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Bæredygtigt Fiskeri 
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Ref. LENSCH 

Den 20. oktober 2021 

 

Se vedlagte høringsliste   

   

  

 

 

Høring over udkast til revision af bekendtgørelsen om stoprist 

eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sender hermed følgende i høring: 

 

 Udkast til bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i 

visse salte vande 

 

Bemærkninger bedes sendt til fisk@fvm.dk med kopi til lensch@fvm.dk senest den 

15. december 2021 med angivelse af sagsnr. 2021-2147. Spørgsmål kan rettes til 

Lene Jensen Scheel-Bech på e-mail: lensch@fvm.dk eller tlf. 22 61 62 91. 

  

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministeriet eller myndigheder under 

ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 

af høringssvaret, herunder afsender adresse og mailadresse. 

 

Om bekendtgørelsen 

Den gældende bekendtgørelse nr. 674 af 8. juli 1996 om stoprist eller spærrenet i 

fiskeredskaber i visse salte vande  

Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande 

(retsinformation.dk) 

foreslås revideret på baggrund af vedlagte rådgivning fra Aarhus Universitet, DCE 

– Nationalt Center for Miljø og Energi med henblik på beskyttelse af odder. 

 

Odder er beskyttet i henhold til artikel 12, stk. 4, i EU’s habitatdirektiv1. Det betyder 

bl.a., at ”medlemslandene træffer de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige 

for at sikre, at uforsætlig indfangning eller drab ikke får en væsentlig negativ 

virkning for de pågældende dyrearter.” 
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Det fremgår af DCE’s notat vedr. ”Vurdering af odderens udbredelse i 2020 og 

forventede spredning i Danmark”, at odderbestanden er i fremgang og har spredt 

sig til store dele af Danmark. Med henblik på at minimere risikoen for odders 

drukning i fiskeredskaber, foreslås den gældende bekendtgørelse revideret således: 

 

- Reglerne gælder for erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere og fritidsfiskere 

uden dispensationsmuligheder. 

 

- Kravet om stoprist eller spærrenet (såkaldt odderrist) gælder som hidtil i 

alle fiskeredskaber, hvori der anvendes ruser. 

 

- Kravet om odderrist foreslås at gælde alle kyststrækninger i salte vande 

inden for en afstand af 500 meter fra kysten, jf. § 1, stk. 1. 

 

- Der er dog undtagelser, jf. § 1, stk. 2, hvor kravet ikke gælder.  

Kravet om stoprist eller spærrenet gælder således ikke i følgende områder: 

- Langs Sjællands østkyst fra Hundested Havn i nord til Faxe 

Ladeplads Havn i syd. 

- Kyststrækninger langs Læsø, Anholt, Ærø, Langeland, Samsø og 

Bornholm. 

 

- Der er i § 4, stk. 2, foreslået en overgangsperiode vedr. de af 

Fiskeristyrelsen udstedte tilladelser og dispensationer i henhold til § 3 i 

den gældende bekendtgørelse. 

 

- Da den reviderede bekendtgørelse er landsdækkende, ophæves de 

gældende bestemmelser med krav om odderrist, som løbende har været 

indført ved f.eks. Fyn, Sjælland, Lolland, Vadehavet, Horsens. Det fremgår 

af § 4, stk. 3. 

 

- Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. juli 2022 med henblik på 

en rimelig tid til at efterkomme kravet. 

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udarbejdet en vurdering af de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser som følge af bekendtgørelsesudkastet. 

Konsekvensvurderingen vedlægges høringen. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. juli 2022. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Jensen Scheel-Bech 

Specialkonsulent 


