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Bilag-IV-arter i dansk naturforvaltning 
 

- en vejledning i DN’s behandling af sager om 

beskyttelse af Bilag-IV-arter i henhold 
til Habitatdirektivets artikel 12. 
 

 

Sagens kerne 

Habitatdirektivets bilag IV opremser en række arter, som EU’s medlemslande har en forpligtel-

se til at indføre en ”streng beskyttelsesordning” for, herunder at sikre forbud mod beskadigelse 

eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. Derfor indgår overholdelse af habitatdirektivet 

ofte som et argument i DN’s arbejde med lokale sager og national lobbyvirksomhed. 

 

Denne vejledning beskriver, hvordan direktivet mest effektivt indgår som argument i de sager, 

vi tager op lokalt og nationalt. Dermed beskriver den DN’s holdning til rækkevidden af habitat-

direktivet i dansk naturforvaltning. Vejledningen er besluttet af Hovedbestyrelsen efter indstil-

ling fra Naturfagligt Udvalg i januar 2015. 

 

 

Om habitatdirektivet 

En række sjældne og truede, såvel som (i Danmark) almindelige, arter er opført på habitatdi-

rektivets bilag IV. Artikel 12 (d) i direktivet indebærer en pligt for Danmark til at tage vare på 

disse arter og deres yngle- og rasteområder, både indenfor og udenfor udpegede natura 2000 

områder. 

 

Hvilke arter er bilag IV arter? 

På miljøministeriets hjemmeside kan man se listen over plante og dyrearter på bilag IV. 

 

Bestemmelsens ordlyd  

Habitatdirektivets Artikel 12 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesord-
ning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med for-
bud mod: 

a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen 

b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngel-
pleje, overvintrer eller vandrer 

c) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen 

d) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-omraaderne/beskyttede-arter-og-naturtyper/bilag-iv-arter/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
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Bestemmelsens rækkevidde  

Man kan sammenfatte indholdet af beskyttelsen således 

 Beskyttelsen omfatter ”yngle- og rasteområder”: Det vil sige områder hvor bestanden yng-

ler og/eller f.eks. overvintrer. Områder som alene benyttes til fødesøgning er ikke beskyt-

tede.  

 Beskyttelsen omfatter BESTANDE, ikke enkeltindivider (individerne er beskyttede mod at 

blive slået ihjel, af artikel 12.1 a) 

 Der er tale om en passiv beskyttelse, ikke en aktiv – det vil sige, at man skal hindre aktivi-

teter som ødelægger lokaliteter, mens man ikke er forpligtet til aktivt at pleje eller forbedre 

lokaliteterne. Og naturlig tilgroning af et yngle og rasteområde er IKKE omfattet. 

 Bestemmelsen fortolkes i EU's vejledning (nedenfor) sådan, at opretholdelsen af ”den øko-

logiske funktionalitet” for en bestand i et givent område, er det afgørende. Med andre ord 

indebærer beskyttelsesforpligtelserne ikke at ”alt er forbudt”, men at vilkårene for bestan-

den, i form af opretholdelse af samme mængde/kvalitet yngle og rasteområde, skal opret-

holdes. I nogle tilfælde kan tiltag som sikrer dette, i forbindelse med gennemførelsen af et 

projekt, derfor komme på tale.  

 

EU Kommissionens vejledning 

Vejledningen findes desværre kun på engelsk.  

 

Definition af ”rasteområde” 

Et ”rasteområde” kan ikke defineres generelt for alle arter, men må ske for hver enkelt art. 

EU’s vejledning (se ovenfor) gør et forsøg i afsnit II.3.4.b) ”Identification of breeding sites and 

resting places” (vores understregning): 

 

(59) Resting places: a definition  

Resting places are defined here as the areas essential to sustain an animal or group of  

animals when they are not active. For species that have a sessile stage, a resting place is  

defined as the site of attachment. Resting places will include structures created by ani-

mals to function as resting places. Resting places that are used regularly, either within or 

between years, must be protected even when not occupied.  

 

(60) Resting places essential for survival may include one or more structures and habitat  

features required for:  

1. thermoregulatory behaviour, e.g. Lacerta agilis;  

2. resting, sleeping or recuperation, e.g. Nyctalus leisleri roosts;  

3. hiding, protection or refuge e.g. Macrothele calpeiana burrows;  

4. hibernation, e.g. bat dormitories; Muscardinus avellanarius hides. 

 

 

Et “Rasteområde” skal således være essentielt for den pågældende bestand af 

arten. 

