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Om notatet 

Dette notat er tænkt som et oplæg til en drøftelse af mulighederne for at forbedre forvaltningen af de 
såkaldte bilag IV arter, igennem positive incitamenter. Uanset interesser er der således enighed om, at 
negative incitamenter i dag er den væsentligste årsag til en uhensigtsmæssig forvaltning af bilag IV arterne 
og dermed den indirekte årsag til mange af disse arters rødliste-status.  

 

Juridisk udgangspunkt for forvaltningen af bilag IV arterne  

Ejeren af et givent område er ikke, hverken igennem habitatdirektivet eller dansk lov, forpligtet til at gøre 
noget aktivt for arten eller dens levesteder.  

For arter på habitatdirektivets bilag II og IV gælder det generelle formål med habitatdirektivet for ”arter af 
fællesskabs-betydning” – der skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus.  

Dette er den danske stats forpligtelse. 

 

Problemer med eksisterende tilskudsordninger / tilskudssystemer  

Der findes i dag nogle få støtteordninger, der har til formål at sikre bedre vilkår for bilag IV-arter  - herunder 
blandt andet hasselmusen og birkemusen. Disse søges dog kun i meget begrænset omfang, idet mange 
lodsejere af flere forskellige årsager ikke finder at de er så attraktive, at den aktuelle drift ønskes ændret 
eller fordi tilskudsordningen ikke er forenelig med den eksisterende drift. 

Et generelt problem med disse støtteordninger er, at man i stedet for at udarbejde en ordning målrettet fx 
hasselmusen og dens behov, vælger at indarbejde tiltagene i en eksisterende støtteordning.  

Resultatet af dette er i langt de fleste tilfælde en ordning som hverken tilgodeser de behov arten måtte 
have og som heller ikke er attraktiv eller praktisk mulig at gennemføre for lodsejeren.  

Dette betyder, at der udbydes ordninger, hvor der kun er meget begrænset søgning. 

Dette kan være med til at give et forkert indtryk af den vilje der er i lodsejerkredse til at være med til at 
løfte ansvaret for beskyttelsen af arter og naturtyper. Generelt må det forventes, at der vil være stor 
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velvilje overfor sådanne tiltag, men det er en klar forudsætning at disse kan forenes med en 
konkurrencedygtig drift af land- og skovbrugsarealer ligesom eventuelle anlægs-/plantningsomkostninger 
samt driftstab skal dækkes, hvis ordningen skal have søgning. Dette er ikke tilfældet i dag. 

Dansk Skovforening, Stiftelsen Sorø Akademi og Danmarks Naturfredningsforening har over en årrække 
afprøvet mulighederne for at indgå en aftale rettet mod hasselmusen, på stiftelsens arealer. Det har vist sig 
særdeles bureaukratisk. 

Landbrug & Fødevarer var Danmarks Naturfredningsforening behjælpelig med at afsøge mulighederne for, 
at jordejere med forekomst af birkemus indgik aftaler under Fødevareministeriet. Ansøgninger måtte 
udarbejdes af landbrugskonsulenter, og udgifterne til dette omfattede i et tilfælde halvdelen af budgettet. 
Og ansøgningen blev afslået. Ordningen ville, hvis imødekommet, kun dække tilplantningen men ikke 
driftstabet. 

Konklusionen i begge tilfælde er, at det er jord- eller skovejer som aktivt skal opsøge enten Miljøministeriet 
eller Fødevareministeriet igennem en ansøgning, for at søge indgået en ikke særlig attraktiv aftale. 

Som følge af dansk lov, vil adgangen til at inddrage arealet i almindelig drift, ved aftalens udløb, IKKE 
genindtræde. Med andre ord ”fanger bordet” for det givne areal, hvis der har indfundet sig bilag IV-arter, 
selvom aftalen udløber. 

Denne kendsgerning udgør en meget stor barriere for indgåelse af aftaler. 

Udover den manglede målrettethed er der en række andre elementer i de eksisterende ordninger, der 
betyder at de ikke har den ønskede tilslutning fra lodsejere. Disse er: 

 

Aftalernes løbetid 
 
Det er vigtigt at der laves ordninger med fleksibilitet i løbetiden. På den ene side, er det vigtigt, at 
lodsejeren opnår en vis sikkerhed for, at ordningen opretholdes i en årrække, således at der er sikkerhed 
for indtjeningen på arealet og mulighed for at tilpasse det til den øvrige drift. På den anden side er det 
vigtigt for mange lodsejere at man ikke ved at indgå i en ordning binder arealet til en bestemt anvendelse 
for altid.  

