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23. l. Straf og konfiskation
Reglerne om straf findes i lovens § 89. Som udgangspunkt svarer denne bestemmelse indholdsmæssigt til
de tilsvarende bestemmelser i naturfredningsloven og sandflugtsloven.
Strafferammen
Strafferammen i stk. i er bøde. Foreligger der skærpende omstændigheder, kan straffen stige til hæfte eller
fængsel i indtil I år, jf. stk. 2. Det vil bl.a. være tilfældet, når overtrædelsen er begået forsætligt eller groft
uagtsomt, og når der herved er voldt skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte eller fremkaldt
fare herfor, eller når der er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel ved overtrædelsen for den
pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
Det er i lovteksten - i modsætning til tidligere - præciseret, at det også er strafbart at overtræde de
overenskomster om fredninger, der blev indgået for fredningsnævnene efter den lovgivning, der var
gældende før 1969.
Med hjemmel i stk. 3 er der i de bekendtgørelser, der er udstedt efter loven, fastsat straf af bøde for
overtrædelse af de supplerende bestemmelser heri.
Selskaber og offentlige myndigheder m.v. kan pålægges bødeansvar
I lighed med naturfredningsloven er det i stk. 4 angivet, at for overtrædelser, der begås af aktieselskaber,
anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Det
er herudover præciseret i lovteksten, at staten, amtskommuner, kommuner og kommunale fællesskaber
kan pålægges bødeansvar.
Det er herved forudsat, at en strafbar handling er begået af disse som grundejere, bygherrer, driftsherrer,
arbejdsgivere eller lignende.
Udmålingen af bøde m.v.
Stk. 5 er ny og svarer til miljøbeskyttelseslovens regler. I de tilfælde, hvor der ikke sker konfiskation af
udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der efter bestemmelsen ved udmåling af bøde, herunder
tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.
Stk. 6, stk. 7 og 8 svarer til § 18, stk. 3, 4 og 5 i den tidligere sandflugtslov. Formålet er at øge politiets
muligheder for at gribe effektivt ind mod ulovlig motorkørsel og campering på stranden og i klitterne langs
den jyske vestkyst.

Forældelsesfristen er 5 år
Ifølge stk. 9 er forældelsesfristen for strafansvaret 5 år.
Bestemmelsen er tildels ny, idet den tidligere 5-årige forældelse for overtrædelse af visse af lovens
bestemmelser er udvidet til at omfatte overtrædelser af, dels alle bestemmelser i loven jf. § 89, stk. 1, dels
bestemmelser i regler udstedt efter loven. I bemærkningerne til lovforslaget er bl.a. givet den begrundelse,
at den eneste adækvate reaktion på overtrædelse i mange situationer vil være bødestraf, idet fysisk
lovliggørelse ikke er mulig.

23.2. Udgifter til opbevaring og transport
Bestemmelsen i lovens § 91 tager især sigte på reglerne om Washingtonkonventionen. Der er tilvejebragt
en udtrykkelig hjemmel til at lade transportøren betale det offentliges udgifter til bl.a. hjemtransport til
oprindelseslandet af »Ulovlige« dyr og planter. Formuleringen er i forhold til naturfredningsloven ændret
for at præcisere, at bestemmelsen finder anvendelse ikke blot, hvor indførsel rent faktisk er sket i strid med
de gældende regler, men også i tilfælde hvor det ved varernes ankomst her til landet konstateres, at
indførsel må afslås, fordi de nødvendige tilladelser fra afsenderlandet ikke foreligger, eller at indførsel ikke
kan tillades af andre grunde. Efter lovbemærkningerne forudsætter reglens anvendelse ikke, at der kan
lægges transportøren eller den, som varerne er bestemt til, noget til last, idet disse - uanset subjektiv skyld
- må være nærmest til at bære risikoen for, at det er eller har været nødvendigt at træffe udgiftskrævende
foranstaltninger.

23.3. Udpantning m.v.
Lovens § 92 giver myndigheden udpantningsret for bl.a. de udgifter, som i en række tilfælde afholdes for
ejerens regning. Det kan være tinglysningsgebyrer, når der efter § 66, stk. i skal ske tinglysning af
betingelser for en tilladelse eller dispensation, eller for tinglysning efter lovens § 74, stk. 2, af et påbud om
berigtigelse af et ulovligt forhold. Det kan også være for udgifterne til de selvhjælpshandlinger, som
myndighederne skal foretage efter § 5.3, stk. 3, § 74, stk. 3 og 4 og § 75, stk. 2 og 3 samt udgifter til
opbevaring og transport af ulovligt indførte vilde dyr og planter eller produkter heraf, jf. § 91.

