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Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljøstyrelsen 

Naturbeskyttelse 

Att.: Cristina Nissen crnis@mst.dk 

Jens Frydenberg jfryd@mst.dk 

Jens Erik Kundby Nielsen jekni@mst.dk 

CC: mst@mst.dk 

Høring af forslag til lov om ændring af lov om Naturbeskyttelse (national liste med 

handelsforbud mm overfor visse invasive arter) og lov om havstrategi 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 4. august 2017 

og har følgende bemærkninger: 

 

§ 1, Lov om naturbeskyttelse 

 

Som anført i forbindelse med Landbrug & Fødevares høringssvar til Handlingsplan mod invasive 

arter Landbrug & Fødevarer bakker overordnet set op om en indsats mod invasive arter, således at 

disse arters negative effekter – både samfundsøkonomisk og i forhold til biodiversiteten - kan 

begrænses mest muligt.  

 

I den forbindelse anerkendte Landbrug & Fødevarer, at en nationale liste over invasive arter samt 

et handelsforbud m.v. for arter på listen kan være en fornuftig tilgang, men understregede 

vigtigheden, af at der er foretaget en fuldstændig samfundsøkonomisk analyse af, hvad et sådan 

handelsforbud vil betyde.  

 

Samtidig understregede organisationen, at det i den forbindelse er afgørende, at der tages hensyn 

til erhvervsmæssige interesser således, at virksomhedsejere og lodsejere ikke påføres urimelige 

omkostninger. Dette kan fx være i forbindelse med forbud mod handel eller produktion af særlige 

arter. 

 

I forlængelse heraf finder Landbrug & Fødevarer det positivt, at der med det aktuelle lovforslag 

gives bemyndigelse til miljø- og fødevareministeren til at fastsætte en overgangsordning, der f.eks. 

kan sikre, at erhvervsdrivende i en begrænset periode vil kunne afsætte et evt. restlager af arter på 

den nationale liste. 

 
Det er i den forbindelse afgørende, at en overgangsordning tilpasses den aktuelle produktion, 

således at der er overensstemmelse mellem produktionens længde og overgangsordningen. Som 

eksempel kan nævnes, at produktionstiden i en planteskole kan være flere år, og det er derfor 

vigtigt, at overgangsperioden skal være af mindst samme længde for at begrænse tabene på den 

igangværende produktion. 

 

Ud over en rimelig overgangsordning bør der også i visse tilfælde kunne gives en direkte erstatning 

til producenter, der har haft en hidtidigtig lovlig produktion af fx en plante, og som vil opleve et reelt 

tab, hvis der indføres et handelsforbud fx på grund af investeringer foretaget i den specifikke 

produktion. 
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Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget afsnit 4, at de økonomiske 

konsekvenser for erhvervslivet vurderes at være begrænsede. Selvom dette evt. vil være korrekt 

set i et bredere perspektiv, vil der uden tvivl være enkeltproducenter fx planteskoler, hvis tab vil kun 

i begrænset omfang kunne mindskes gennem en overgangsordning. I sådanne tilfælde hvor 

enkeltproducenter rammes uforholdsmæssigt hårdt, bør der være mulighed for at give en direkte 

kompensation, der modsvarer den enkelte producents tab.  

 

Et handelsforbud, der rammer danske producenter bør endvidere følges op af et indførselsforbud 

for samme art, der kan sikre, at der ikke sker køb af arten hos udenlandske producenter. Samtidig 

bør der fortsat være mulighed for en evt. eksport af arter til lande, hvor der ikke er et lignende 

handelsforbud. Således bør et handelsforbud ikke nødvendigvis være lig med et avls / 

produktionsforbud. 

 

For hver art på den nationale liste bør der således ske en grundig vurdering af, hvilke regler, der 

skal gælde ud fra både naturfaglige og økonomiske vurderinger samt vurdering af artens status 

nationalt og i andre lande. 

 

Lovforslagets bemyndigelse til ministeren udmøntes i en bekendtgørelse, der ud over at fastsætte 

arterne på den nationale liste også må forventes at fastlægge procedurer for, hvordan arter kan 

tilføjes eller fjernes fra listen. I den forbindelse er det afgørende, at der fastsættes regler, der sikrer 

at der sker en reel inddragelse af interessenter i forbindelse med vurderingen af arter, og at det 

sikres, at der sker en fagligt underbygget vurdering af både samfunds- og erhvervsøkonomiske 

omkostninger ved at lade en art optage på listen jf. punkterne på side 22 i høringsmaterialet. De 

økonomiske konsekvensvurderinger skal omfatte alle typer af forbud jf. forordningens artikel 7 (1), 

der kan overvejes indført for den enkelte art.  

 

 

§ 2, Lov om havstrategi 

 

I forslagets tabel bør klimaforandringer og deraf følgende temperaturændringer m.v. nævnes som 

en menneskeskabt belastning af havmiljøet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen Post 

Chefkonsulent 

Tlf. 33 39 46 52  

E-mail: kpo@lf.dk 
 

 

 

 


