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Det Dyreetiske Råd

• Rådets opgave er, ifølge dyreværnslovens § 25, ud 
fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden 
for dyreværn

• Rådet kan afgive udtalelser om spørgsmål inden 
for dyreværn

• Rådet rådgiver ministeren i forbindelse med 
fastsættelsen af regler efter denne lov

• Rådet initierer informations- og debatskabende 
aktiviteter inden for sit virksomhedsområde



Fokus i udtalelsen

• Dyrevelfærds- og dyreetiske overvejelser i 
forbindelse med rewilding, hvor planen er at 
udsatte dyr så vidt muligt overlades til at 
skulle klare sig selv som vildtlevende dyr.



Dilemma

• På den ene side at lade dyrene leve som 
vildtlevende for at opnå nogle 
naturplejemæssige gevinster og på denb
anden side at skulle varetage hensyn til deres 
velfærd



Lovgivning

• Gråzone mellem regler for at dyrene holdes 
som husdyr eller er vildtlevende

• Skal dyrenes betragtes som husdyr med de 
begrænsninger, dette giver juridisk for at 
realisere rewilding, eller skal de betragtes som 
vilde dyr med de dertil hørende manglende 
krav om at sikre foder, vand og lignende?



Konklusioner

• Når dyrene udsættes i et område, der er 
omgivet af hegn, så følger der også et ansvar 
med for dyrene

• Uanset den juridiske beskyttelse eller ,mangel 
på samme, så har vi en moralsk forpligtelse til 
så vidt muligt at beskytte de udsatte dyr mod 
unødig lidelse, hvis deres færden er 
begrænset af hegn



Konkrete tiltag

• Området skal give mulighed for udførelse af 
naturlig adfærd

• Valg af dyrearter/-racer skal tilpasses 
forholdene

• Udvikle plan for overvågning af bestanden i 
peroder, hvor det må forventes, at dyrene har 
svært ved at klare sig



Konkrete tiltag

• Udarbejde retningslinjer for, hvornår dyr bør 
aflives/omplaceres

• Udarbejde handlingsplan for, hvornår og 
under hvilke betingelser, man bør foretage en 
evt. reduktion af bestanden

• Løbende indsamling af dokumentation for 
projektet

• God kommunikation til lokalsamfundet og 
besøgende



Og hvad så?

• Udtalelsen er afleveret til ministeren

• Udtalelsen er benyttet i diverse offentlige 
diskussioner

• Udtalelsen har været fremme i medierne

• Håber at vildtforvaltningsrådet vil medtage 
tankerne og konklusionerne i udtalelsen i det 
fremtidige arbejde med rewilding


