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Vedr.: Høringssvar vedr. j.nr. SNS-369-00001 Naturstyrelsens udkast til
”Beredskabsplan for Havpattedyr”

På baggrund af de senere års strandinger af større hvaler, skal DOSO opfordre til, at
Naturstyrelsen foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde, når hvaler strander. Endvidere
skal vi opfordre til, at der iværksættes en afværgning, allerede når en hval nærmer sig indre
farvande, således at man undgår, at hvalen forvilder sig langt ind med risiko for stranding.
Styrelsen opfordres også til at sørge for muligheder til at forhindre, at private nysgerrige sejler
hen til hvaler, der er kommet ind i indre farvande, og dermed evt. forøger risikoen for, at
hvalen ledes ind på lavt vand og strander.
Endelig skal DOSO opfordre til at Styrelsen - på baggrund af erfaringer fra lande som
England, USA, New Zealand og Australien - i hvert enkelt tilfælde vurderer muligheden for at
forsøge at få en strandet hval ud i havet igen, og at man omgående afsikrer området, således at
nysgerrige ikke kan komme tæt på og derved forårsager yderligere stress for den strandede
hval.
DOSO kan tilslutte sig Styrelsens intention om at sikre en hurtig aflivning af syge og
nødlidende dyr. Derfor kan DOSO ikke tilslutte sig Styrelsens intention om, at hvaler på over
8 meters længde blot overlades til en naturlig død uden menneskelig indblanding. Styrelsen
opfordres til i hvert enkelt tilfælde at sikre en saglig vurdering af muligheden for, at hvalen
aflives, og derved undgår unødvendig lang tids lidelse før den dør, således som det var
tilfældet for hvalen i Vejle fjord.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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