Naturstyrelsen
Blåvandshuk
Ålholtvej 1
6840 Oksbøl

Rødovre, den 30. september 2011
J. nr. SNS-369-00001
Vedr.: Høring i forbindelse med udkast til Beredskabsplan for havpattedyr.
Danmarks Jægerforbund har modtaget udkast til ny beredskabsplan for havpattedyr
til høring, og vi skal i den forbindelse bemærke, at:
Vi hilser med tilfredshed, at man nu adskiller havpattedyrene fra de olieramte fugle,
således at de får hver deres egen beredskabsplan, hvilket efter vores opfattelse vil
forenkle tingene.
Da ingen havpattedyr er genstand for jagt i Danmark, har Jægerforbundet i øvrigt ikke
de store bemærkninger, specielt da vi har noteret os, at bestemmelserne i
beredskabsplanen for havpattedyrene i vidt omfang er hængt op på internationale
aftaler.
Der er imidlertid et par enkelte uklare punkter i beredskabsplanen:
I skemaet side 7 under boksen ”Sæl” er der lavet en opsplitning i ”Spættet sæl” og
”Anden art end spættet sæl og gråsæl”. Dermed er der ikke taget stilling til
håndteringen af gråsæler!
Under pkt. 6.1 på side 12 anføres, at Naturstyrelsens omstilling henviser
henvendelser om nødstedte dyr til Falck (Dyrenes 112 - 70 10 20 30). I praksis
henviser Falck nu videre til Dyrenes Vagtcentral telefon 1812, så Naturstyrelsens
henvisning kunne ligeså godt være direkte dertil.
Omkring anbefalingerne for aflivning af nødstedte pattedyr side 13 nævnes ”…aflives
med skud” og ”skud med særlig kraftig riffel. Det bør nok defineres helt præcist,
hvad disse formuleringer betyder, helst med angivelse af
projektilvægte/anslagsenergi.
Omkring håndtering af døde dyr (planens pkt. 8, side 17) er det en smule uklart, hvad
man må. Artsfredningsbekendtgørelsens § 2 siger bl.a. at visse dyr (herunder alle
hvaler) ikke må slås ihjel, indfanges eller indsamles, og jævnfør § 8 i samme
bekendtgørelse må de dermed heller ikke handles, overdrages, opbevares,
konserveres, transporteres, forsendes eller udstilles.
Det er derfor tvivlsomt, om det er korrekt, når der på side 17 står, at strandede
havpattedyr, der ikke viser tegn på at være ombragt, kan forsendes og transporteres.
Omvendt fortolker Naturstyrelsen (side 18) reglerne i Artsfredningsbekendtgørelsens
§ 15 således, at transport og forsendelse af bifangede havpattedyr kræver tilladelse
fra Naturstyrelsen. Det samme må gøre sig gældende for nødstedte (strandede) dyr,
der bliver aflivet, selvom det ikke er nævnt.
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Det har næppe været hensigten at forbyde transport m.v. af selvdøde/aflivede dyr, og
det er jo vigtigt, at sådanne dyr kan bruges formidlingsmæssigt, så disse punkter skal
afklares nærmere.
Danmarks Jægerforbund er orienteret om, at der netop nu pågår et arbejde med at
revidere Artsfredningsbekendtgørelsen, og her er én af knasterne at få afklaret, hvad
man må samle op, transportere m.v. og under hvilke betingelser.
Når disse spørgsmål i forhåbentlig nær fremtid er afklarede, er det vigtigt at
beredskabsplanen bliver konsekvensrettet, så den fremover er i fuld
overensstemmelse med Artsfredningsbekendtgørelsen.
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte beredskabsplanen.

Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund

Ole Roed Jakobsen
Formand
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