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Udsendt d. 21. – 8.- 2013 
 
Vejledning  nr. 1 til Konservator- og Artsfredningsbekendtgørelserne af 1. april 2013. 
Udarbejdet af Dansk Zoologisk Konservatorforening   v/ Vagn Reitz. 
 
D. 1. april 2013 trådte de to ovennævnte bekendtgørelser i kraft: 
 
Konservatorbekendtgørelsen : 
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter. 
 
Artsfredningsbekendtgørelsen . 
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.  
 
Der vil senere blive udarbejdet en detaljeret vejledning til de to bekendtgørelser i samarbejde med 
Naturstyrelsen, men dette  arbejde er endnu ikke påbegyndt. Derfor udsender DZK denne 
orientering, som gør rede for de vigtigste ændringer af de to bekendtgørelser og de umiddelbare 
konsekvenser heraf.  
 
Den forudgående revision har medført nogle strukturelle ændringer af bekendtgørelserne. 
 
Alle bestemmelser vedr. fredning og beskyttelse af dyrearter  findes nu i 
Artsfredningsbekendtgørelsen,  der bl.a. indeholder bestemmelser om hvilke dyr, der må 
konserveres og om omsætning af disse. 
 
Listen over arter, der ikke umiddelbart må konserves – det hidtidige bilag 1 til 
Konservatorbekendtgørelsen -  er derfor nu at finde i Artsfredningsbekendtgørelsen som bilag 5. 
(Disse arter vil i fremtiden blive omtalt som bilag 5-arter)    
 
I Konservatorbekendtgørelsen fastsættes bestemmelserne for den praktiske drift af en 
konservatorvirksomhed. 
 
Konservatorbekendtgørelsen: Tekst der er skrevet i kursiv er citater fra bekendtgørelserne. 
 
§ 1. Stk. 1. 
Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssig konservering af alle vildtlevende fugle, pattedyr, krybdyr 
og padder. 
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Det ny i denne bestemmelse er: 
 at ingen fisk eller hvirvelløse dyr (invertebrater) længere er omfattet af bekendtgørelsen. 
   Tidligere var visse  fisk og invertebrater fra Washingtonkonventionens, Habitatsdirektivets og  
   Bernkonventionens lister omfattet. 
 
 at alle fugle, pattedyr, krybdyr og padder fra hele Verden er omfattet af bekendtgørelsen. 
     Tidligere  var det stort set kun europæiske arter, samt alle arter, der er opført på  
     Washingtonkonventionens lister, der var omfattet. 
   
     Dvs. at det nu kun er autoriserede konservatorvirksomheder, der må foretage erhvervsmæssig  
     konservering af alle vildtlevende arter af fugle, pattedyr, krybdyr og padder. Man må  ikke  
     foretage erhvervsmæssig konservering af  eksotiske arter som f.eks impala eller gnu uden  
     en autorisation.  
 
    Den ny bestemmelse indebærer også, at alle eksemplarer af fugle, pattedyr, krybdyr og padder,  
    der ikke er jagtbare i oprindelseslandet, f.eks. eksotiske småfugle,  skal protokolleres og mærkes 
    ved modtagelsen – det gælder fra 1. april 2013.  
    Jagtbare arter der er opført på Washingtonkonventionens lister, f.eks. løve  skal protokolleres 
som  
    hidtil. 
 
Lagre af protokolleringspligtige eksemplarer af eksotiske arter, for hvilke der nu er 
protokolleringspligt, skal ikke nødvendigvis protokolleres og forsynes med mærker, hvis man på 
anden måde kan sandsynliggøre, at de stammer fra før 1. april 2013. Hvis man f.eks. har mærket 
eller registreret dem samlet. 
Måske vil den nye bekendtgørelse  være en god lejlighed til at få ryddet lidt ud i lagre af gamle 
burfugle etc. 
 
§3. Bestemmelserne om erhvervsmæssig konservering omfatter ikke: 
   
Stk.1.nr. 3)  Afkogning af jagttrofæer på en ejendom efter jagt på ejendommen. 
 
Stk. 1. nr. 4) afsavning og montering af afkogte trofæer fra dyr. 
 
