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Miljø- og Fødevareministeriet 

Departementet  

Natur- og klimatilpasning 

Att.: Cristina Nissen 

mfvm@mfvm.dk 

Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af 

tilskadekommet vildt (ændring af den nationale beskyttelse i minivådområder) sagsnummer 

2018-5486 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist den 9. november 2018 og har 

følgende bemærkninger: 

 

Landbrug & Fødevarer er helt enige i formålet med den foreslåede ændring af 

artsfredningsbekendtgørelsen, der vil sikre, at den nationale artsfredning ikke bliver en hindring for 

ændring og / eller genopdyrkning af aftalebaserede minivådområder.  

 

Som det også fremgår af høringsbrevet vil denne ændring supplere den indførte undtagelsesregel 

for minivådområder i § 3 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper.  

 

Med den nye formulering i § 14, stk. 5 vil det være muligt at nedlægge / ændre et minivådområde i 

perioden fra 1. oktober til 28. februar, selvom der måtte være en forekomst af dyr, der er nævnt på 

bekendtgørelsens bilag 1, men ikke markeret med understregning.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet har oplyst, at tidsbegrænsningen er fastsat af hensyn til de 

pågældende arters yngletid. Landbrug & Fødevarer skal dog påpege, at der vil kunne være et 

uheldigt sammenfald mellem forbudsperioden fra 1. marts til 30. september og den periode, hvor 

det vil være muligt at gennemføre ændringer / nedlæggelse af minivådområdet  - fx på grund af, at 

arealer kan være våde eller på anden måde svært fremkommelige i vinterhalvåret. 

 

På den baggrund skal det henstilles, at den anførte periode genovervejes og afkortes, således at 

perioden ændres til 28. februar til 1. september. 

 

Udkastet til ny bekendtgørelse lægger ikke op til en ændring af § 14, stk. 2 om beskyttelse af 

planter, som er nævnt på bilag 2, men ikke markeret med understregning (nationalt beskyttede 

arter). 

 

Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse kraftigt henstille til, at forbuddet i § 14 , stk. 2 fremover 

ikke skal gælde, når der er tale om ændring og / eller genopdyrkning af aftalebaserede 

minivådområder. 
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Det kan ikke endegyldigt udelukkes, at der vil kunne indvandre nogle af de nævnte planter på 

minivådområde-projektarealerne, og det vil derfor være meget uhensigtsmæssigt, hvis et 

minivådområde ikke vil kunne ændres / genopdyrkes på grund af forekomst af en beskyttet plante.  

 

Dette vil være i modstrid med ovennævnte undtagelse i Naturtypebekendtgørelsen og kunne være 

med til at øge usikkerheden i forbindelse med etablering af vådområder.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand og Natur 

 

D +45 33 39 46 52 

M + 45 22 99 84 83 

E kpo@lf.dk 


