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Mørke, den 10. december 2015

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og
håndtering af introduktion og spredning af invasive
ikkehjemmehørende arter. J. nr. NST-4101-00519
Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte bekendtgørelse i høring, og
vi har i den anledning følgende bemærkninger:
Vi har noteret os, at der alene er tale om implementering af EuropaParlamentets og Rådets forordning Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om
forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive
ikkehjemmehørende arter, hvorefter medlemsstaterne skal udpege ansvarlige
myndigheder for administrationen af forordningen, oprette et tilladelsessystem
til håndtering af arterne samt indføre kontrolstrukturer og
straffeforanstaltninger vedrørende forordningen og tilhørende regler.
Samtidig noterer vi os, at bekendtgørelse udelukkende vedrører arter på den
såkaldte EU-liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske
på EU-plan, men at forordningen giver medlemsstaterne mulighed for at
anvende forordningens bestemmelser på arter, der er problematiske på
nationalt plan.
Danmarks Jægerforbund finder det naturligt, at Naturstyrelsen udpeges som
kompetent myndighed for forordningen, og at Told- og Skatteforvaltningen
udpeges som myndighed i forhold til kontrolbestemmelserne ved indførsel af de
invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen.
Vi har dog bemærket, at muligheden for at anvende forordningens
bestemmelser på arter, der er problematiske på nationalt plan, men som ikke
fremgår af EU-listen, ikke er udnyttet i bekendtgørelsen. I lyset af de mange
ressourcer som hidtil har været anvendt til bekæmpelse af invasive arter som
f.eks. mink og mårhund, er det vores klare forventning, at den manglende
medtagelse af sådanne arter i bekendtgørelsen ikke er et udtryk for, at
bekæmpelsen af disse arter ønskes nedprioriteret. Tværtimod er det vores
ønske og forventning, at den hidtidige indsats for sådanne arter fastholdes og
om muligt forstærkes.
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Danmarks Jægerforbund er af den opfattelse, at invasive arter én af de største
trusler mod biodiversitet, og det er vores anbefaling, at man prioriterer
forebyggelse og håndtering af de invasive arter højt, og vi står gerne til
rådighed i bekæmpelsen af de arter af pattedyr og fugle, som er relevante i
forhold til vores interesseområde.
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