Stk. 1. nr. 3 og 4 er en præcisering af gældende bestemmelser. 
Skytten på et jagtrevir må gerne mod betaling afkoge trofæer fra dyr stammende fra eget revir, men 
må ikke mod betaling afkoge trofæer fra et andet revir.  
Afkogning af trofæer i øvrigt er omfattet af bestemmelserne i Konservatorbekendtgørelsen. Man 
kan afkoge egne trofæer, mens erhvervsmæssig afkogning kun må foregå i en  autoriseret 
konservatorvirksomhed. 
 
Afsavning og montering af allerede afkogte trofæer betragtes ikke som konservering.        
 
Stk. 5). den konservering, der foretages på børneinstitutioner, skoler og andre  
     undervisningsinstitutioner  til undervisnings- og formidlingsbrug. 
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Denne bestemmelse er ny og indebærer, at de nævnte institutioner kan foretage visse former for 
konservering af fredede arter. F. eks lave et kranie eller et skelet af en solsort, eller tørre vingerne af 
en musvit.  
Egentlig udstopning og skindlægning må institutionerne dog kun foretage på jagtbare arter og 
muldvarpe, studsmus og  ægte mus, dog ikke brandmus.  
De fremstillede præparater må kun anvendes i undervisnings og formidlingsøjemed og må  ikke 
gøres til genstand for handel eller overdragelse. (Artsfredningsbekendtgørelsen § 24. stk. 1. 2. og 3.) 
 
 
§5. vedr. autorisation. 
 
Stk. 2 nr. 2:    
Konservatorskolens uddannelse  er blevet skrevet ind i bekendtgørelsen som et 
kriterium for tildeling af autorisation. Bestemmelsen har været gældende i en årrække grundet  
en beslutning i styrelsen. 
 
Derudover er kriteriet for tildeling af autorisation det samme som hidtil: 
 DZKs uddannelsesbevis eller bevis for en tilsvarende udenlandsk uddannelse. I sidstnævnte 
tilfælde kan Naturstyrelsen kræve, at ansøgeren skal aflægge en prøve i arts- og lovkundskab. Dette 
har hidtil været praksis, men er nu også blevet skrevet ind i bekendtgørelsen. 
 
 
  § 8.  Oplysningspligt      
 
En konservator betragtes som en tjenesteudbyder.  Konservatorens kunde er en tjenestemodtager. 
 
Konservatoren  skal oplyse tjenestemodtagere om kontaktoplysninger til Naturstyrelsen eller til 
Økonomi og Erhvervsministeriets elektroniske kontrapunkt (kvikskranke) jfr. § 16 i lov nr. 384 af 25 
maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked. 
 
Fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har DZK fået oplyst, at denne oplysningspligt er opfyldt, hvis 
virksomhedens autorisationsbevis  hænger, så det er synligt for kunderne, der kommer og skal have 
udført arbejde.  
   
§9. Konservering. 
 
Stk. 1. Listen over de arter, der ikke må konserveres uden dispensation, det tidligere bilag 1 til 
Konservatorbekendtgørelsen, er nu bilag 5 til Artsfredningsbekendtgørelsen, og der er blevet tilføjet 
følgende arter: 
 
Pattedyr: Brandmus, hasselmus og alle arter af småflagermus. 
 
Fugle: Kirkeugle, mosehornugle, stor hornugle, slangeørn,  dværgterne, høgesanger, sortterne 
tinksmed og pirol. 
 
Urfuglen er blevet fjernet, da den anses for at være uddød  i Danmark. (Ulven kom for sent til 
landet og nåede derfor ikke at komme  på listen)  
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Bilag 5 omfatter kun eksemplarer af de pågældende arter, hvis de stammer fra dansk natur, og  evt. 
lagre af de pågældende arter, som en virksomhed er i besiddelse af d. 1. april 2013 kan  
konserveres og omsættes, da de ikke er omfattet af bestemmelserne . 
 
En ændret praksis, gående ud på at privatpersoner også skulle kunne opnå en dispensation til at få et 
eksemplar af en ”bilag 5 art” konserveret,  har været drøftet for odderens vedkommende , og  DZK 
har et ønske om, at det også skulle være en mulighed vedr. de øvrige arter, især nu hvor meget 
almindelige arter som småflagermus er kommet på listen. Dispensationer til privatpersoner vil helt 
sikkert også betyde en større tilgang af materiale til de videnskabelige institutioner, der modtager 
kroppe og data fra dyrene. 
 