 

Eksempler på sager fra Danmark 

Kommune- og lokalplaner 

Plansagerne er svære, fordi de omfatter større områder. Det drejer sig både om de små men 

meget vigtige kommuneplantillæg, der på en halv side blot kan udlægge et nyt rammeområde 

i det åbne land til f.eks. motorsportsbane, udvide et sommerland eller et byområde. Lokalpla-

nerne følger ofte kommuneplantillæggene, men kan også komme senere. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
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Ofte er det sådan, at kommunerne slet ikke nævner bilag IV arter i kommuneplanerne. Når 

myndighederne i lokalplaner (men endnu sjældnere i kommuneplantillæg) nævner bilag IV 

arter skriver de ofte, at de ”ikke har kendskab til at der er bilag IV arter i området”. Det er 

langt fra altid godt nok, men man kan ikke sige, at alle lokalplaner altid skal forholde sig til, 

om der er eller kan være bilag IV arter. Det er en gråzone – det kommer an på, om det giver 

mening. 

 

Nogle kommuner skriver måske, at der ER bilag IV arter i området, men at ”de ikke vurderes 

at blive påvirket” – uden at det fremgår, på hvilket grundlag denne vurdering finder sted. Også 

her er der en gråzone, hvor sund fornuft må på banen. Det kommer jo an på den pågældende 

art, og projektets karakter. Hvis der er risiko for at der kan være en påvirkning, kan vi overve-

je at klage over vurderingens karakter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte sekretariatet. 

 

Andre sager 

Der er en del meget forskellige eksempler på sager om bilag IV arter i Danmark: 

 

”Bamses vandhul” nedlagt 

Bamses Vandhul (i TV Byen) husede en ikke truet paddeart. Afdelingen klagede i forbindelse 

med dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3. Afvist med henvisning til at det ikke ville 

være et problem - den økologiske funktionalitet kunne opretholdes, da der blev lavet andre 

vandhuller.  

 

Markfirben i Køge ædes af fasaner 

Meget store udsætninger af fasaner i kerneområde formindsker/ødelægger? selvstændig be-

stand af markfirben, da fasanerne æder markfirbenene. Udsætning er beskrevet som en ”trus-

sel” mod markfirben, af miljøministeriet. Langvarig dialog med naturstyrelsen om, hvorvidt 

udsætningerne derfor er ”ødelæggelse” af yngleområdet. Også lang dialog med ejeren, som 

endte med at afvise begrænsninger. Det er jagtloven som generelt tillader udsætninger, uden 

yderligere dispensationer. Derfor var der ikke mulighed for at klage til en dansk instans, efter 

dansk lovgivning. 

En klage til EU vurderes ikke umiddelbart som hensigtsmæssig, da ”udsætning” som aktivitet 

er i en gråzone i forhold til fysisk ødelæggelse af yngleområdet. DN rejser i stedet en fredning. 

 

Flagermus på københavnsk kirkegård 

En konsekvensvurdering viste at fældning af en allé med popler ville kunne true en selvstæn-

dig yngle og raste(overvintrings)forekomst af flagermus. Alligevel gav naturstyrelsen og kom-

munen lov til at fælde alleen. DN rettede henvendelse til styrelsen, som genovervejede og 

nedlagde et standsningspåbud. De pågældende træer er nu sikrede. Vurderingen blev ikke 

lavet i forbindelse med en tilladelse eller dispensation, men fordi man vidste at der var flager-

mus. 

 

Hasselmus på Hvidkilde Gods og råstofgravning 

Godset havde af egen drift lavet mange gode levesteder til hasselmus. Herefter ønskede et 

råstoffirma at grave grus på arealerne. Arealerne var som ”natur” ikke værdifulde, ud over 

som levested for hasselmus.  

Paradoks: Hvis naturvenlige tiltag giver bagslag på denne måde, forsvinder ethvert incitament 

for ejere, til at gøre noget for bilag IV arterne. 

Derfor tog DN initiativ til en drøftelse med henblik på iværksættelse af tiltag, som opretholder 

den økologiske funktionalitet i bestandens område – samtidig med at der åbnedes for grus-

gravning. 

Løsningen var etablering af levesteder op til de ønskede grusgravningsarealer. Hasselmusene 

”flyttede”, fik endnu bedre og permanent sikrede levesteder samtidig med, at ejeren fik ad-

gang til grusgravningen. 

Tilladelse og vilkår blev lavet i forbindelse med ophævelse af fredskovpligten på det pågæl-

dende areal, altså skovlovens bestemmelser. 

 



4 
 

En køreplan for behandling af lokale sager med Bilag-IV-arter 

Et projekt tænkes iværksat i et område, med forekomst af en bilag IV art. Følgende overvejel-

ser er relevante at gøre sig indledningsvist:  

1. Hvilken status har arten – er den almindelig i Danmark og lokalt, i tilbagegang eller direkte 

truet/rødlistet? 

