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Habitatdirektivet
indeholder
bestemmelser om en generel beskyttelse af visse dyrearter (direktivets artikel 12).
Disse dyrearter fremgår af habitatdirektivets bilag IV og kaldes
i daglig tale bilag IV-arter. Der
er i de senere år fastsat danske
regler for at beskytte disse arter.
Fra 1. oktober 2009 er bilag IV arternes yngle- og rasteområder også blevet beskyttet i
Danmark via en ny lov. Loven
har ført til tilføjelser til en række
gældende bekendtgørelser bl.a.
Naturbeskyttelsesloven og Jagtog Vildtforvaltningsloven.
Beskyttelsen betyder, at arternes yngle- eller rasteområder
ikke må beskadiges eller ødelægges. Arterne må heller ikke fanges, sælges, dræbes eller

forstyrres, ligesom æg og yngel
ikke må indsamles eller ødelægges.
Arterne og deres yngle- og
rasteområder, skal beskyttes
overalt i landet, det vil sige både
i og udenfor Natura 2000-områder. Flere af dyrearterne kan
forekomme på landbrugsarealer
og beskyttelseskravene kan derfor i visse tilfælde have betydning for den daglige landbrugsdrift.
Der er 39 danske dyrearter
på bilag IV. Som det ses af tabel
1 er der tale om vidt forskellige arter – fra odder over padder
til forskellige insekter. Mange
af disse arter er meget sjældne
og findes kun på enkelte lokaliteter. Enkelte arter er derimod
forholdsvis almindelige i Dan-

mark. Det gælder f.eks. arter
som spidssnudet frø, stor vandsalamander, en række flagermus
og odderen.
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Tabel 1. Liste over arter på habitatdirektivets bilag IV, som er naturligt hjemmehørende i Danmark.
PATTEDYR

KRYBDYR

PADDER

FISK

INSEKTER

BLØDYR

SMÅFLAGERMUS

Sumpskildpadder
Europæisk sumpskildpadde

Salamander
Stor vandsalamander

Laksefisk
Snæbel

Biller
Bred vandkalv
Lys skivevandkalv

Muslinger
Tykskallet malermusling

Alle arter herunder
Vandflagermus
Damflagermus
Skægflagermus
Brandts Flagermus
Frynseflagermus
Bechsteins Flagermus
Skimmelflagermus
Sydflagermus
Brun Flagermus
Bredøret Flagermus
Langøret Flagermus
Dværgflagermus
Troldflagermus
Pipistrelflagermus

Skivetungede frøer
Klokkefrø

Torbister
Eremit

Gnavere
Hasselmus
Birkemus

Firben
Markfirben

Løgfrøer
Løgfrø

Sommerfugle
Sortplettet blåfugl

Rovdyr
Odder

Snoge
Glatsnog
Æskulapsnog

Løvfrøer
Løvfrø

Guldsmede
Grøn mosaikguldsmed
Stor kærguldsmed
Grøn kølleguldsmed

Hvaler
Alle arter, herunder
marsvin

Ægte frøer
Spidssnudet frø
Springfrø
Tudser
Strandtudse
Grønbroget tudse
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