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Vedr.: Udkast til ny ”Handlingsplan mod invasive arter”
J.nr.: SVANA-6114-00004
Danmarks Jægerforbund har modtaget udkastet til ”Handlingsplan for invasive
arter” i høring. Vi har læst planen med stor interesse, og vi skal i den forbindelse
bemærke.
Handlingsplanen er en revision af ”Handlingsplan for invasive arter” fra 2008, som
bl.a. er revideret for at implementere EU-forordningen fra 2014 om forebyggelse
og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter.
I medfør af EU-forordningen er der udarbejdet en liste (”EU-listen”) over invasive
arter, der er problematiske på EU-niveau, som alle medlemsstater er forpligtet til
at håndtere. Herudover indeholder handlingsplanen en række nationale initiativer.
Handlingsplanen mod invasive arter giver et udmærket overblik over den samlede
fremadrettede danske indsats i forebyggelse og bekæmpelsen af invasive arter,
både hvad angår forpligtelserne over for EU, og for de indsatser, der skal ske for
forebygge imod, at nye invasive arter kommer ind i landet samt bekæmpelse af de
arter, der allerede er i landet.
Danmarks Jægerforbunds interesser ligger primært i forhold til invasive vildtarter
(pattedyr og fugle), men også mod invasive plantearter, der bl.a. optræder i
vildtplantninger. Vi ser derfor med tilfredshed på, at indsatsen mod en række af
disse arter styrkes, og vi bidrager i øvrigt allerede til den organiserede
bekæmpelse af bl.a. mink og mårhund.
Vi hilser også med tilfredshed, at vildtskadebekendtgørelsen i 2016 er blevet
ændret, så alle arter på den til enhver til gældende ”EU-liste” over problematiske
arter samt mink, mårhund nilgås m.fl. må reguleres hele året. Det er efter vores
opfattelse en forenkling, der gør, at man ikke behøver at revidere
vildtskadebekendtgørelsen hver gang EU-listen bliver justeret.
Danmarks Jægerforbund kan derfor støtte handlingsplanen.
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