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Baggrunden for indstillingen  

En publikation fra 1964 viste at allerede sidst i 1950erne var der tegn på en en bestandsned-

gang hos danske oddere og man advarede om, at det formodentlig var for voldsom jagt og 

anden efterstræbelse der var hovedårsagen, Derfor blev odderen totalfredet i 1967. Men ned-

gangen fortsatte og i 1980'erne og 90'erne var den danske odderbestand truet af udryddelse. 

Dyrene blev kørt ned, hvor veje krydser vandløb, eller druknede i fiskeruser. Som følge af et 

påbud om anvendelse af "stop-riste" i fiskeruser, og som følge af et omfattende arbejde under 

amter og kommuner om etablering af "faunapassager" under broerne, vendte udviklingen i 

Jylland. I dag er odder meget almindelig i hele Jylland, der efterhånden er "fyldt op". Som føl-

ge heraf er dyr nu begyndt at krydse Lillebælt og etablere sig på Fyn, hvor de var helt udryd-

dede. 

 

På Sjælland kom totalfredning formodentlig for sent og man har trods både tilsvarende etable-

ring af faunapassager og anvendelse af "stop-riste" ikke set en udvikling som i Jylland: Der har 

ikke været en retablering af bestanden. Omkring årtusindeskiftet frygtede man, at odderne var 

helt forsvundet fra Sjælland. 

De fire landsdækkende odderovervågninger 1984-86, 1991, 1996 og 2004 viste den jyske ek-

spansion meget overbevisende, men der var ikke en eneste registrering af odder fra Sjælland 

eller Lolland-Falster. 

Imidlertid viste en række mindre undersøgelser fra 1995 og frem til 2017, næsten samstem-

mende fund af odder på nogle få lokaliteter på Vestsjælland samt, at der lever en meget lille 

og udryddelsestruet "bestand", på måske kun nogle få individer. 

 

En af undersøgelserne skal særligt nævnes her fordi den er specielt relevant for DN og gav 

anledning til det senere pilotprojekt:  I vinteren 2005/2006 foretog DN i samarbejde med År-

hus Universitet (DMU/DCE) og Københavns Universitet (ZM/SNM) en eftersøgning af spor og 

ekskrementer, i store dele af Vestsjælland. Knap 100 frivillige besigtigede 60 "ruter" flere gan-

ge i løbet af vinteren. En masse ekskrementer blev indsamlet og et fodaftryk, der kan stamme 

fra odder, blev fotograferet. DNA analyser af ekskrementerne viste, at der da var oddere på 

Sjælland. Man kan intet sige om hvor mange, men spredningen af fundene viste, at der var 

tale om flere dyr.  

 

Det indstilles til naturfagligt udvalg: 

 at forny indstillingen til HB fra 2007 om gennemførelse af et translokationsprojekt for 

odder, i overensstemmelse med IUCNs kriterier, i samarbejde med relevante kommu-

ner, institutioner og fagpersoner, rettet mod at etablere en levedygtig bestand af odder 

på Sjælland 
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Intet pegede imidlertid på, at der uden særlige tiltag kunne forventes en forøgelse af bestan-

den. I dette lys drøftede NFU og siden FU (nu HB) muligheden for et projekt, hvor man i første 

omgang som et "pilot-projekt" flyttede op til 5 jyske oddere til Sjælland, for at afklare de ud-

fordringer, som vil være en del af et translokationsprojekt.  

 

FU besluttede således i 2007  

 

"med støtte fra Naturfagligt Udvalg, at DN skal arbejde for udsætning (translokation) af 

odder fra den livskraftige jyske bestand til den sandsynligvis uddøende sjællandske be-

stand". 

 

Heri er hjemmel til ikke blot pilot-projektet men også et reelt translokationsprojekt. Da det 

som følge af en række udefra kommende omstændigheder har taget 10 år at gennemføre pi-

lot-projektet ønskes imidlertid nu en fornyet beslutning. Projektet er beskrevet som et forven-

tet projekt i den nu vedtagne AP 2018 (afsnit 2.1). 

 

Efter en meget lang proces fik DN med Vildtforvaltningsrådets fulde opbakning miljøministeri-

ets tilladelser til hhv. at indfange og udsætte op til 5 oddere.  