Det er derfor vigtigt at lodsejeren har en bred palet af muligheder at vælge imellem, således at en evt. 
ordning kan tilpasses den aktuelle bedrift. I visse tilfælde kan det være en fordel at der kan udbetales en 
engangserstatning og tinglyses en særlig drift på et areal i al fremtid, da dette giver lodsejeren en sikkerhed 
for de fremtidige muligheder på arealer. 

I andre sammenhænge kan det være vigtigt, at ordningerne er tidsbegrænsede og at der er mulighed for at 
inddrage arealerne i driften på et senere tidspunkt, med mindre andre forhold specifikt er aftalt og der er 
modtaget kompensation herfor. Dette er særligt vigtigt i situationer hvor en fastholdelse af et konkret areal 
i optimal tilstand vil være vanskelig/umulig og hvor de optimale arealer må planlægges at skifte i takt med 
bevoksningernes udvikling (gældende for eksempelvis hasselmusen). 

 

Betalingens størrelse 
 
For at en ordning skal være attraktiv for lodsejere skal den kompensation for tab, der gives, være af en 
sådan størrelse, at det dækker alle reelle omkostninger. Dette skal både være omkostningerne til etablering 
af de tiltag, der måtte være til gavn for arten, samt omkostninger ved driftstab på de arealer, der indgår.  

En central problemstilling i denne forbindelse kan være, hvis der bliver tale om et enhedsbetaling med én 
sats. Da forholdene på de enkelte ejendomme er forskellige, vil der være stor forskel på, hvor store 
omkostningerne og driftstabene bliver. Der skal derfor findes en model, hvor der kan gives individuel 
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betaling alt efter, hvilke tiltag, der igangsættes og hvor stort driftstabet vurderes at være ud fra det 
konkrete areal. 

Samtidig vil det være en fordel, hvis det er muligt at lodsejeren udover betaling for de konkrete 
omkostninger også ”belønnes” for sin indsats. Dette vil være en forudsætning, hvis man ønsker at gøre 
naturpleje / drift af naturarealer til en egentlig driftsgren på linje med fx korndyrkning eller skovbrug.  Dette 
er i dag ikke muligt, hvis der anvendes landdistriktsmidler, men det vil være muligt, hvis der findes andre 
finansieringskilder.  

 

Forholdet til anden lovgivning og regulering  

Især på landbrugsjord er det et meget stort problem, at der ikke altid er overensstemmelse mellem 
vilkårene i støtteordninger og andre former for regulering. Som eksempel herpå kan nævnes 
plantedækkebestemmelserne i forbindelse med kravet om opretholdelse af god landbrugs- og miljømæssig 
stand (GLM), som kan betyde, at det areal, der plejes efter en landdistriktsordning kan vokse ind i en 
tilstand, hvor det ikke længere lever op til de krav, der stilles for at kunne modtage enkeltbetalingsstøtte. 

Det er også en kendsgerning, som udgør en meget stor barriere for indgåelse af aftaler. 

Dette og lignede problemstillinger er en meget vigtigt faktor, når lodsejere skal vurdere om de ønsker at 
indtræde i en ordning. I de seneste år ses en tendens til, at mange lodslejere vælger ikke at deltage i en 
ordning til gavn for naturen, idet usikkerheden om konsekvenserne er for stor, herunder risikoen for at 
blive trukket i EU-tilskud som følge af krydsoverensstemmelsesreglerne. 

 

Udgangspunkt for overvejelser om fremtidige rammer for forvaltningen af bilag IV 

arterne 

Udmøntningen af statens forpligtelse til at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for bilag IV 
arterne, bør ske igennem positive incitamenter for ejerne af de arealer, hvor der forekommer, eller hvortil 
der ønskes en indvandring, af bilag IV arterne.  

Det skal derfor fremover være attraktivt for jord- og skovejere at huse disse arter og de aktuelle negative 
incitamenter skal fjernes. 