2. Er projektet vurderet for såvidt angår de mulige konsekvenser for arten? 

3. Der skal laves en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen laves i sammenhæng med 

tilladelsen eller dispensationen fra en given bestemmelse. Alternativt, hvis aktiviteten ikke 

forudsætter tilladelse eller dispensation fra dansk lov, af Naturstyrelsen. Er konsekvens-

vurderingen fyldestgørende i omfang og lødighed? Er du enig i konklusionerne? 

4. Viser konsekvensvurderingen at projektet vil indebære EN REEL TRUSSEL MOD BESTAN-

DEN? 

5. Er det relevant eller meningsløst at overveje tiltag i forbindelse med projektet, som sikrer 

den økologiske funktionalitet, eller er projektet helt umuligt at forene med beskyttelsesfor-

pligtelserne? 

 

De fem punkter uddybes nedenfor: 

 

Ad 1 

Første skridt er afklaring af om konkret berørte bilag 4-arter er truede eller ej. På landsplan 

eller lokalt. 

 

Hvis arten er almindelig i Danmark, som nogle af de beskyttede paddearter er, skal der mindre 

til for at sikre ”opretholdelsen af den økologiske funktionalitet”.  

 

Hvis der derimod er tale om en stærkt truet art, som f.eks. birkemus eller hasselmus, er det 

umiddelbart vanskeligere at gennemføre et projekt i respekt for opretholdelsen af den økologi-

ske funktionalitet.  

 

Sjældne arter kræver naturligvis større sikkerhed for sikring af, at den økologiske funktionali-

tet opretholdes.  

 

Og i nogle tilfælde vil projektet ikke kunne gennemføres.  

 

 

Ad 2 

 

Andet skridt er en konstatering af, om der er lavet en konsekvensvurdering som sådan. 

 

Der skal i alle tilfælde laves en vurdering af, om den påtænkte aktivitet vil være et problem 

for bestanden.  

 

Hvis ikke en sådan foreligger, kan aktiviteten ikke iværksættes.  

 

Dette følger af § 11 i ”Habitat-bekendtgørelsen”. Uanset hvad, er det en juridisk forudsæt-

ning for at en myndighed kan gå i gang med eller tillade en aktivitet, at der foreligger en eller 

anden form for vurdering – uanset om det er en motorvej i et birkemus-område, eller fældning 

af et enkelt træ med flagermus. 

  

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=13043
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Ad 3 

Tredje skridt er VURDERING af om den foreliggende konsekvensvurdering er fyldestgørende, 

retvisende og af antagelig kvalitet, og om du er enig i konklusionerne. 

 

Der vil naturligvis være forskel på konsekvensvurderingens omfang og karakter, afhængigt af 

hvilken art og hvilket projekt, der er tale om.  

 

Der er ingen fast generel målestok for konsekvensvurderingers kvalitet. Typisk vil man ved 

gennemlæsningen umiddelbart danne sig et indtryk af, om vurderingen virker reel og grundig 

nok i forhold til art og aktivitet.  

 

Spørg den ansvarlige myndighed, hvis du er i tvivl eller oplever uklarheder i vurde-

ringen. 

 

Hvis vurderingen er mangelfuld eller forkert, og der er tale om en truet art, kan en klage (ty-

pisk til Natur- og Miljøklagenævnet) komme på tale, med mindre myndigheden gennemfører 

den foreslåede forbedrede vurdering.  

 

HUSK at være sikker på klagefristen OG gør opmærksom på at der er klaget, så akti-

viteten ikke må sættes i værk inden klagen er færdigbehandlet.  

Kontakt sekretariatet hvis du har brug for bistand. 

 

Husk, at en forbedret vurdering også kan vise, at der IKKE vil være reelle trusler mod den lo-

kale bestand: Projektet kan godt være acceptabelt, selvom en dårlig konsekvensvurdering i 

første omgang, ikke har belyst alle spørgsmål. 

 

 

Ad 4 

Fjerde skridt er SIKRING af, at aktiviteten ikke iværksættes, hvis konsekvensvurderingen viser 

at det vil skade bestanden. 

 

HVIS konsekvenserne er vurderet fyldestgørende og viser en reel risiko for, at den lokale be-

stand vil være i fare som følge af den påtænkte aktivitet,  

 

kan aktiviteten ikke umiddelbart gennemføres. 

 

Der er eksempler på, at myndigheder alligevel har sat aktiviteter i gang. Derfor er det en god 

ide, og kan være nødvendigt at give myndigheden tydelig besked om at det vil være ulovligt at 

iværksætte projektet. 

