Dagsommerfugle på Rødlisten
Klubben har modtaget denne orienteringsskrivelse -- Som det ses, er det uklart, hvad
der gælder for alle andre insekter på statens arealer , jf. at man i nr 6) i adg.
bekendtgørelsen taler bredt om ”dyr”.-- Vi kommer nok til at høre mere om denne sag.
-- Vi har redigeret en anelse i orienteringsskrivelsen, idet der i en tidligere udgave af
Nat.Styrelsens artikel også var en inddragelse af ”natsværmere”, som nu er borttaget.

”..Naturstyrrelsen har forleden meddelt, at det ikke længere er tilladt at samle
rødlistede dagsommerfugle på styrelsens arealer, men at tilladelse kan gives til
videnskabeligt formål. http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-inaturen/dagsommerfugle/

(Men skal det gælde disse insekter, må det vel også gælde alle andre arter insekter
m.v.?)

Forbuddet er rent administrativt og begrundes med adgangsbekendtgørelsens § 28,
stk. 1, nr. 6 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182079
Paragraffen har været der i umindelige tider, men åbenbart først nu mener NSTs
jurister, at den kan fortolkes som et forbud mod indsamling af bl.a. insekter.
bkg. pgf 28 siger:
§ 28. På strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på
udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land er ikke tilladt følgende:
1) Fiske i søer, damme og vandløb.
2) Beskadige træer og buske.
3) Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas.
4) Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske
eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller
offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er
over 10 m høje.
5) Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler,
blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til
privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må
ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.
6) Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige huler og reder,
yngel og æg.
7) Drive handel.
8) Opstille telte og lign.
9) Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater,
højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde.
10) Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys.
11) Klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler…”

