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Vedr. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- 
og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (ændring af den nationale 
beskyttelse af minivådområder), Deres J. nr. 2018-5486. 

Flertallet af ændringerne i bekendtgørelsen medfører ingen bemærkninger, men 
enkelte bestemmelser afføder følgende kommentarer: 

Vedr. § 4, stk. 1: Her slettes ordet ”levende” i forhold til fugle, som det ikke er 
tilladt at være i besiddelse af, og det defineres, at kun (døde) fugle, som må jages 
eller indfanges, må besiddes. Det må betyde, at det ikke længere vil være tilladt at 
opsamle en død fugl, f.eks. med henblik på udstopning, med mindre der er tale om 
en jagtbar art eller en art, som må reguleres efter vildtskadebekendtgørelsen. Efter 
vores opfattelse er det en klar overimplementering af Fuglebeskyttelsesdirektivet, 
og vi skal opfordre til, at det som hidtil kun skal være døde fugle, som er omfattet 
af forbuddet mod besiddelse, ligesom det også bør være tilladt at sætte sig i 
besiddelse af døde fugle, uanset om de er jagtbare eller ej. 

Vedr. Bilag 1: Af udkastet er det vanskeligt at se, om henholdsvis bæver og 
guldsjakal fremstår som understregede i bilaget, og dermed er såkaldte Bilag IV 
arter i Habitatdirektivet, som kræver særlig streng beskyttelse. For en god ordens 
skyld, skal vi nævne, at guldsjakal ikke er en Bilag IV art, hvilket bør fremgå klart i 
den endelige bekendtgørelse. 

Vedr. Bilag 4: Her er nilgås og Amerikansk skarveand fjernet fra listen over de arter, 
som må forhandles, mens canadagås stadig står på listen. Her er tale om invasive 
arter, som ikke er ønskede i Danmark, og det giver ingen mening at forbyde salg af 
lovligt nedlagte nilgæs eller Amerikanske skarveænder. Artikel 7 i EU-forordningen 
om invasive arter forbyder ganske vist ”markedsføring” af de nævnte arter, men her 
er tale om et forbud der skal hindre spredningen af de pågældende arter, så dette 
forbud er kun aktuelt for levende individer (ligesom alle de øvrige restriktioner, som 
er nævnt i artikel 7). Salg af lovligt nedlagte nilgæs og Amerikanske skarveænder er 
efter vores opfattelse ikke omfattet at forordningen, og muligheden for salg bør 
derfor bibeholdes. 

Vedr. Bilag 6: Her er – udover bæver og guldsjakal – tilføjet pindsvin til listen over 
de dyrearter, som kun må plejes af særligt bemyndigede personer eller 
virksomheder. Det virker som en meget vidtgående og ret overflødig bestemmelse, 
idet pindsvin hverken er særligt truede eller kræver særlige plejeforanstaltninger i 
forhold til andre arter, som menigmand gerne må pleje. Desuden vil et plejeforbud 
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utilsigtet gøre et stort antal velmenende mennesker til lovbrydere, når de kortvarigt 
tager pindsvin i pleje. Det er vores opfattelse, at de nugældende regler i § 29, 
hvorefter plejede dyr skal genudsættes, så snart de kan klare sig selv eller aflives, 
hvis dette ikke antages at være tilfældet indenfor 6 måneder, er tilstrækkelige. Vi 
skal derfor foreslå, at pindsvin ikke optages på Bilag 6, og at der alternativt evt. 
kunne udarbejdes et informationsmateriale omkring pleje af pindsvin. 
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