Der vil typisk være tale om økonomiske incitamenter. Primært i form af indgåelse af aftaler om en særlig 
drift og ”engangstiltag”. Det kan dog anbefales, at andre potentielle økonomiske incitamenter overvejes 
nærmere – primært for større sammenhængende arealer – som opfylder (eller bringes til at opfylde) 
kravene som egnet ”yngle og rasteområde” for de respektive arter.  

Opmærksomheden henledes på, at der for visse af arterne synes at være potentiale for en samtidig drift af 
arealerne, der også opfylder kravene som levesteder, herunder eksempelvis i det åbne land, f.eks. 
afgræsning/ kødproduktion på arealer med birkemus.  

I skov kan (med ændringer af reglerne) græsning og skovdrift forenes med tilstedeværelse af flagermus, 
eremit og i nogen grad hasselmus. En dybere analyse af sådanne muligheder for omlægninger snarere end 
udtagninger, med færre tab for ejeren, bør vurderes i større detalje af både Miljøministeriet og 
Fødevareministeriet. De eksisterende ordninger tager langt fra udgangspunkt heri, jf. afsnit nedenfor. 

Sammenfattende kan man sige, at fremtidig forvaltning af bilag IV arterne bør ske ud fra følgende 
principper: 

Det må ikke være en byrde for ejendommene at huse og beskytte bilag 4 arter. Principperne for 
forvaltningen og betalingen skal derfor være, at det bliver attraktivt at huse sådanne arter. Det indebærer 
konkret: 
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 Man skal ikke lide et økonomisk tab, men i stedet anspores til at indgå aftaler om drift af sine 
arealer, der opfylder de respektive arters behov. 
 

 Aftalerne skal fremover være ubureaukratiske og ukomplicerede at indgå. Der skal ikke som i dag 
være en ”flaskehals”, hvor den økonomiske byrde ved blot det at udarbejde en ansøgning om en 
aftale, bæres af jordejeren. Ejere skal aktivt opsøges af MIM eller FVM mhp en drøftelse af 
muligheden for at indgå en aftale. Siger man som ejer ja, skal myndigheden forestå ”benarbejdet”. 

 
 Aftalerne skal rumme den højest mulige grad af fleksibilitet. Muligheden for over tid at ”flytte” 

rundt på arterne indenfor det omfattede aftale-areal skal tages i anvendelse, indenfor rammerne af 
EU Kommissionens vejledning om habitatdirektivets artikel 12, herunder i særdeleshed de såkaldte 
CEF-measures. 
 

 Aftalerne skal tænkes sammen med andre ordninger, der i højere grad er produktionsorienterede 
(eksisterende attraktive ordninger må ikke ”tabes” i fremtiden, fordi man indgår en aftale for en 
bilag IV art) 
 

 Aftaler skal som udgangspunkt indgås for længere perioder. I god tid før aftalernes udløb skal 
muligheden for forlængelse drøftes. Men det er ejerens ret at sige nej, og statens pligt i så fald 
(igennem f.eks. CEF measures på andre arealer) at sikre alternativer for den lokale bestand, således 
at den lokale/regionale bestand ikke forgår. Rettidig omhu skal dermed være garant for, at både 
nationale forpligtelser og den enkelte jordejeres rettigheder tænkes sammen, i stedet for at 
karambolere. 
 

En kommende betalingsordnings forudsætninger og indhold 

Nedenfor gives der med udgangspunkt i hasselmusen et eksempel på indholdet af en aftale for driften af 
arealerne. 

Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om et forsøg på at udarbejde en slags bruttoliste, idet det altid 
må være det konkrete areals aktuelle tilstand og udgangspunkt, der skal være afgørende for, hvilke af 
nedenstående elementer det vil være relevant og aktuelt at inddrage i de konkrete aftaler. 

Det vil således langt fra i alle tilfælde – ja måske kun sjældent – at alle elementer vil være aktuelle at 
medtage. 

