
EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION 

Florens, 20.10.2000 

 

Inledning 

 

Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, 

 

som beaktar att Europarådets mål är att uppnå en ökad sammanhållning mellan dess 

medlemmar, för att värna om och förverkliga de ideal och principer som utgör deras 

gemensamma arv, och att detta mål fullföljs i synnerhet genom överenskommelser på det 

ekonomiska och sociala området, 

 

som är angelägna om att uppnå en hållbar utveckling grundad på ett balanserat och 

harmoniskt förhållande mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljön, 

 

som konstaterar att landskapet spelar en viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, 

ekologiska, miljömässiga och sociala planet, och utgör en resurs som är gynnsam för 

ekonomisk verksamhet och att skydd, förvaltning och planering av landskap kan bidra till 

att skapa arbetstillfällen, 

 

som är medvetna om att landskapet bidrar till att skapa lokala kulturer och att det är en 

grundläggande beståndsdel i det europeiska natur- och kulturarvet, som bidrar till 

människornas välbefinnande och till att stärka den europeiska identiteten, 

 

som erkänner att landskapet är en viktig del av människornas livskvalitet överallt: i 

stadsområden och på landsbygden, i såväl vanvårdade områden som områden med hög 

kvalitet, såväl vardagliga områden som områden som anses vara särskilt vackra, 

 

som konstaterar att utvecklingen av produktionsteknikerna inom jordbruk, skogsbruk, 

industri och gruvdrift samt inom regional planering, stadsplanering, transport, 



infrastruktur, turism och fritidsliv samt, mer generellt, förändringar i världsekonomin i 

många fall påskyndar omvandlingen av landskapen, 

 

som önskar uppfylla allmänhetens önskan att kunna glädja sig åt landskap med hög 

kvalitet och att spela en aktiv roll i utvecklingen av landskapen, 

 

som tror att landskapet är en viktig beståndsdel i det enskilda och sociala välbefinnandet 

och att skydd, förvaltning och planering av landskap medför rättigheter och skyldigheter 

för alla, 

 

som beaktar befintliga internationella rättsakter om skydd och förvaltning av natur- och 

kulturarv, regional och fysisk planering, kommunal självstyrelse och samarbete över 

gränserna, i synnerhet konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt 

deras naturliga miljö (Bern den 19 september 1979), konventionen om skydd för 

byggnadskulturarvet i Europa (Granada den 3 oktober 1985), den europeiska 

konventionen om skydd för det arkeologiska kulturarvet (reviderad) (Valletta den 16 

januari 1992), den europeiska ramkonventionen om samarbete över riksgränser mellan 

lokala och regionala samhällsorgan (Madrid den 21 maj 1980) och tilläggsprotokollen till 

denna, den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse (Strasbourg den 15 

oktober 1985), konventionen om biologisk mångfald (Rio den 5 juni 1992), konventionen 

om skydd för världens kultur- och naturarv (Paris den 16 november 1972) och 

konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till 

prövning i miljöfrågor (Århus den 25 juni 1998), 

 

som erkänner att de europeiska landskapens kvalitet och mångfald utgör en gemensam 

resurs och att det är viktigt att samarbeta om skydd, förvaltning och planering av denna 

resurs, 

 

som önskar erbjuda ett nytt instrument som uteslutande avser skydd, förvaltning och 

planering av landskap i Europa, 

 



har kommit överens om följande: 

 

KAPITEL I – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

Artikel 1 – Definitioner 
 

I denna konvention avses med 

 

a  landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 

resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer, 

 

b landskapspolitik: berörda myndigheters utformning av generella principer, 

strategier och riktlinjer som gör det möjligt att vidta särskilda åtgärder i syfte att skydda, 

förvalta och planera landskap, 

 

c mål för landskapskvalitet: berörda myndigheters formulering för ett särskilt 

landskap, av allmänhetens önskemål med avseende på landskapskaraktären i deras 

livsmiljö, 

d landskapsskydd: åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga eller 

utmärkande karaktärsdrag när det är berättigat på grund av dess natur- och 

kulturmiljövärde som en följd av dess naturliga utformning och/eller av mänsklig 

verksamhet, 

 

e landskapsförvaltning: åtgärder för att säkerställa en regelbunden skötsel av ett 

landskap, så att förändringar som orsakas av sociala, ekonomiska och miljömässiga 

processer styrs och samordnas, med sikte på en hållbar utveckling, 

 

f landskapsplanering: kraftfulla framtidsinriktade åtgärder för att förbättra, 

återställa eller skapa landskap. 

