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Miljø- og Fødevareministeriet 

Departementet 

Natur- og Klimatilpasning 

mfvm@mfvm.dk 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om fredning af visse plante- og dyrearter 

(artsfredningsbekendtgørelsen) mhp. indførelse af forbud mod indfangning af en række 

sommerfugle (j.nr. 2019-11434) 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 5. juni 2020 og har følgende 

bemærkninger: 

 

Som det fremgår af høringsbrevet, er formålet med den foreslåede ændring af 

artsfredningsbekendtgørelsen at sikre, at der ikke sker indfangning af truede dagsommerfugle med 

henblik på privat indsamling / opbevaring i private samlinger. 

 

Dette formål kan Landbrug & Fødevarer bakke helt op om. 

 

Det må i den forbindelse dog påpeges, at den valgte gennemførelse af forbuddet mod indfangning 

og opbevaring m.v. gennem artikel 14 og 15 i artsfredningsbekendtgørelsen, vil kunne medføre 

langt større konsekvenser for lodsejere og landmænd, end der i forhold til ordlyden i høringsbrevet, 

er lagt op til.  

 

Da forbuddet i § 14, stk. 1, ikke blot omfatter indfangning, men også forsætligt drab på individer, vil 

en udvidelse af bilag 1 kunne betyde, at lodsejere vil kunne opleve en indskrænkelse af råderetten 

over deres arealer, som følge af bekendtgørelsesændringen. 

 

Når en art fredes via optagning på artsfredningsbekendtgørelsens bilag 1, vil det kunne betyde, at 

en landmand, der fx har anmeldt et areal til permanent genopdyrkningsret eller som på anden 

måde har ret til at inddrage et areal i dyrkning eller anden form for ændret anvendelse (fx efter 

udløbet græsningsaftale under landdistriktsprogrammet) vil kunne blive pålagt restriktioner i denne 

genopdyrkning eller alternative anvendelse, hvis det kan have negative konsekvenser for individer 

af en beskyttet art. Det vil selvfølgelig forudsætte, at landmanden er bekendt med, at den 

pågældende art er til stede på arealet, da der skal være tale om en forsætlig handling.  

 

En lignende situation er set i flere tilfælde, hvor der har været en forekomst af orkideer på arealer, 

som ellers kunne genopdyrkes lovligt. 

 

Den store udfordring ved denne beskyttelse er, at der er tale om en erstatningsfri indgriben i 

lodsejernes råderet over deres arealer. Der vil således kunne være tale om økonomiske 

konsekvenser for den enkelte lodsejere. 

 

Landbrug & Fødevarer har gentagne gange peget på, at der bør ses på muligheden for at give 

erstatning til lodsejere erstatning i de tilfælde, hvor lodsejers råderet over et areal, inddrages eller 

mindskes på grund af indvandring af beskyttede arter jf. artsfredningsbekendtgørelsen. 
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En sådan erstatningsordning er også anbefalet af en lang række interessenter i Real Danias 

Collective Impact initiativ i brev til daværende Miljø- og fødevareminister af 17. januar 2018.  

 

På denne baggrund skal Landbrug & Fødevarer på det kraftigste opfordre til, at den foreslåede 

ændring af artsfredningsbekendtgørelsen justeres således, at den kommer i overensstemmelse 

med formålet med ændringen jf. høringsmaterialet og alene forbyder indfangning og opbevaring af 

de relevante arter af dagsommerfugle. 
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