Naturforvaltning

Ansøgning om konservering af odder
Dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen
Udfyld venligst skemaet med blokbogstaver eller på computer.
Skemaet indsendes elektronisk til mst@mst.dk

1. Oplysninger om ansøger
Navn og adresse

Dato

Tlf. nr. (evt. flere)

E-mail

2. Oplysninger om personen der fandt odderen (Hvis anden end ansøger)
Navn

Tlf. nr. (evt. flere)

3. Oplysninger om odder og konservering
Beskrivelse af findested

(HUSK: vedlæg kortmateriale som bilag)

Dato for fund

Beskrivelse af odderens tilstand og antaget dødsårsag

Til hvilket formål ønskes odderen konserveret?

Hvilken konservator ønskes benyttet?

(Ex privat udstopning, forskning el. formidlingsformål)

(Navn og adresse) (Konservator skal være autoriseret af styrelsen)

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 37606030 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Husk at vedlægge:

-

Kort med nøjagtig angivelse af findested (mindst 100 meters nøjagtighed).
Kortet kan fx laves på www.arealinfo.dk eller http://map.krak.dk

Ansøgning og bilag indsendes elektronisk til Miljøstyrelsens hovedpostkasse:

E-mail:

mst@mst.dk

Generelle vilkår for dispensationen:

For ansøger:
1. at odderen ikke bærer tegn på at være ulovligt efterstræbt,
2. at odderen udstoppes af en af Miljøstyrelsen autoriseret konservator for
ansøgers regning, herunder også udgifter til indsendelse jf. punkt 7 og 8
(indsendelse fra konservator skal ske senest 6 mdr. efter tilladelsen er
udstedt)
3. at ansøger anvender den i ansøgningen nævnte konservator,
4. at odderen ikke handles eller udstilles erhvervsmæssigt,
5.

at odderen ikke overdrages til andre uden tilladelse fra Miljøstyrelsen.

For konservator:
6. at krop og informationer jf. punkt 7 og 8 indsendes senest 6 mdr. efter
denne tilladelse er udstedt,
7.

at konservator efter skindlægning i Danmark indsender følgende til DCE:
- Hele kroppen fra den flåede odder
- Kopi af nærværende dispensation inkl. Bilag
- Odderens protokolnummer
- Oplysninger om:
o Køn
o Længdemål (total- og halelængde til hele cm)
o Vægt (til nærmeste 100 g)
o Eventuelle skader på dyret, herunder formodet dødsårsag
Kroppen og oplysningerne sendes til DCE, Institut for Bioscience,
Grenåvej 14, 8410 Rønde

8. at konservator efter skindlægning i Danmark indsender ovenstående
oplysninger til Miljøstyrelsen. Oplysningerne sendes til
naturforvaltning@mst.dk
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