 

Artikel 2 – Räckvidd 
 



Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 15 är denna konvention tillämplig på 
parternas hela territorium och omfattar natur-, landsbygds-, stads- och förortsområden. 
Den inbegriper landområden, inlandsvatten och havsområden. Den avser landskap som 
kan anses som särskilt värdefulla såväl som vardagliga landskap och vanvårdade 
landskap. 
 

Artikel 3 – Mål 
 

Konventionens mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap samt att 

organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor. 

 

KAPITEL II – NATIONELLA ÅTGÄRDER 

 

Artikel 4 – Ansvarsfördelning 
 

Varje part skall genomföra denna konvention, i synnerhet artiklarna 5 och 6, enligt sin 

egen kompetensfördelning, i enlighet med sina grundlagsenliga principer och 

administrativa ordningar, och i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen, samtidigt 

som hänsyn tas till den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse. Utan att 

göra avsteg från bestämmelserna i denna konvention skall varje part harmonisera 

genomförandet av denna konvention med sin egen politik. 

 

Artikel 5 – Allmänna åtgärder 
 

Varje part förbinder sig 

 

a att i lag erkänna landskapet som en väsentlig beståndsdel i människornas 

omgivningar, ett uttryck för mångfalden i deras gemensamma kultur- och naturarv samt 

en grund för deras identitet, 

 

b att fastlägga och genomföra en landskapspolitik som tar sikte på skydd, 

förvaltning och planering av landskap genom att vidta de särskilda åtgärder som anges i 

artikel 6, 



 

c att införa förfaranden för medverkan från allmänheten, lokala och regionala 

myndigheter och andra parter med intresse för att utforma och genomföra den 

landskapspolitik som anges i punkt b ovan, 

 

d att integrera landskap i sin regional- och stadsplaneringspolitik och i sin politik 

inom kultur, miljö, jordbruk, ekonomi och på det sociala området samt i alla andra 

politikområden som kan ha direkt eller indirekt inverkan på landskap. 

 

Artikel 6 – Särskilda åtgärder 
 

A Ökad medvetenhet  

 

Varje part förbinder sig att öka medvetenheten i det civila samhället, privata 

organisationer och hos offentliga myndigheter om landskapens värde, deras roll och om 

förändringar i landskapen. 

 

B Utbildning 

 

Varje part förbinder sig att främja 

 

a utbildning för specialister i landskapsvärdering och landskapsförvaltning, 

 

b tvärvetenskapliga utbildningsprogram i landskapspolitik, skydd, förvaltning och 

planering av landskap, för yrkesmän i den privata och offentliga sektorn och för berörda 

organisationer, 

 

c kurser på skolor och universitet som, inom de berörda ämnesområdena, tar upp 

landskapets värden och frågor som uppkommer i samband med skydd, förvaltning och 

planering av landskap. 

 



C Kartläggning och värdering 

 

1 Varje part förbinder sig att, med aktiv medverkan av berörda parter, i enlighet 

med artikel 5 c, och i syfte att förbättra kunskapen om sina landskap 

 

a .  i att kartlägga sina egna landskap över hela sitt territorium, 

ii att analysera landskapens särdrag och de krafter och påtryckningar som 

omvandlar dem, 

iii att lägga märke till förändringar, 

 

b att värdera de landskap som har kartlagts på detta sätt, och ta hänsyn till de 

särskilda värden som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver dem. 

 

2 Detta kartläggnings- och värderingsarbete skall vägledas av den utväxling av 

erfarenheter och metoder som organiseras mellan parterna på europeisk nivå i enlighet 

med artikel 8. 

 

D Mål för landskapskvalitet 

 

Varje part förbinder sig att utarbeta mål för landskapskvalitet för de landskap som har 

kartlagts och värderats i enlighet med artikel 5 c. 

 

E Genomförande 

 

För att genomföra landskapspolitiken förbinder sig varje part att inrätta instrument som 

syftar till att skydda, förvalta och/eller planera landskapet. 