 

Projektet blev udviklet og gennemført i et meget nært partnerskab med Aqua i Silkeborg, som 

har den ypperste ekspertise i praktisk håndtering af oddere, i Danmark. Særligt konstruerede 

fælder blev opstillet ved henholdsvis dambrug, og private ejendomme beliggende ved å-

systemer med odder. Som lokkemad anvendtes fisk.  

 

Ved dambrugene var mange oddere. Udfordringen var her at få odderne til at gå ind i fælderne 

for at tage en frisk, om end død fisk, når levende fisk var let tilgængelige. 

 

Ved de øvrige lokaliteter var udfordringen dels at der var relativt færre oddere, dels at få ejer-

ne til hyppigt at tilse fælderne og udskifte lokkemaden.  

 

Den absolut største udfordring var imidlertid en voksende epidemi af 2 sygdomme knyttet til 

mårdyr, som konstant indskrænkede det geografiske område, vi måtte have fælder i. Og i en 

meget lang periode måtte fangsterne indstilles helt. Udbruddene af disse sygdomme er nu af-

tagende.  

 

I 2015 lykkedes det at komme i besiddelse af 3 udsætningsegnede (unge, men selvstændige 

dyr) som efter konkret yderligere tilladelse kunne udsættes på en optimal lokalitet på Vest-

sjælland. Dyrene blev chipmærkede og der blev udtaget DNA prøver til arkiv. 

 

Dyrene var IKKE indfangede i fælderne, men indbragt til Aqua fra usædvanlige steder - ek-

sempelvis en skolegård. Det vurderedes, at de indbragte dyr var raske og sunde selvstændige 

ungdyr, som nys var "sparket ud hjemmefra" og søgte eget territorium i det allerede "fyldte" 

Jylland. Individerne var dermed optimale til udsætning. Der er lavet en evaluering (bilag 1) 

men her gives en kort gengivelse af konklusion om mulighederne for at få adgang til egnede 

dyr: 

 

 

Konklusion vedrørende tilvejebringelse af udsætningsegnede dyr 

 Fælderne er som lukkede kassefælder af vandfast finér sikre på den måde, at dyrene ik-

ke kan skade sig selv, som i trådfælder. Til gengæld er de uegnede til at fange oddere.  

 

 Der blev indbragt 3 dyr indenfor en kort periode, trods det meget begrænsede geografi-

ske område, vi måtte fange dyr i. Derfor kan det forventes at udsætningsegnede dyr vil 

være relativt tilgængelige over tid, når hele Jylland igen må bruges som donor-område. 
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De 3 dyr blev udsat samme sted på Sjælland, og samme tidspunkt. De fik af hollandske ek-

sperter påsat GPS sendere identiske med dem, der anvendes i flere udenlandske translokati-

onsprojekter, som de hollandske eksperter har forestået. Påsætningen blev overvåget af 

Aqua's faste dyrlæge, som fulgte med til udsætningslokaliteten. Senderne virkede og sendte 

signal fra Aqua til udsætningsstedet. Omtrent 1 time efter udsætning ophørte modtagelsen af 

signalet. Dette skyldes den ekstremt dårlige mobil-signal dækning i udsætningsområdet. Der-

for kunne det ikke som ønsket lade sig gøre at følge dyrenes spredning i og fra udsætningsom-

rådet.  

 

Efterfølgende har de hollandske eksperter som konsekvens ombygget GPS senderne således, 

at de ikke længere forudsætter opretholdelse af forbindelse til en mast, men kan genoprette 

forbindelse efter afbrydelse af kontakt. Denne version af sendere vil være egnet til området. 

 

Der henvises til DNs evaluering af projektet udarbejdet til Vildtforvaltningsrådet (bilag 1) for 

uddybende gennemgang af forløbet. 

 

 

Københavns Universitet opsatte i efteråret efter udsætningen 2015 vildtkameraer ved å-

systemer i Vestsjælland, og fotograferede en odder. Se omtalen HER. Det er ikke muligt at ud 

fra optagelsen at afgøre, om det var en af de 3 udsatte oddere, eller en odder fra den oprinde-

lige tilbageværende bestand. Der er siden fotograferet dyr i både 2016 og 2017. 