Dette spørgsmål er endnu ikke blevet afklaret, men der arbejdes på sagen  
 
Ansøgninger om dispensationer - også odder - skal rettes til: 
  
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
  
Att.: Jens Skovager Østergaard 
Tlf: 72 54 25 01  - e-maill: jenoe@nst.dk 
 
 
§11. vedr. protokollering. 
 
Stk. 2. 
Bestemmelserne i stk. 2 nr. 1, 2, 3, og 4. betyder at man ikke skal protokollere: 
- Fugle og pattedyr for hvilke der er fastsat jagttid i Denmark,  
- Muldvarpe, studsmus og ægte mus bortset fra brandmus 
- Arter af udenlandsk oprindelse, der er jagtbare i oprindelseslandet og ikke er opført på 
  Washingtonkonventionens lister. 
 
  
      
Artsfredningsbekendtgørelsen. 
 
Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser vedr. håndteringen af levende og døde  dyr.  § 5, §11 , og 
§15 indebærer et omfattende forbud mod handel og konservering,  men i § 22 – 24 er der nogle 
undtagelsesbestemmelser, som  gør det muligt for autoriserede konservatorer at foretage 
erhvervsmæssig konservering af  lovligt omkomne eksemplarer af fugle, pattedyr, krybdyr og 
padder. jfr. bestemmelserne i Konservatorbekendtgørelsen. 
 
§23  
 
Stk. 3. Det er tilladt at opbevare og omsætte lovligt konserverede zoologiske præparater. 
 
Denne bestemmelse indebærer at både konservatorerne og privatpersoner kan købe og sælge lovligt 
konserverede præparater.  
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Konservatorerne  har lov til at udstille præparaterne i deres forretninger og  i egne stande på messer 
osv. Derimod er det ikke tilladt at udstille præparater af de arter, der ikke må handles, i en 
forretning der tilhører en anden person. 
 
Hvis det drejer sig om præparater af arter, der er på Washingtonkonventionen, skal bestemmelserne 
i denne selvfølgelig overholdes. 
 
Undtagelsesbestemmelserne gælder ikke  døde eksemplarer af de dyr, som  handelsforbudet 
omfatter: 
Det er forbudt at handle med døde eksemplarer af :  
 
 -  fugle der har deres naturlige ophold på EUs område, undtagen  
    de 10 jagtbare eller invasive  arter, der er opført på Artsfredningsbekendtgørelsens bilag 4 
 
 -  padder, krybdyr og pattedyr, der er opført i bilag 1 i Artsfredningsbekendtgørelsen, samt enkelte  
    andre europæiske arter fra Bern Konventionens bilag II, som ingen pt. har kunnet finde rede i,  
    da den ikke foreligger i en dansk oversættelse . I praksis drejer det sig især om de arter af padder  
    krybdyr og pattedyr, der er på Artsfredningsbekendtgørelsens  bilag 1. 
 
 - Eksemplarer af ovennævnte arter, for hvilke der foreligger en Cites tilladelse kan handles. 
 
En indbyrdes udveksling af eksemplarer af døde dyr konservatorerne imellem kan finde sted, når 
det ikke drejer sig om egentlig handel – ej heller byttehandel. 
 
Handelsforbudet gælder også de lagre man lå inde med d. 1. april 2013 
 
Konklusion: 
 
De væsentligste ændringer som de ny bekendtgørelser indebærer er:   

- at en række eksotiske arter nu skal protokolleres – fra 1. april 2013   
- - at der er kommet flere arter på Bilag 5  
-  at handel med døde eksemplarer af  europæiske fugle samt visse padder, krybdyr og 

pattedyr er blevet forbudt – også de gamle lagre.  
 
Man skal være opmærksom på, at det ovennævnte kun drejer sig om bestemmelser fra 
Naturstyrelsen og  de har ikke noget at gøre med de bestemmelser der er er under udarbejdelse i 
Fødevarestyrelsen.  
Fødevarestyrelsens bestemmelser vil helt sikkert medføre nye krav om registrering af de dyr, som 
konservatorerne får indleveret i virksomhederne. Dette er endnu ikke afklaret, og DZKs medlemmer 
vil få en grundig orientering inden reglerne træder i kraft. 
 
Med venlig hilsen 
 
Pva.. Bestyrelsen 
 
Vagn Reitz. 
 
Tlf: 98 64 18 91 og 20 49 16 91 


