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Sagens kerne 

Den sjællandske bestand af oddere har i modsætning til den jyske bestand ikke oplevet en 
fremgang, trods først Vestsjællands Amts og siden kommunernes etablering af faunapassager 
samt påbuddet om brug af "stop-riste" i fiskeruser. Der er på Sjælland masser af egnede leve-
steder for odder og den manglende fremgang vurderes at skyldes at bestanden er under et 
kritisk lavt niveau.  
I vinteren 2005/2006 gennemførte DN sammen med DMU (nu DCE) og Zoologisk Museum (nu 
Statens Naturhistoriske Museum) med frivillige en omfattende eftersøgning af odder i Vest-
sjælland, og der blev fundet få men sikre spor (DNA) fra odder, spredt over et større område. 
Dermed kunne eksperter konkludere at der fortsat var flere (men få) oddere på Sjælland. 
 
DN er generelt yderst tilbageholdende med opbakning til og gennemførelse af translokations-
projekter. Projekter må være i overensstemmelse med IUCNs kriterier for sådanne projekter 
og DN arbejder i Vildtforvaltningsrådet og IUCN Danmark regi for en National Artsforvalt-
ningsplan, som vil sikre en "rød tråd" i dansk artsforvaltning og sætte større fokus på truede 
arter.  
 
Sekretariatet og Naturfagligt udvalg fandt i 2007 at et translokationsprojekt for odder var både 
nødvendigt og i overensstemmelse med kriterierne. I 2007 besluttede HB (dengang FU) "med 
støtte fra Naturfagligt Udvalg, at DN skal arbejde for udsætning (translokation) af odder fra 
den livskraftige jyske bestand til den sandsynligvis uddøende sjællandske bestand". 
 
Udviklingen af først et pilot-projekt, ansøgninger om tilladelser og økonomiske midler, samt 
efterfølgende en række udefra kommende udfordringer i form af sygdomme i odder-bestanden 
med mere gjorde, at det først i 2015 lykkedes at gennemføre de praktiske forsøgs-
udsætninger. Konklusionen fra pilot-projektet er, at et større og reelt translokationsprojekt er 
både relevant og realistisk, idet erfaringerne fra udfordringerne også anviser løsninger.  
 
Projektet er i AP 2018 angivet som et "forventet projekt" under 2.1. Da der er gået 10 år siden 
FU's beslutning ønskes således en fornyet drøftelse i naturfagligt udvalg og beslutning i HB.  
 

Sekretariatet indstiller, at HB tager naturfagligt udvalgs indstilling til efterretning og 
dermed fornyer sin beslutning fra 2007 om at DN skal søge gennemført et translokati-
onsprojekt for den truede sjællandske odder, i overensstemmelse med IUCNs kriterier 
og i samarbejde med relevante interessenter og ekstern faglig ekspertise. 
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Naturfagligt udvalg har behandlet forslaget på sit møde i november 2017 og indstiller enstem-
migt til HB at forny beslutningen om et translokationsprojekt. Der vedlægges bilag fra Natur-
fagligt udvalgs drøftelse og Hans Baagøe fra udvalget vil præsentere sagen for HB og besvare 
spørgsmål, sammen med sekretariatet. 
 

Tidligere behandling i organisationen og forløb af pilot-projektet 

2007: Naturfagligt udvalg drøfter ideen og indstiller til FU (HB) at iværksætte et translokati-
onsprojekt for at redde den sjællandske odder. 
 
2007: FU (HB) besluttede "med støtte fra Naturfagligt Udvalg, at DN skal arbejde for udsæt-
ning (translokation) af odder fra den livskraftige jyske bestand til den sandsynligvis uddøende 
sjællandske bestand". 
 
2007 - 2017: forberedelse, gennemførelse og evaluering af pilot-projekt (projektet var sat i 
bero i lange perioder som følge af sygdomsudbrud i den jyske mårdyr-bestand. Sygdommene 
er nu aftagende og der vurderes at være mulighed for at opnå det nødvendige antal dyr) 
 
Oktober 2017: Status- og evalueringsmøde med kommuner i Vestsjælland, Naturstyrelsen, 
DCE, Naturfagligt udvalg (Hans Baagøe) og sekretariatet. På den baggrund besluttedes det at 
anmode Naturfagligt udvalg om en drøftelse og indstilling. 
 
November 2017: Naturfagligt udvalg indstiller til HB at forny sin beslutning om et translokati-
onsprojekt. 
 

Opfølgning / Tidsplan 

15. december  HB drøftelse og beslutning 

Januar - marts 2018 Under forudsætning af HB beslutning: Etablering af projektgruppe 
med kommuner, DCE, Naturfagligt udvalg m.fl.  

Udarbejdelse af konkret projektbeskrivelse med udgangspunkt i IUCNs 
kriterier, ansøgninger mm. 

2 kvartal 2018 Evt. drøftelse i Vildtforvaltningsrådet, ansøgninger om tilladelser til ind-
fangning og udsætning afsendes til ministeriet.  

Når svar foreligger: Under forudsætning af tilladelser: Afsendelse af ansøgning om økono-
miske midler til projektet. 

  

 

Økonomi 

Projektet skønnes at ville beløbe sig til mere end 1 million. Der forudsættes for gennemførelse 
af projektet derfor fuld ekstern finansiering. Det kan evt. overvejes at undersøge mulighederne 
for at DN afsætter en andel, hvis der viser sig behov for det. 
 

Bilag 

Bilagene anvendt til NFUs drøftelse vedlægges: 
3-2: Indstilling til NFU 
3-3: Evaluering af Pilotprojekt udarbejdet til Miljøministeriet 
3-4: Baggrundsnotat udarbejdet af Hans J. Baagøe 
3-5: IUCN - uddrag af kriterier og overvejelser 
3-6: DCE artikel om odderens udbredelse 
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