 

 

Århus Universitet har i 2017 gennemført analyser af indsamlede ekskrementer i Vestsjælland 

og har i den forbindelse fundet DNA fra flere individer af odder. Se notatet HER. Der er således 

fortsat odder på Sjælland. Der er ikke foretaget individanalyse af materialet. Derfor vides det 

ikke, om materialet er fra en af de 3 udsatte oddere, eller fra oprindelige dyr. Det vil kunne 

afklares med en DNA analyse, som sammenholdes med DNA fra de udsatte dyr. 

 

DN har med frivilliges hjælp forgæves søgt efter spor og ekskrementer. Sekretariatet har i ud-

sætningsområdet haft opsat vildtkameraer, uden at få fotos af oddere. Et større antal kamera-

er og bistand fra erfarne folk til placeringen af kameraerne vil være ønskelig, som del af et 

stort translokationsprojekt.  

 

 

Konklusion vedrørende den praktiske udsætning og "overvågning" 

Transport og selve udsætningen forløb fuldstændig uproblematisk. Dyrene opførte sig som 

forventet og svømmede hurtigt væk fra udsætningsstedet. Det var som følge af tekniske om-

stændigheder, som ikke havde med projektet at gøre (dårlig mobil dækning) ikke muligt at 

følge de udsatte dyr. Dette problem er nu imødegået via ombygningen af senderne.  

 

Overvågning / registrering med vildtkameraer er ekstremt resursekrævende. Uanset omfang 

kræves der en stor portion held, for at få fotos af oddere.  

 

Det er muligt at MST som forudsætning for en evt. tilladelse måske vil stille som vilkår, at et 

givent antal dyr får påsat GPS sender af den ombyggede type. Det må i givet fald bero på en 

drøftelse og konkret vurdering af hensigtsmæssigheden, med input fra eksperter. 

 

 

 

Et opfølgende projekt set i en større kontekst 

Habitatdirektivet 

Odderen på Sjælland er ved at forsvinde. Derfor har den i forhold til habitat direktivet "ugun-

stig bevaringsstatus" på Sjælland. Direktivet forpligter til at genoprette en "gunstig bevarings-

status". Der er trods forpligtelsen i habitatdirektivet ikke iværksat særlige initiativer for at for-

bedre situationen i de 3 Natura 2000 områder hvor odder er på udpegningsgrundlaget.  

http://snm.ku.dk/SNMnyheder/alle_nyheder/2016/2016.6/nyt-bevis-for-sjaellandsk-odder/
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2017/DNA_analyser_odder_Sjaelland.pdf
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Dansk lovgivning 

Der er på Sjælland en forpligtelse til at anvende stop-riste i ruser, og der er etableret fauna-

passager i de relevante områder. Uden at det har medført en vækst i bestanden.  

 

Rammer for forvaltning af arter i tilbagegang 

Der er ikke en overordnet national artsforvaltningsplan, eller en opdateret plan for odder, som 

indebærer en indsats for de sjællandske oddere. DN har i Vildforvaltningsrådet igennem flere 

år arbejdet intenst for at søge rådets opbakning til i højere grad at fokusere på de ikke-

jagtbare (rødlistede) arter. Det er nu lykkedes. En konkret forvaltningsindsats for de sjælland-

ske oddere vil være en del af en udmøntning af dette initiativ. 

 

 

Afledte overvejelser 

Der er fortsat ikke tegn på vækst i bestanden. Der er dermed intet der tyder på, at bestanden 

uden supplerende udsætninger vil kunne forøges og blive levedygtig på sigt, og dermed opnår 

gunstig bevaringsstatus.  

 

Det er selvsagt en ufravigelig forudsætning, at der er fungerende (vedligeholdte) faunapassa-

ger i de relevante områder samt, at der er et tilsyn med overholdelsen af påbuddet om anven-

delse af stop-riste samt tilsyn med ulovligt fiskeri med ruser i øvrigt. 

 

Helt centrale overvejelser som grundlag for en beslutning vil være: 

 

1) Kan der overhovedet leve oddere på Sjælland i dag i et omfang, som udgør en uafhængig 

og levedygtig bestand? 

