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Naturbeskyttelse 

Ref. CRNIS 

Den 23. april 2017 

 

 

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

handelsforbud mm overfor visse invasive arter) og lov om havstrategi 

 

Hermed sendes forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (national liste med 

handelsforbud mm overfor visse invasive arter) og lov om havstrategi i offentlig høring.  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Den foreslåede ændring af naturbeskyttelsesloven gør det muligt at oprette en række forbud, herunder 

et handelsforbud, mod en liste af ikkehjemmehørende invasive arter, der er problematiske i Danmark, 

og følger op på "Handling 4: Naturbeskyttelsesloven ændres" i Handlingsplan mod invasive arter.   

 

Formålet er at forebygge eller begrænse en række invasive arters skadelige effekt på en 

omkostningseffektiv måde. Med forslaget sikres det, at for eksempel den store indsats for at bekæmpe 

rynket rose i naturen ikke undermineres af, at man samtidig kan købe dem på planteskoler. 

 

Lovforslaget skal ses i lyset af EU-Forordning 1143/2014 om invasive ikkehjemmehørende arter, der 

indførte en række forbud mod ikkehjemmehørende invasive arter, der er problematiske på EU-niveau 

(forordningen) og derfor opført på den såkaldte EU-liste. Forordningens artikel 12 giver medlems-

landene mulighed for at udarbejde en tilsvarende national liste over arter, der er problematiske på 

nationalt niveau og anvende dele af forordningen på disse arter.  

 

Den foreslåede lovændring giver ministeren mulighed for at fastsætte regler udelukkende svarende til 

forordningens artikel 7 og 8, dvs. forbud mod indførelse, hold, avl, transport, markedsføring, 

anvendelse og udveksling, reproduktion, avl eller dyrkning og udsættelse i miljøet samt muligheden 

for at opnå tilladelse til dette med henblik på bl.a. forskning. 

 

Endelig indeholder forslaget en mulighed for ministeren for at fastsætte en overgangsordning, der 

f.eks. kan sikre, at erhvervsdrivende i en begrænset periode under visse betingelser vil kunne afsætte et 

evt. restlager af arter på den nationale liste. 

 

Havstrategiloven  

Formålet med lovudkastet er en ajourføring af havstrategiloven, med henblik på at implementere et 

kommissionsdirektiv, der er vedtaget i maj 2017, og som foretager tekniske tilpasninger af bilag III i 

havstrategidirektivet. Havstrategidirektivets bilag III er implementeret 1:1 som bilag 1 i 

havstrategiloven, og det kommende direktiv, der ændrer bilag III, kræver derfor en lovændring af 

havstrategiloven, da loven ikke indeholder en hjemmel til at ændre bilaget ved en bekendtgørelse. 
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Ændringen af bilaget i havstrategirammedirektivet består i at opstille en mere generel og systematisk 

liste over havmiljøets karakteristika, dvs. de naturlige elementer i havmiljøet, samt menneskelige 

belastninger og påvirkninger. Det reviderede bilag skal – ligesom det gældende – anvendes til 

myndighedernes udarbejdelse af basisanalyser, beskrivelse af god miljøtilstand, fastsættelse af 

miljømål og udarbejdelse og gennemførelse af overvågningsprogrammer. Implementeringen har 

derfor en ren teknisk karakter. 

 

Høringssvar bedes sendt til Cristina Nissen, crnis@mst.dk, Jens Frydenberg, jfryd@mst.dk og Jens 

Erik Kundby Nielsen, jekni@mst.dk cc Miljøstyrelsens hovedpostkasse mst@mst.dk senest d. 4. 

august 2017. 

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk). Ved at afgive høringssvaret 

samtykkes til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. Det bemærkes, at 

høringsvar vil blive sendt til Miljø- og fødevareudvalget.  

 

Med venlig hilsen 

Cristina Nissen  
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