fagfolk
Medlemslandene skal ifølge 
konventionen sørge for, at der ud-
dannes arkitekter, byplanlæggere, 
håndværkere og andre fagfolk, som 
kan stå for planlægningen og for at 

bevare og restaurere de arkitektoni-
ske værdier. 

Forvaltning af konventionen
Europarådet har nedsat en komité, 
Styringskomitéen for kulturarv 
(CDPAT), som er ansvarlig for opfølg-
ning af Granadakonventionen. Ko-
mitéen skal også fremsætte forslag 
til, hvordan man bedre kan gennem-
føre konventionens bestemmelser 
samt komme med ændringsforslag 
til konventionens indhold.

Hvem er med?
Alle nordiske lande, undtagen Is-
land har tilsluttet sig konventionen. 
Danmarks tilslutning gælder ikke 
Færøerne og Grønland.
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Granadakonventionen beskytter europæisk arkitekturarv af både ældre og yngre dato. De norske stavkirker, som f.eks. stavkirken i Vå-
gåmo, er et eksempel på ældre arkitektur (foto: Jan Djenner/Scanpix).

Ærøskøbing er en ældre dansk købstad med cirka 40 gamle bygninger, der stammer fra 
1700-tallet, og som er fredede (foto: Stig Bacmann Nielsen/Naturplan).

GRANADAKONVENTIONEN
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Maltakonventionen 
Europarådets konvention om beskyttelse af den arkæologiske arv

MALTAKONVENTIONEN

Maltakonventionen blev vedtaget i 
Maltas hovedstad, Valletta, i 1992. 
Konventionen blev oprettet, fordi 
man mente, at det var nødvendigt 
med en mere målrettet indsats for 
at sikre den arkæologiske kultur-
arv. Som del af kulturarven regnes 
konstruktioner, bygninger, landska-
ber og genstande, som er levn efter 
tidligere epoker og som udtrykker 
menneskets historie og identitet.

Formål
Formålet med konventionen er at 
værne om den arkæologiske kul-
turarv som en kilde for den fælles 
europæiske historie og identitet og 
som et redskab for videnskabelige 
og historiske undersøgelser. Alle 
levn efter tidligere epoker anses for 
at være elementer i den arkæologi-
ske kulturarv når:

1. bevaring og undersøgelse af 
dem bidrager til at følge menne-
skets historie og dets forhold til 
kulturmiljøet;

2. fund, udgravning eller andre 
forskningsmetoder udgør hoved-
kilderne til viden om mennesket 
og dets miljø; og

3. de befi nder sig inden for med-
lemslandenes territorier

For at opfylde konventionens formål 
skal medlemslandene registrere 
arkæologiske fundsteder og for-
tidsminder, sikre muligheder for 
at frede eller opkøbe områder af 
særlig arkæologisk betydning og 
indføre pligt til at anmelde arkæolo-
giske fund til offentlige myndighe-
der. Landene skal tage hensyn til de 
arkæologiske værdier i forbindelse 
med den fysiske planlægning og 
ved bygge- og anlægsarbejder. Lan-
dene er også forpligtet til at stoppe 
ulovlige udgravninger og til at sam-
arbejde på tværs af grænser blandt 
andet for at hindre ulovlig udførsel 
af arkæologiske genstande. Myndig-
hederne skal også have mulighed 
for at give økonomisk støtte til at 
bevare de arkæologiske værdier.

Oplevelse og øget 
opmærksomhed
Ifølge konventionen skal medlems-
landenes befolkninger have adgang 
til et bredt udvalg af arkæologiske 
fundsteder. Konventionen forpligter 
også landene til at oplyse borgerne 
om de arkæologiske værdiers betyd-
ning som grundlag for samfundet. 
Oplysning kan også bruges til at 
øge befolkningens opmærksomhed 
mod aktiviteter, som kan ødelægge 

fortidsminder og andre arkæologi-
ske levn. 

Opfølgning af konventionen
Europarådet har nedsat en eks-
pertkomité – Styringskomitéen for 
kulturarv (CDPAT) – som er ansvarlig 
for at følge op på Maltakonventio-
nen. Komitéen skal også fremsætte 
forslag til, hvordan man bedre kan 
gennemføre konventionens bestem-
melser og ændringer af konventio-
nens indhold.