 

KAPITEL III – EUROPEISKT SAMARBETE 

 

Artikel 7 – Internationella riktlinjer och program 
 



Parterna förbinder sig att samarbeta om beaktandet av landskapsdimensionen i 

internationella riktlinjer och program och att, när det är relevant, rekommendera att 

landskapshänsyn tas med i dessa. 

 

Artikel 8 – Ömsesidigt bistånd och nformationsutväxling 
 

Parterna förbinder sig att samarbeta för att ge de åtgärder som vidtas enligt artiklarna i 

denna konvention ökad effektivitet och i synnerhet 

 

a ge varandra tekniskt och vetenskapligt bistånd i landskapsfrågor genom att samla 

och utväxla erfarenheter och resultat av forskningsprojekt, 

 

b främja utväxling av landskapsspecialister, i synnerhet för utbildning och 

information, 

 

c utväxla information om alla frågor som omfattas av bestämmelserna i 

konventionen. 

 

Artikel 9 – Landskap som går över riksgränser 
 

Parterna skall uppmuntra samarbete över riksgränser på lokal och regional nivå och, om 

nödvändigt, utarbeta och genomföra gemensamma landskapsprogram. 

 

Artikel 10 – Uppföljning av genomförandet av konventionen 
 

1 Europarådets ministerkommitté skall ge de befintliga berörda expertkommittéer 

som tillsatts enligt artikel 17 i Europarådets stadga i uppdrag att ansvara för 

uppföljningen av genomförandet av konventionen. 

 

2 Efter varje möte i expertkommittéerna skall Europarådets generalsekreterare 

översända en rapport till ministerkommittén om det arbete som har utförts och om hur 

konventionen fungerar. 



 

3 Expertkommittéerna skall föreslå ministerkommittén kriterierna för tilldelning av 

och reglerna för Europarådets landskapspris. 

  

Artikel 11 – Europarådets landskapspris 
 

1 Europarådets landskapspris är en utmärkelse som kan tilldelas lokala och 

regionala myndigheter och grupperingar av sådana myndigheter som, inom ramen för en 

konventionsparts landskapspolitik, har infört en politik eller åtgärder för att skydda, 

förvalta och/eller planera sitt landskap som har visat sig vara hållbara och därför kan 

tjäna som ett exempel för andra lokala myndigheter i Europa. Utmärkelsen kan även 

tilldelas icke-statliga organisationer som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har bidragit till 

vård, förvaltning eller planering av landskap. 

 

2 Ansökningar om Europarådets landskapspris skall inges av parterna till de 

expertkommittéer som avses i artikel 10. Lokala och regionala myndigheter på ömse 

sidor om en nationsgräns och grupperingar av berörda lokala och regionala myndigheter 

kan ansöka, om de förvaltar det ifrågavarande landskapet gemensamt. 

 

3 Ministerkommittén skall, på förslag av de expertkommittéer som avses i artikel 

10, fastställa och offentliggöra kriterierna för tilldelning av Europarådets landskapspris, 

anta regler för detta och tilldela priset. 

 

4 Tilldelningen av Europarådets landskapspris skall uppmuntra dem som får priset 

att på ett hållbart sätt säkerställa skydd, förvaltning och/eller planering av de berörda 

landskapsområdena. 

 

KAPITEL IV – SLUTBESTÄMMELSER 

 

Artikel 12 – Förhållande till andra regelverk 
 



Bestämmelserna i denna konvention skall inte påverka strängare bestämmelser om skydd, 

förvaltning och planering av landskap i andra befintliga eller framtida bindande 

nationella eller internationella regelverk. 

 

Artikel 13 – Undertecknande, ratificering och ikraftträdande 
 

1 Denna konvention skall stå öppen för undertecknande av Europarådets 

medlemsstater. Den skall ratificeras, godtas eller godkännas. Ratifikations-, godtagande- 

eller godkännandeinstrument skall deponeras hos Europarådets generalsekreterare. 

 

2 Denna konvention träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter 

utgången av en period om tre månader från den dag då tio medlemsstater i Europarådet 

har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av konventionen i enlighet med 

bestämmelserna i föregående punkt. 

 

3 I förhållande till en medlemsstat som senare uttrycker sitt samtycke till att vara 

bunden av konventionen träder denna i kraft den första dagen i den månad som följer 

efter utgången av en period om tre månader från den dag då ratifikations-, godtagande- 

eller godkännandeinstrumentet deponerades. 

