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Miljøstyrelsens praksis ved behandling af ansøgning om 
blodfornyelse til eksisterende hold af arter omfattet af bilag 1 
til fugleholdsbekendtgørelsen  
 

 

 

Miljøstyrelsen har ved administrationen af fugleholdsbekendtgørelsen fulgt en lempelig praksis for 

blodfornyelse i hold af fugle omfattet af bilag 1 og   har ikke stillet krav om, at ansøger skulle angive 

konkret begrundelse for, at blodfornyelsen var relevant og nødvendig. Fra 15. oktober 2021 er denne 

praksis strammet op. Det betyder, at ansøger i ansøgninger om tilførsel af nye fugle til eksisterende 

hold af bilag 1 arter skal begrunde behovet for blodfornyelse. Behov for blodfornyelse opstår når der er 

behov for at tilføre en avlsbestand genetisk ubeslægtede individer for at undgå indavl.  

 

Rovfugle og ugler på bilag 1 må ikke holdes i fangenskab jf. fugleholdsbekendtgørelsens § 3, stk. 1. 

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet, jf. § 3, stk. 3. 

 

Denne dispensationsmulighed har siden bekendtgørelsens ikrafttræden været administreret meget 

restriktivt. Baggrunden for den meget restriktive praksis har været, at formålet med bekendtgørelse 

om fuglehold har været at udfase hold af bilag 1 arter. Der er kun meddelt dispensation i særlig 

tilfælde, så som hold af ”eget opdræt” eller anskaffelse af nye fugle begrundet med blodfornyelse til 

allerede eksisterende hold af rovfugle og ugler omfattet af bilag 1.  Intentionen med at tillade 

blodfornyelse i eksisterende hold har været, at fugleholderen dermed kan undgå indavl i et 

eksisterende hold ved tilførsel af en ubeslægtet fugl.  

 

Hidtil har styrelsen ved ansøgninger begrundet med blodfornyelse ikke efterspurgt en konkret 

begrundelse for behovet for blodfornyelse. I praksis har styrelsen derfor meddelt dispensation til 

tilføjelse af nye individer til et hold af bilag 1 arter, blot blodfornyelse blev anført som begrundelse.  

 

Denne praksis er ikke i overensstemmelse med den ellers meget restriktive dispensationspraksis på 

området og det overordnede formål om at udfase hold af bilag 1 fugle. Miljøstyrelsen vil derfor 

fremover foretage en konkret vurdering af, hvorvidt en ansøgning om dispensation begrundet med 

blodfornyelse er nødvendig i et eksisterende hold. Denne vurdering vil betyde at styrelsen bl.a. vil 

forholde sig til det eksisterende fugleholds størrelse og kønsmæssige sammensætning, om der sker 

opdræt og om fuglene i det eksisterende hold er så nært beslægtede, at det er nødvendigt at tilføre ”nyt 

blod” for at undgå indavl. Ved indavl forstås avl med genetisk nært beslægtede individer (mødre, 

fædre, søskende og fætre/kusiner). Fugleholdere, der ansøger om dispensation begrundet med et 

behov for blodfornyelse til et fuglehold af en art omfattet af bilag 1, vil derfor fremover skulle begrunde 

behovet for blodfornyelse og hvorfor netop det ansøgte individ er nødvendigt for at kunne undgå 

indavl i forhold til fugle, der allerede indgår i holdet.    

 