 

Krav til driften af arealerne 

 Almindelig bevoksningspleje med rydning af opvækst ophører 
 Forbud mod enhver form for jordbearbejdning i vintermånederne 
 Traditionel skovdrift sikrer ikke hasselmusens biotop, hvorfor der vil skulle tages højde for det 

”rullende” arealskifte i planlægningen, eventuel gennem stærkt forceret hugst i overetagen i 
nabobevoksninger til etablering af lysåbne bevoksninger 

 Højtrækkende urtevegetation såsom gederams, tidsel eller brændenælder skal fjernes 
 Etablering af primært sydvendte indre skovbryn og løvtræblandingsbevoksninger med buske 

domineret af eg og ask i overetagen 
 Især vil der i bøgebevoksninger være et stort behov for en aktiv etablerings- og 

vedligeholdelsesindsats til sikring af en lysåben skov. 
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Principper for godtgørelse og kompensation 

 Indgåelsen af tidsbegrænsede aftaler (måske 30 år) med mulighed for forlængelse – eventuelt i 
forbindelse med flytning af aftalen til andre arealer – eventuelt ”rullende” flytning vil være 
afgørende for de fleste ejere 
 

 Kompensation skal dække: 
o Produktionstabet p.g.a. lavere bevoksningskvotient i overetagen, der er en forudsætning for 

etableringen af underetagen. Betalingen skal således dække såvel den lavere produktion på 
arealet, som er en følge af det lavere antal træer på arealet, som den kvalitetsforringelse, 
der er en følge af, at de tilbagestående træer får ”for meget plads” 

o Dækning af lysstillingsomkostningerne. Der er dels tale om en ekstraomkostning, som ikke 
afholdes i den normale skovdrift og dels er der tale om et venteværditab på de træer, der 
fældes. 

o Rydingsomkostninger for uønskede træarter. Også hér er der – som nævnt ovenfor – tale om 
omkostninger, der ikke ville være afholdt i den normale skovdrift, og der kan være tale om 
arter, der ved en fortsat vækst ville kunne bidrage positivt til bevoksningens samlede 
økonomi 

o Etablering af og bevarelse af buskvegetation. Hér er der tale om en ekstraomkostning til 
etablering af en vegetation, som ikke kan udnyttes økonomisk. 

o Øgede hegnsudgifter som følge af smalle, små arealer. Der er dels tale om ekstra hegn, som 
ikke i den normale skovdrift måske var nødvendige, dels vil hegning af små arealer medføre 
en større hegnslængde pr indhegnet ha, hvorved der sker en fordyrelse. 

o Fastholdelse af strukturer og forbindelseslinjer indtil andre arealer opfylder habitatkravet og 
der eventuelt kan indgås ny aftale om disse. Dette er nok det punkt, som er vanskeligst at 
kvantificere i en betalingsordning, men det er bestemt et af de meget vigtige 
erstatningselementer i en kommende tilskudsordning 

o Manglende mulighed for anvendelse af pesticider i aftaleområdet kan påføre ejerne 
betydelige meromkostninger i forbindelse med kulturetableringen. Dette element må indgå 
i erstatningen på linje med den erstatning, der ydes i fredningssager, når der indføres et 
pesticidforbud. 

o Tilsvarende forhold gælder ved restriktioner for jordbearbejdning. 
o Udarbejdelse af en projektplan for området med fokus på hvilke tiltag, der vil gavne arten er 

en omkostningstung proces (tid = penge), idet udarbejdelsen skal ske i et samarbejde 
mellem adskillige interesseparter. 

 

Særligt om EU ordninger rettet mod bilag IV arterne  

Under EU er det muligt at søge de såkaldte LIFE+ midler til bilag IV arterne. Ordningerne kan dække op til ¾ 
af udgifterne til et projekt for en ”prioriteret” bilag IV art. Der kræves imidlertid én ansøgning til EU 
systemet, for hver omfattet lokalitet. Da det er overordentlig resursekrævende at udarbejde ansøgninger 
om LIFE midler, indsendes der sjældent ansøgninger på beløb under størrelsesordenen 5 millioner kr. 

Imidlertid er de særlig behovskrævende arters forekomst jo netop begrænset til ”små lommer”, sågar 
matrikler, i det danske landskab. Derfor vil LIFE+ ansøgninger for én birkemuslokalitet på en matrikel, være 
utænkelig. 

Derfor ser vi et oplagt potentiale i at afsøge mulighederne for i stedet at gennemføre større nationale 
projekter for eksempelvis birkemus og hasselmus, igennem indgåelse af aftaler med en lang række jord- og 
skovejere, med udgangspunkt i en national dansk ansøgning om en ”LIFE PULJE” til sådanne projekter. 
Dette vil efter vor vurdering betinge, at miljøministeriet sætter sig i spidsen for et sådant arbejde, herunder 
drøftelser med EU systemet. 

 


