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Høring over udkast til forvaltningsplan for mink, mårhund og 
vaskebjørn  
 
 
 

Hermed sendes udkast til forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn i 

offentlig høring.  

 

Mårhund og vaskebjørn er optaget på EU-listen over ikkehjemmehørende invasive 

arter, hvilket medfører, at Danmark bl.a. er forpligtet til at håndtere arterne. 

Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn fastlægger mål, rammer og 

konkrete initiativer for at begrænse de tre invasive arters skadelige indvirkning i 

naturen. Planen erstatter de eksisterende forvaltnings- og indsatsplaner for mink 

og mårhund fra 2012 og 2010.  

 

Den overordnede strategi for mink og mårhund er at bekæmpe arterne i naturen, 

at minimere udslip af mink samt at reducere risikoen for yderligere spredning af 

mårhund til områder, hvor den endnu ikke er etableret. Vaskebjørn er endnu ikke 

etableret i Danmark, så fokus er på forebyggelse og hurtig udryddelse. I 

forvaltningsplanen fokuseres på aktiv deltagelse af lodsejere, frivillige og 

organisationer i overvågningen og bekæmpelsen af de invasive arter. 

 

Høringssvar bedes modtaget senest den 22. oktober 2019 pr. e-mail til 

mst@mst.dk med angivelse af j.nr. MST-854-00215 i emnefeltet.  

 

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til Mariann Chriél pr. e-mail til 

mst@mst.dk eller machr@mst.dk med angivelse af j.nr. MST-854-00215 i 

emnefeltet.  

 

Miljøstyrelsen 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 mailadresse1.  

 

                                                             
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. december 2019, 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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Høringsmaterialet er tilgængeligt på Høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk .  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mariann Chriel 

+45 21 57 70 75 

machr@mst.dk 
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