
 

 
Side 1 | 2

Jeg har senest skrevet til dig den 19. juli 2022, og jeg vender nu tilbage til 
sagen.  
 
Du henvender dig som formand for Foreningen Ulvetid om implementeringen 
af habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter) i dansk lovgivning. Sammen med din henvendelse 
har du sendt mig kopi af din korrespondance med miljøministeren, hvor du 
har gjort gældende, at implementeringen af artikel 12 i habitatdirektivet på 
nærmere angivne punkter er fejlagtig/utilstrækkelig. Du har henvist til bl.a., at 
implementeringen af direktivets artikel 12, stk. 1, litra b, i 
naturbeskyttelseslovens § 29 a og jagt- og vildtforvaltningslovens § 7, ikke er 
i overensstemmelse med ordlyden i direktivbestemmelsen, idet der er tilføjet 
en supplerende betingelse. Miljøministeren har i sit svar af 27. juni 2022 
henvist til, at det er Miljøministeriets vurdering, at direktivbestemmelsen er 
implementeret korrekt i dansk lovgivning. 
 
Jeg forstår din henvendelse sådan, at du ønsker, at jeg skal indlede en 
undersøgelse af, om habitatdirektivets artikel 12 på de angivne punkter er 
implementeret korrekt i dansk lovgivning.  
 
Det har jeg ikke mulighed for. Det skyldes, at ombudsmanden ikke kan 
behandle klager over Folketinget (§ 7, stk. 1, i lov om Folketingets 
Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013), og at jeg 
derfor heller ikke kan behandle klager over indholdet af de love, som 
Folketinget har vedtaget, eller i øvrigt beskæftige mig med lov-
givningspolitiske spørgsmål, herunder spørgsmål om, hvorvidt Danmark har 
implementeret bestemmelser i et direktiv korrekt. Jeg henviser herved til 
Lisbeth Adserballe mfl., Ombudsmandsloven med kommentarer, 2. udgave 
(2013), s. 67 f. 
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Hvis du ønsker at gå videre med sagen, skal jeg henvise dig til eventuelt at 
kontakte Europa-Kommissionen om spørgsmålet om Danmarks 
implementering af habitatdirektivet og bede om Kommissionens vurdering af, 
om implementeringen er i strid med direktivet. 
 
Jeg foretager mig ikke mere i anledning af din henvendelse.  
 
 
Med venlig hilsen 
for ombudsmanden 

 
 
 