Hvem er med?
39 lande har tiltrådt konventionen, 
blandt andet Danmark, Finland, Nor-
ge og Sverige. Danmarks tilslutning 
gælder ikke Færøerne og Grønland.
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MALTAKONVENTIONEN

Maltakonventionen sikrer at der tages 
hensyn til arkæologiske fund ved bygge- 
og anlægsarbejde. (foto: Jens Nørgaard 
Larsen/Scanpix)

De norske helleristninger i Alta er blandt de arkæologiske værdier, der er omfattet af Maltakonventionen (foto: Sven Halling/Scanpix).

Ifølge konventionen skal befolkningen 
have adgang til et varieret udbud af  ar-
kæologiske elementer, deriblandt gravhøje 
(foto: Stig BachmannNielsen/Naturplan). 

Inuitbopladserne ved på Akia ø viser en 
del af det grønlandske folks historie (foto: 
Anders Tvevad/Scanpix).
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Århuskonventionen 
Konvention om adgang til oplysninger, offentlig 

deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsafgørelser på miljøområdet

ÅRHUSKONVENTIONEN

I 1998 holdt miljøministre fra mere 
end 50 lande et møde i Århus i 
Danmark. Her vedtog de Århuskon-
ventionen, som skal give borgere og 
organisationer større indfl ydelse på 
beslutninger om natur og miljø.

Formål 
Konventionen skal styrke tre demo-
kratiske grundprincipper:

• Ret til oplysninger
• Ret til at deltage i beslutnings-

processer
• Ret til at klage og få afgørelser 

prøvet ved domstole eller klage-
nævn.

Konventionen gælder kun beslutnin-
ger, der har betydning for naturen 
og miljøet.

Ret til oplysninger
Det første princip skal sikre offent-
lighedens ret til oplysninger i sager, 
der handler om miljøet og menne-
skets livsvilkår. Retten til oplysnin-
ger er en vigtig forudsætning for, at 
man kan være med til at præge de 
beslutninger, som myndighederne 
tager – og den skal ifølge konventio-
nen gælde for alle personer uanset 

nationalitet, statsborgerskab og 
bopæl.

Ret til at deltage i 
beslutningsprocesser
Det er ikke nok, at offentligheden 
har god adgang til oplysninger. Man 
skal også have indfl ydelse på, hvad 
der besluttes. Medlemslandene 
forpligter sig derfor til at inddrage 
offentligheden, når der skal tages 
beslutninger på miljøområdet – for 
eksempel gennem offentlige hørin-
ger og borgermøder. Offentligheden 
skal blandt andet have indfl ydelse 
på beslutninger om nye virksomhe-
der, som kan forurene, og om andre 
aktiviteter, som påvirker miljøet. 

Ret til at klage
Konventionen skal sikre, at berørte 
borgere, virksomheder og orga-
nisationer har ret til at klage over 
beslutninger om aktindsigt og om 
aktiviteter, som kan påvirke miljøet. 
Konventionen indeholder også en 
mere bred bestemmelse om, at of-
fentligheden skal kunne lægge sag 
an eller klage over afgørelser inden 
for lovgivningen om natur, miljø og 
planlægning. 

De enkelte lande afgør selv, hvem 
der i de konkrete tilfælde har til-
strækkelig interesse i at klage. 

På nuværende tidspunkt har 40 lan-
de tiltrådt konventionen, deriblandt 
de nordiske lande med undtagelse 
af Island, Færøerne og Grønland.
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www.unece.org/env/pp

ÅRHUSKONVENTIONEN

Århuskonventionen sikrer borgerne ret til at indhente oplysninger, deltage i beslutningsprocesser og klage over afgørelser vedrørende 
aktiviteter, der kan have en ugunstig indfl ydelse på miljøet (foto: Jens Muff Hansen/Naturplan). 

