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Natur og Klimatilpasning 

J.nr. 2019-11434 

Ref. CRNIS 

Den 

 

Til Høringsportalen og parter på vedlagte høringsliste   

   

  

 

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 
 
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast ændring af bekendtgørelse 
om fredning af visse plante- og dyrearter (artsfredningsbekendtgørelsen) mhp. 
indførelse af forbud mod indfangning af en række sommerfugle i offentlig høring. 

 

Med bekendtgørelsen foreslås indført et forbud mod indsamling og opbevaring i 

private samlinger af en række dagsommerfugle. Det sker ved, at i alt 33 danske 

dagsommerfuglearter bliver omfattet af artsfredningsbekendtgørelsens forbud 

mod indfangning af og drab på nationalt beskyttede arter. Desuden bliver det 

forbudt at handle, overdrage, opbevare, konservere, transportere og udstille 

enheder, som er samlet i strid med forbuddet. En række museer og offentlige 

myndigheder og institutioner er dog undtaget herfra. Det vil desuden fortsat være 

muligt at indfange de omhandlede sommerfuglearter til forskningsaktiviteter. 

 

Udvælgelsen af arter er sket på baggrund af en vurdering fra Aarhus Universitet, 

der med udgangspunkt i Rødliste 2019 og den nyeste ekspertviden, har 

gennemgået i alt 113 sommerfuglearter. For hver art, har Aarhus universitet 

vurderet om et forbud mod indfangning vil kunne have en positiv effekt på 

bestanden.  

 

Aarhus Universitets (DCE) vurdering kan læses i sin helhed her:  

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_24.pdf 

 

Samtidig med høringen notificeres udkast til bekendtgørelse til EU-kommissionen 

efter Informationsproceduredirektivet. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 

efter udløbet af den 3 måneder lange stand still periode.  

 

Afgivelse af høringssvar 

Udkastet til bekendtgørelse er i offentlig høring via Høringsportalen, 

www.hoeringsportalen.dk Derudover er udkastet sendt til de organisationer, 

myndigheder m.v., der er anført på vedlagte høringsliste. 

 

Høringssvar bedes sendt senest den 5. juni 2020 kl. 12.00 pr. e-mail til 

mfvm@mfvm.dk med angivelse af j.nr. 2019-11434 i emnefeltet.  
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Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til mfvm@mfvm.dk med angivelse af 

j.nr. j.nr. 2019-11434 i emnefeltet. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på 

Høringsportalen, hvilket indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig 

opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn og mailadresse.1 

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Et foreløbigt udkast til bekendtgørelse har været sendt i præhøring i 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) med henblik på en 

foreløbig vurdering af de administrative konsekvenser. Erhvervsstyrelsen har 

vurderet, at ændringerne ikke medfører administrative konsekvenser for 

erhvervslivet. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet 

regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet, 

da ændringerne ikke vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, 

udvikle og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Cristina Nissen 

Specialkonsulent 

 

 

                                                             
1 Bemærk at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være 
behov for at videresende disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene 
indgår personoplysninger, vil disse således kunne blive videresendt til anden myndighed 
med henblik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. Personoplysninger 
vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på baggrund af 
høringen, og som offentliggøres efter høringen på Høringsportalen. 
 
Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 1. juli 2020, hvorefter de 
journaliseres og overføres til Statens Arkiver efter 5 år.  
 
Den, der indsender personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få 
indsigt i og begrænse behandlingen og kan trække samtykke til behandling tilbage. I så fald 
er det ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Miljø- og 
Fødevareministeriets Data Protection Officer (DPO) er Kasia Torian (tlf. 93 59 70 11, e-mail 
DPO@mfvm.dk). Spørgsmål til rettigheder m.v. kan rettes til DPO’en. Det er muligt at klage 
til Datatilsynet over Miljø- og Fødevareministeriets behandling af personoplysninger. 
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