 

 

Ad 5 

Femte skridt er at foreslå tiltag, som skal afværge truslerne mod bestanden. 

 

I NOGLE TILFÆLDE kan tiltag, som sikrer den økologiske funktionalitet komme på tale. Konse-

kvensanalysen viser altså en risiko for bestanden, men myndigheden præsenterer ”en pakke” 

som sikrer både bestanden og muligheden for at gennemføre aktiviteten. Er det i orden? 

 

Beskyttelsen er rettet mod bestande, ikke individer. Og derfor skal konsekvenserne ses i 

sammenhæng med den pågældende bestand som helhed. Med andre ord: Forsvinder et vand-

hul som følge af projektet, er det muligvis acceptabelt, hvis der laves et eller flere erstatnings-

vandhuller, som bestanden kan bruge. En forudsætning er ubetinget, at de alternative ”yngle 

og rasteområder” er lavet og fungerer, før det oprindelige vandhul fjernes – bestanden kan 
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ikke klare en venteperiode uden, og hvis erstatningsbiotopen viser sig ikke at fungere, er der 

ingen fortrydelsesmulighed, hvis den oprindelige er ødelagt.  

 

Budskabet fra EU's vejledning er: Den økologiske funktionalitet skal hele tiden være sik-

ret 

 

 Eksempel: 

Træer med overvintrende flagermus ønskes fjernet. Kan de ”flyttes” til alternative over-

vintringssteder? Man har forsøgt med opsætning af gamle hule træer. Oplevelsesmæssigt 

er det kunstigt og unaturligt. Men hvis det viser sig at virke, er det OK i forhold til for-

pligtelserne. 

 

Hvis det planlagte projekt, og eventuelle tiltag i den forbindelse, ikke efter vores vurdering 

sikrer at ”den økologiske funktionalitet” opretholdes i området, bør vi gå imod projektet – ty-

pisk ved en klage til Natur og Miljøklagenævnet.  

 

Typisk skal klagen indgives i sammenhæng med en tilladelse eller dispensation til aktiviteten 

efter anden lovgivning – f.eks. planlovens § 35. 

I disse tilfælde følger vurderingen nemlig med tilladelsen eller dispensationen. Her kan 

DN/afdelingen altså klage over vurderingen og de i givet fald negative konsekvenser for be-

standen, til Natur- og Miljøklagenævnet, som vi gør ”normalt” efter disse bestemmelser. 

 

I tilfælde, hvor en aktivitet IKKE kræver en tilladelse eller dispensation efter anden lovgiv-

ning, kan sagerne blive lidt uklare – det kan være almindelig dyrkning af arealer, hvor birke-

mus forekommer, kratrydning i skove med hasselmus, eller fældning af en allé med ynglende 

eller overvintrende flagermus.  

I disse sager skal der også laves en konsekvensvurdering. Men myndighedskompetencen kan 

være lidt ”tåget” og der kan være uklarhed om, hvilken myndighed, som skal kontaktes. Ty-

pisk vil det i sager, hvor der ikke er kræves tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, 

være Naturstyrelsen lokalt.  

 

Er du i tvivl om, hvordan du får ”hul” på en mulig sag, så kontakt DNs sekretariat, kommunens 

naturafdeling eller Naturstyrelsen lokalt. 

 

Særligt om EU-klager 

Det har i flere sager været overvejet om DN burde klage til EU. Det kan være relevant i undta-

gelsestilfælde, men DN klager KUN til EU, når alle andre muligheder er udtømte. Klager til EU 

er ikke et ønskeligt ”mål”, men et sidste virkemiddel i sager af stor betydning. En klage til EU 

over en konkret sag kan KUN komme på tale, i de tilfælde hvor: 

 Der foreligger en klar sammenhæng mellem en tilladt aktivitet, og en væsentlig negativ 

konsekvens for en bestand. 

 Danske myndigheder har fastholdt en beslutning om at tillade aktiviteten, trods henvendel-

ser/klager fra f.eks. DN. 

 Der er principielle og/eller meget væsentlige elementer i sagen. EU indleder ikke overtræ-

delsessager over en ”enkelt smutter”, hvor en kommune f.eks. har kvajet sig og fældet 

nogle træer med flagermus. Men en generel praksis, hvor f.eks. træer med kolonier tillades 

fældet landet over, vil kunne føre til en overtrædelsessag.  

 

Af ovenstående følger, at det er et nationalt anliggende, om DN skal klage til EU. Derfor ligger 

klageretten i HB. Hvis en afdeling mener, at der i en konkret sag er grundlag for at klage til 

EU, så kontakt Sekretariatet. 

 