Klageretten gælder blandt andet ved anlægsarbejder, som for eksempel ved opførelsen af 
vandkraftværket 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 espe-
cially 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: http://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

Hvalfangstkonventionen:
(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

Verdensarvskonventionen:
(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

Den europæiske landskabskonvention
(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 Landscape 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 

Internationale sekretariater

INTERNATIONALE SEKRETARIATER



41

Nationale links

Danmark
Biodiversitetskonventionen  www.skovognatur.dk
CITES-konventionen  www.skovognatur.dk  
Ramsarkonventionen  www.skovognatur.dk
Bernkonventionen  www.skovognatur.dk
Bonnkonventionen  www.skovognatur.dk
Hvalfangstkonventionen  www.skovognatur.dk
Helsingforskonventionen  www.mst.dk
OSPAR-konventionen www.mst.dk
Verdensarvkonventionen  www.unesco.dk   
Den europæiske landskabskonvention  www.skovognatur.dk
Granadakonventionen  www.kuas.dk
Maltakonventionen  www.kuas.dk
Århuskonventionen  www.mst.dk

Færøerne
Biodiversitetskonventionen www.imr.fo
Ramsarkonventionen www.imr.fo
Bonnkonventionen www.imr.fo
Hvalfangstkonventionen www.fi sk.fo
OSPAR-konventionen www.imr.fo

Finland
Biodiversitetskonventionen www.ymparisto.fi 
CITES-konventionen www.ymparisto.fi 
Ramsarkonventionen www.ymparisto.fi 
Verdensarvkonventionen www.nba.fi 
Den europæiske landskabskonvention www.nba.fi 
Granadekonventionen www.nba.fi 
Maltakonventionen www.nba.fi 
Århuskonventionen  www.ymparisto.fi 

Island
Biodiversitetskonventionen www.umhverfi sraduneyti.is
CITES-konventionen  www.ust.is  
Ramsarkonventionen  www.ust.is
Bernkonventionen  www.ni.is
Hvalfangstkonventionen www.sjararutvegsraduneyti.is
OSPAR-konventionen www.umhverfi sraduneyti.is
Verdensarvkonventionen  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
Hvalfangstkonventionen  www.miljo.no
OSPAR-konventionen www.miljo.no
Verdensarvkonventionen  www.miljo.no   
Den europæiske landskabskonvention  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
Verdensarvkonventionen  www.unesco-sweden.org
Den europæiske landskabskonvention  www.raa.se
Granadakonventionen  www.raa.se
Maltakonventionen  www.raa.se
Århuskonventionen  www.naturvardsverket.se
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En rigere fremtid
13 konventioner om natur og kulturmiljø

Store Strandstræde 18
DK-1255 København K
www.norden.org

De nordiske lande har en lang tradition for at deltage i det interna-
tionale samarbejde om at bevare verdens natur- og kulturarv. I for-
bindelse med dette samarbejde er konventioner et vigtigt redskab. 

I hæftet præsenteres 13 af de mest betydningsfulde konventioner, 
som i forskelligt omfang berører de nordiske lande – og som de 
nordiske lande i mange tilfælde har været med til at udarbejde. Det 
drejer sig om:

• Biodiversitetskonventionen 
• CITES-konventionen
• Ramsarkonventionen 
• Bernkonventionen
• Bonnkonventionen 
• Hvalfangstkonventionen
• Helsingforskonventionen
• OSPAR-konventionen
• Verdensarvkonventionen 
• Landskabskonventionen
• Granadakonventionen
• Maltakonventionen 
• Århuskonventionen

Der gives en kortfattet beskrivelse af den historiske baggrund for 
konventionerne. Ligeledes gennemgås de vigtigste bestemmelser 
og deres betydning for de enkelte nordiske lande. 

Hæftet indeholder også en oversigt over, hvilke nordiske lande, der 
har tilsluttet sig de enkelte konventioner og hvor man kan få yderli-
gere oplysninger. 

Målgruppen er politikere, embedsmænd, forvaltere, undervisere, 
interesseorganisationer og andre, der har interesse i natur- og 
kulturarv. 

TemaNord  2006:559 
ISBN 92-893-1372-2 

En rigere fremtid
13 konventioner om natur og kulturmiljø
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