Omfattende fuskeri med truede
papegøjer
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Der fuskes i stor stil med truede papegøjer.
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Kendere af det danske fuglemarked: Der lyves om at par af truede papegøjer med CITES-certifikat har fået
unger – i virkeligheden er der tale om indsmuglede æg af truede papegøjer fra Fjernøsten.
Handel med truede papegøjer og parakitter på den såkaldte CITES I-liste kan kun handles videre, hvis der følger
et såkaldt CITES-certifikat – udstedt af Naturstyrelsen - med fuglene.
Men der fuskes i stor stil med reglerne – den såkaldte Washington-konvention om illegal handel med truede dyr
og planter.
Det afslører kendere af det danske fuglemarked over for WWF Verdensnaturfonden.
Fjernøsten-fidusen
En udbredt måde at omgå konventionen på er ved at hævde, at et par af f.eks. truede og sjældne kakaduer, som
man har et CITES-certifikat på, har fået unger. I virkeligheden er der tale om kakadu-unger, som er kommet hertil
i form af ulovligt indsmuglede æg fra Fjernøsten.
Kendere af markedet oplyser, at sjældne og truede kakadu-par indbringer 40.-60.000 kroner i Europa, mens æg
fra sjældne og truede kakaduer kan købes i Fjernøsten for blot ca. 1.500 kroner. Typisk indsmugler man så ti æg
ad gangen. Heraf vil syv-otte stykker typisk blive udklækket og overleve i Danmark.
Normalt vil Naturstyrelsen udstede et CITES-certifikat på hver af de nye påståede kakadu-unger. Efter at de nu
CITES-certificerede ungerne yderligere er forsynet med fast ring eller chip, er de klar til salg.
Kun hvis Naturstyrelsen får mistanke om urent trav, vil styrelsen udbede sig DNA-bevis på at ungerne stammer
fra de påståede kakadu-forældre. Men ifølge WWF’s kilder vurderer de wildlife-kriminelle risikoen som minimal –
set i forhold den fortjeneste, der kan scores.
Spanien-fidusen
Kendere af markedet peger også på, at Washington-konventionen omgås ved hjælp af den såkaldte Spanienfidus.
Igen kræver fidusen at man har et truet papegøje-par med CITES-certifikat. Med dét i lommen lyver man sig til at
parret har fået unger. I virkeligheden er ungerne smuglet til Europa fra Sydamerika som æg.
Her smugler man dog typisk ikke selv æggene hjem i et fly fra Sydamerika. Det typiske er, at andre smugler æg
fra truede papegøjer fra Sydamerika til Portugal og Spanien.
Æggene af de truede papegøjer udklækkes så f.eks. i Spanien. De danske opkøbere kører til Spanien i bil og
smugler så f.eks. 3-4 uger gamle truede papegøjer ind over den dansk/tyske landegrænse – stort set risikofrit,

ifølge WWF’s kilder.
Samme kilder hævder, at 2-3 danskere ligefrem har egne – hemmelige – papegøjefarme i Spanien.
En 3. måde at omgå Washington-konventionen på, er ved at lyve truede papegøjer, som man har CITES-certifikat
på, døde. Og så påstå at truede papegøjer af samme art som de døde, men som i virkeligheden er ulovligt
indsmuglet til Danmark enten i form af æg eller som unger, er truede papegøjer, som lovligt kan videresælges,
fordi de er udstyret med det eftertragtede CITES-certifikat (Fra det påståede døde par).
WWF: Hæv strafferammen
WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg er rystet over oplysningerne:
- Hvis der er hold i oplysningerne, så er det jo ganske forfærdeligt. Og et ekstra godt argument for at sætte
strafferammen for illegal handel med dyr og planter – som foreslået af WWF Verdensnaturfonden – op fra et til
mindst to års fængsel.
Den nuværende lave strafferamme betyder, at politiet i dag ikke har adgang til mail-korrespondance og
telefonaflytning i efterforskningen af sager om illegal handel med truede dyr og planter. Retsplejeloven
bestemmer nemlig, at kun alvorlige forbrydelser, der har udsigt til at udløse en fængselsdom på mindst to år
fængsel, giver politiet adgang til indgreb i den normalt gældende meddelelseshemmelighed.
- Som det er i dag slipper de, der handler illegalt med dyr og planter ofte helt for straf. Inklusive kriminelle, der
begår wildlife-kriminalitet i stor eller større skala. Det er uacceptabelt. Derfor må der simpelt hen strammes op,
siger Gitte Seeberg.
WWF Verdensnaturfonden kører for tiden en kampagne, der skal udbrede kendskabet til Washingtonkonventionen og de afledte danske regler, der forbyder illegal handel med truede dyr og planter.