 

Artikel 14 – Anslutning 
 

1 Efter det att denna konvention har trätt i kraft kan Europarådets ministerkommitté 

inbjuda Europeiska gemenskapen och varje stat som inte är medlem av Europarådet att 

ansluta sig till konventionen genom ett beslut som fattas med det majoritetsbeslut som 

anges i artikel 20 d i Europarådets stadga samt enhälligt av de anslutna stater som är 

berättigade att sitta i ministerkommittén. 

 

2 I förhållande till en stat som ansluter sig eller till Europeiska gemenskapen, om 

den ansluter sig, träder konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer efter 

utgången av en period om tre månader från den dag då anslutningsinstrumentet 

deponerades hos Europarådets generalsekreterare. 



 

Artikel 15 –Territoriell tillämpning 
 

1 En stat eller Europeiska gemenskapen kan vid tidpunkten för undertecknandet 

eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller 

anslutningsinstrument ange på vilket territorium eller vilka territorier denna konvention 

skall vara tillämplig. 

 

2 En part kan vid en senare tidpunkt, genom förklaring ställd till Europarådets 

generalsekreterare, utsträcka tillämpningen av denna konvention till ett annat territorium 

som anges i förklaringen. Konventionen träder i kraft med avseende på ett sådant 

territorium den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre 

månader från den dag då generalsekreteraren mottog förklaringen. 

 

3 En förklaring som avgetts i enlighet med de båda föregående punkterna kan, med 

avseende på ett territorium som har angetts i förklaringen, återtas genom en notifikation 

ställd till generalsekreteraren. Ett sådant återtagande träder i kraft den första dagen i den 

månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då 

generalsekreteraren mottog notifikationen. 

 

Artikel 16 – Uppsägning 
 

1 En part kan när som helst säga upp denna konvention genom notifikation till 

Europarådets generalsekreterare. 

 

2 Uppsägningen träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter 

utgången av en period om tre månader från den dag då generalsekreteraren mottog 

notifikationen. 

 

Artikel 17 – Ändringar 
 



1 En part eller de expertkommittéer som avses i artikel 10 kan föreslå ändringar i 

denna konvention. 

 

2 Ett ändringsförslag skall notifieras till Europarådets generalsekreterare som skall 

översända det till Europarådets medlemsstater, de andra parterna och till varje europeisk 

stat som inte är medlem och som har inbjudits att ansluta sig till denna konvention i 

enlighet med bestämmelserna i artikel 14.  

 

3 De expertkommittéer som avses i artikel 10 skall behandla varje ändringsförslag 

och framlägga den text som har antagits med tre fjärdedelars majoritet av parternas 

företrädare för antagande av ministerkommittén. Sedan förslaget har antagits av 

ministerkommittén med den majoritet som anges i artikel 20 d i Europarådets stadga och 

enhälligt av de anslutna stater som är berättigade att sitta i ministerkommittén, skall 

texten översändas till parterna för godtagande. 

 

4 En ändring skall träda i kraft för de parter som har godtagit den på den första 

dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag 

då Europarådets medlemsstater informerade generalsekreteraren om sitt godtagande. För 

en part som godtar ändringen senare skall en sådan ändring träda i kraft den första dagen i 

den månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då denna 

part informerade generalsekreteraren om sitt godtagande. 

  

Artikel 18 – Notifikationer 
 

Europarådets generalsekreterare skall notifiera Europarådets medlemsstater, varje stat 

eller Europeiska gemenskapen som har anslutit sig till denna konvention om 

 

a undertecknande, 

 

b deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller 

anslutningsinstrument, 



 

c dag för konventionens ikraftträdande enligt artiklarna 13, 14 och 15, 

 

d deklaration enligt artikel 15, 

 

e uppsägning enligt artikel 16; 

 

f förslag till ändring, varje ändring som antagits enligt artikel 17 och den dag då 

den träder i kraft, 

 

g andra åtgärder, notifikationer, upplysningar eller meddelanden som rör denna 

konvention. 

 

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, 

undertecknat denna konvention. 

 

Upprättad i Florens den 20 oktober 2000 på engelska och franska, vilka båda texter äger 
lika giltighet, i ett enda exemplar, som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets 
generalsekreterare skall översända bestyrkta kopior till varje medlemsstat i Europarådet 
och till varje stat som har inbjudits att ansluta sig till denna konvention. 
 

 
 
 
 


