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Hvad vil I komme til at høre om ?
Beskyttelse af bilag IV-arter
- Hvilke arter er bilag IV-arter
- Hvorfor beskyttes bilag IV-arter
- Hvilke forpligtelser giver beskyttelsen
- Hvilke udfordringer giver beskyttelsen

Hvad er bilag IV-arter?
Begrebet bilag IV-arter stammer fra habitatdirektivet, hvor de
særligt beskyttede arter fremgår af bilag IV.
Der er 39 bilag IV-arter i Danmark, eksempelvis flagermus,
markfirben og stor vandsalamander.

De bilag IV-arter der er naturligt hjemmehørende i Danmark
fremgår blandt andet af bilag 3 til naturbeskyttelsesloven.
Visse arter, eksempelvis stor vandsalamander, er særligt
interessante i forhold til landbrugsdrift.

Hvad siger reglerne
Den 1. oktober 2010 trådte nye regler i kraft i forhold til beskyttelsen af
bilag IV-arter.
Med de nye regler er der indført et forbud mod at ødelægge eller
beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
Reglerne fremgår af naturbeskyttelseslovens § 29a, stk. 2
samt
Jagt- og vildtforvaltningslovens § 6a, stk. 1

Reglerne skal bidrage til at sikre arternes og bestandenes
bevaringsstatus.
Reglerne har været nødvendige af hensyn til EU og gennemfører et
forbud, der følger af habitatdirektivets artikel 12.

Hvad er yngle og rasteområder?
Yngleområder er områder, der er nødvendige for:
• Parring eller kurtisering
• Redebygning, hulebygning, fødsel eller æglægning
• Opvækst af yngel og unger
Rasteområder er områder som er vigtige for at sikre overlevelsen af
enkelte dyr eller bestanden, når de er i hvile.
Det er blandt andet områder, hvor arten:
• opholder sig for at hvile, sove eller overvintre
• Opholder sig i skjul i større koncentrationer
• Opholder sig for at opfylde vigtige livsfunktioner
Det er alene yngle- og rasteområder som er beskyttet af reglerne.
Fødesøgningsområder og vandringsveje er således ikke beskyttede.

Økologisk funktionalitet
Yngle- eller rasteområder skal ses i økologisk sammenhæng og forstås
som en samling af lokaliteter.
Hvis yngle- eller rasteområder og bestande opretholdes på samme niveau i
et område vil forbuddet være overholdt.

Det afgørende er om den økologiske funktionalitet i et område
opretholdes.
Hvis den økologiske funktionalitet opretholdes er det muligt, at nedlægge
eller beskadige en lokalitet, hvis det modsvares af forbedringer et andet
sted i samme økologiske netværk.

Hvilke aktiviteter er omfattet af forbuddet?
Forbuddet rammer menneskeskabte aktiviteter, hvor der er en klar
sammenhæng mellem årsag og skadesvirkning på yngle- eller
rasteområder.
Diffuse påvirkninger fra mange kilder er ikke omfattet af forbuddet.
Forbuddet rammer heller ikke forringelser, som følge af ophør med
anvendelsen af et område.
Naturskabte beskadigelser er desuden ikke omfattet af forbuddet

Hvor befinder bilag IV-arterne sig?
Bilag IV arterne er generelt knyttet til løvskov og natur- og
halvkulturarealer i det åbne land. Eksempler på arealer er læhegn, diger,
søer og vandhuller, moser etc.
Nærliggende ekstensivt anvendte landbrugsarealer vil også kunne rumme
yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.
Intensivt dyrkede landbrugsarealer rummer som hovedregel ikke yngleeller rasteområder for bilag IV-arter.

Braklagte arealer kan have udviklet sig til yngle- og rasteområder for
bilag IV-arter.
Der findes ingen generel overordnet registrering af bilag IV-arters yngleeller rasteområder.

Supplerende tiltag
Information og vejledning
Der er ved at blive udarbejdet vejledning og yderligere information om
hvordan lodsejere skal forholde sig.
Tilskudsordninger
Der vil blive ydet tilskud til en indsats for bilag IV-arter med henblik på at
forbedre deres levesteder.
Forvaltningsplaner
Der vil blive udarbejdet forvaltningsplaner for en række af bilag IVarterne.
Rådgivningsordning
Der vil blive etableret en rådgivningsordning for lodsejere vedrørende
beskyttelsen af arterne.

Tak for nu !

