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Kære Naturstyrelsen, 

 

Den Danske Dyrlægeforening vil gerne takke for muligheden for at kommentere på mulige 

placeringer af Naturnationalparker. 

 

Vi ønsker ikke at prioritere placeringerne, men vi vil gerne appellere til, at der ved 

udvælgelsen tænkes på, at de udsatte dyrs sundhed og velfærd kan prioriteres. 

Indhegning af dyr er ikke naturligt, og en udsætning vil derfor medføre et ejeransvar, som er 

særligt stort, når der arbejdes med helårsgræsning. 

 

Derfor bør der ved udvælgelsen af de næste Naturnationalparker vægtes: 

• At arealernes beskaffenhed gør, at dyrene til enhver tid kan søge ly for vind og vejr og 

til enhver tid have adgang til foder og vand af fornuftig kvalitet. 

• At arealerne er så store, at der kan udsættes flere forskellige dyrearter, hvorved 

risikoen for specifikke parasitære udfordringer mindskes. 

• At hvis der udvælges områder fra bruttolisten, som ikke er egnet til helårsafgræsning, 

sikres, at præmissen så er, at dyrene aktivt fjernes fra arealet i vinterperioden. 

 

God dyrevelfærd og sundhed kan sikres ved: 

• At der indføres en protokol til vurdering af de udsatte dyrs sundhed og velfærd. 

• At der er skærpet tilsyn med dyrene i perioden fra november til april og i de perioder, 

hvor dyrene reproducerer sig. 

• At der kan tages aktiv hånd om de indavlsproblemer, som vil opstå som følge af 

hegning f.eks. ved bestandsregulering og aktiv tilførsel af ny genetik. 

• At der er en handleplan med mulighed for aktiv tildeling af f.eks. mineraler og 

tilskudsfoder. 

• At der sikres at der er mulighed for at kunne håndtere anmeldepligtige sygdomme og 

zoonoser. 

 

 

På vegne af og venlig hilsen 
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