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NOTAT
Notat om ændret praksis for dispensationsansøgninger fra borgere om
konservering af oddere
Der er sket en stagnation i antallet af dødfundne oddere, som indberettes til
Naturstyrelsen og forskningsinstitutionerne, og flere indberettes uden præcis
stedangivelse jf. opgørelse. Seneste overvågningsdata (NOVANA) viser dog fortsat
fremgang/stabil bestandsudvikling for den jyske odderbestand, som i dag er
udbredt over hele Jylland. Stagneringen i antallet af indleverede odder kan
skyldes, at bestanden har nået bæreevne i flere områder af Jylland, men den
manglende præcision i data giver anledning til usikkerhed om overensstemmelsen
mellem indberetningerne om dødfundne oddere og bestandsudviklingen.
Der er fortsat behov for indsamling af materiale og præcise data til brug for
overvågningen (NOVANA), overvågning af sygdomme, vidensbaseret rådgivning
og forskning. Naturstyrelsen vil derfor i en forsøgsperiode på 2 år (til og med 2015)
åbne mulighed for, at private kan få dispensation til konservering af dødfundne
jyske oddere under forudsætning af, at øvrigt materiale fra odderen og præcise
data på dyrene indleveres til myndighederne og relevante forskningsinstitutioner.
Dispensationerne skal medvirke til, at der kan skaffes en mere systematisk
indrapportering af præcise data om dødfundne oddere i DK og subsidiært mere
materiale til forskningen som et supplement til det materiale, der allerede i dag
indsamles fra andre kilder, herunder det der indleveres til Naturstyrelsens lokale
naturforvaltningsenheder.
Der opstilles en række vilkår i forbindelse med tildeling af dispensation til
udstopning af odder. Vilkårene skal sikre, at dispensationerne giver det mest
optimale forskningsmæssig udbytte af de indsamlede oddere. Dispensation
meddeles fra Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013
(artsfredningsbekendtgørelsen), § 11, stk. 1, jf. § 12, stk. 1, punkt 6. Men skal tillige
ses i sammenhæng med § 12, stk. 1, punkt 4.
For at opnå dispensation skal følgende være opfyldt:
•
•

•
•
•

•

Odderen må ikke bære tegn på at være ulovlig efterstræbt1.
Information om præcis tid og sted (<100 m præcision gerne indtegning på
kort) for fund, samt navn, adresse og telefonnummer på den person der
har fundet dyret indsendes ved ansøgning om dispensation og vedlægges
dispensationen som bilag.
At konservatoren er autoriseret efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
328 af 19 marts 2013 (konservatorbekendtgørelsen).
At kopi af dispensationen vedlægges dyret ved overdragelse til konservator
incl. bilag.
At konservatoren indestår for at kroppen, efter skindlægning af dyret
nedfryses og indsendes til DTU, Veterinærinstituttet, Bülowsvej 27, 1870
Frederiksberg C. Indsendelse må ikke ske op til en weekend eller
helligdage for at undgå unødig optøning.
Konservator skal vedlægge information om køn, længde (total- og
halelængde til hele cm), vægt (med mindst 100 grams præcision) samt
oplysning om evt. skader på dyret.

1 Der vil normalt være tale om trafikdræbte oddere, men kan principielt godt være
omkommet lovlig på anden vis, men det vil være undtagelsen.

•
•

•
•

DTU, Veterinærinstituttet, bekræfter dødsårsag ifm. obduktion.
Kopi af dispensationen incl. bilag med oplysninger på fundsted og-tid,
køn, længder og vægt skal vedlægges ved indsendelse til DTU og
vedlægges ved overdragelsen af materialet til Statens Naturhistoriske
Museum, Zoologisk Museum.
Odderen må ikke handles, udstilles erhvervsmæssigt eller på anden måde
benyttes i kommercielt øjemed.
Overdragelse af odderen kan kun ske efter forudgående tilladelse fra
Naturstyrelsen. Dispensationen er således kun gældende for ansøgers el.
dennes arvingers besiddelse af dyret.

Naturstyrelsen vil føre en liste over alle dispensationer til udstopning af odder, så
styrelsen kan følge omfanget og har et præcist overblik over antallet af udstoppede
oddere hos private. Indsendelse af ovenstående informationer er en betingelse for
at meddele dispensation. Denne dispensationsordning gælder oddere fra den
stærke jyske bestand. For oddere fundet øst for Lillebælt gælder den nuværende
praksis fortsat.
DTU vil, efter endte undersøgelser af odderen, fremsende kadaveret til Zoologisk
Museum, Universitetsparken 10, 2100 København Ø, Att. Mogens Andersen. Kopi
af nærværende dispensation inklusivt bilag vedlægges ved fremsendelse til
Zoologisk Museum.
Naturstyrelsen fremsender oplysninger om fundsted mm. til DCE, Århus
Universitet, til brug for videns opsamling om odderens forekomst i Danmark.
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