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Følgende dyr tilføjes bilag 1 som undtagelser som private gerne må holde: 

Generelt: 

Følgende arter som vi vil foreslår igen skal være lovlige for private, har alle, da de var lovlige for private, 

været holdt uden problemer. De er hverken farlige eller vanskelige at holde på dyreværnsmæssigt forsvarlig 

måde. Det giver ingen mening at de er forbudt for private at holde. Flere af arterne har de zoologiske haver 

ingen interesse i at holde, så bevarelse af den europæiske bestand er stort set overladt til private avlere. 

Dette arbejde med at bevare arterne i Europa ønsker vi at kunne deltage i. Men det kræver at arterne igen 

bliver tilladte for private at holde. 

I forbindelse med valg af arter har Michael O. Jørgensen fra Bio/zoo Information været med som 

fagkonsulent, og godkendt arterne som han betegner som lette og ikke farlige at holde for private.  

Bæltedyr  

6-båndet bæltedyr ( Euphractus sexcinctus), Dværgbæltedyr ( Zaedyus pichiy), Sydlig 3-båndet bæltedyr 

(Tolypeutes matacus), Brasiliansk 3-båndet bæltedyr  (Tolypeutes tricinctus). 

Begrundelse: De nævnte arter er endnu lettere at holde, og mindre end den nuværende tilladte art af 
bæltedyr (9-båndet bæltedyr (Dasypus novemcinctus).  
 
 
 
Alle arter genetter:  genetta spp. 

Begrundelse: Arterne holdes på samme måde og er lige egnede, enkelte arter er endda mindre end den 

tilladte genette genetta. Desuden er arterne meget vanskelige at skelne fra hinanden. Så man uforvarende 

kan komme til at anskaffe sig en art som ikke er tilladt.  

Katte (Felidae) 

Geoffroys kat (Leopardus geoffroyi) 

Europæisk vildkat (Felis silvestris silvestris) 

Leopard kat (Prionailurus bengalensis) 

Begrundelse: Alle arter er tilgængelige i Europa og har været holdt med succes i Danmark før gældende 

bekendtgørelses ikrafttræden. Alle tre arter er mulige at holde og opdrætte for private. Ingen af arterne 



udgør nogen form for sikkerheds risiko, ud over almindelige forbehold for bid og zoonoser som ved andre 

dyr. 

Snohale bjørn Potos flavus 

Begrundelse: Mindre end andre af lovlige halvbjørne (næsebjørn og vaskebjørn). Ganske let at holde og 

opdrætte. 

Ægyptisk flyvende hunde (Rousettus aegyptiacus) 

Begrundelse: Der er ingen grund til at hele gruppen af flyvende hunde er forbudt. De større arter kræver en 

del plads, men ægyptisk flyvende hund er en lille repræsentant for slægten, som er let at holde og formere. 

Det er den mest almindelige art som holdes af private rundt om i Europa.  

Muntjacs  Muntiacus spp. 

Begrundelse: Små nemme arter dværghjorte, som stort set holdes som geder og får. Ganske nemme at 

holde for private. 

 

Vi håber af vores forslag vil blive taget til efterretning. 
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