 

2) Forholdet til IUCNs kriterier for translokationer 

 

 

Kan der leve oddere på Sjælland i dag i et omfang, som udgør en uafhængig 

og levedygtig bestand? 

Her henvises til notat udarbejdet af Hans Baagøe, vedlagt som bilag 2. 

 

 

Forholdet til IUCNs kriterier for translokationer 

IUCN har udarbejdet en vejledning om de overvejelser man bør gøre sig, som led i vurdering 

af, om et translokationsprojekt er en relevant mulighed eller ej. Vejledningen rummer også 

konkrete anbefalinger vedrørende udarbejdelse og udmøntning af translokationsprojekter. Vej-

ledningen "Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations" kan findes 

HER. 

 

 

En række afsnit kan fremhæves i forhold til vurdering af relevansen af et translokationspro-

jekt: 

 

Kapitel 2 om definitioner 

Udsætning af oddere på Sjælland vil i givet fald falde under IUCNs definitioner af et transloka-

tionsprojekt rettet mod "population restauration, Reinforcement" (projekttype 1. a, side 2 i 

vejledningen). 

 

 

 

 

 

 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2013-009.pdf
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Kapitel 3 om vurdering af om translokation er en hensigtsmæssig mulighed 

Vurderingerne er sammenfattet i 8 konkrete spørgsmål, uddybet i vejledningens bilag. 

Spørgsmålene 4 - 6 omhandler translokation (introduktion) til områder udenfor en arts naturli-

ge udbredelsesområde, og er derfor ikke relevante i denne sammenhæng. De er derfor sat i 

parentes nedenfor. Nedenfor gengives spørgsmålene. I bilag 3 til nærværende indstilling er 

listet de uddybende spørgsmål. 

 

Guidelines 

1. A conservation translocation has intended conservation benefit, but it also carries risks 

to ecological, social and economic interests - Annex 3.1. 

 

2. There should generally be strong evidence that the threat(s) that caused any previous 

extinction have been correctly identified and removed or sufficiently reduced - Annex 3.2. 

 

3. Assessment of any translocation proposal should include identification of potential 

benefits and potential negative impacts, covering ecological, social and economic as-

pects. This will be simpler for a reinforcement or reintroduction within indigenous range 

compared to any translocation outside indigenous range. 

 

(4. Global evidence shows that introductions of species outside their indigenous range 

can frequently cause extreme, negative impacts that can be ecological, social or econom-

ic, are often difficult to foresee, and can become evident only long after the introduc-

tion). 

 

(5. Conservation translocations outside indigenous range may, therefore, bring potential-

ly high risks that are often difficult or impossible to predict with accuracy). 

 

(6. Hence, although risk analysis around a translocation should be proportional to the 

presumed risks (Guidelines Section 6), justifying a conservation introduction requires an 

especially high level of confidence over the organisms’ performance after release, includ-

ing over the long-term, with reassurance on its acceptability from the perspective of the 

release area’s ecology, and the social and economic interests of its human communities).  

 

7. In any decision on whether to translocate or not, the absolute level of risk must be 

balanced against the scale of expected benefits.  

 

8. Where a high degree of uncertainty remains or it is not possible to assess reliably that 

a conservation introduction presents low risks, it should not proceed, and alternative 

conservation solutions should be sought - Annex 3.3. 

 

Et af de væsentligste spørgsmål ovenfor er spørgsmål 2, som omhandler fjernelse af årsagerne 

til, at den pågældende bestand er truet. Der er som nævnt allerede etableret faunapassager 

og indført påbud om brug af stop-riste og gennemført en fredning af odder. Og det forudsæt-

tes at der i forbindelse med et projekt foretages eftersyn og vedligeholdelse af faunapassager-

ne samt et omfattende tilsyn med fiskeriet. Årsagerne til at bestanden ikke vokser er således 

ikke denne dødelighed, men at der simpelthen er for få dyr tilbage. 

 

 

En række afsnit kan fremhæves i forhold til vurdering af indhold og forløb af et projekt: 

Kapitel 4 - 9 om planlægning, gennemførelse og monitering. Det giver imidlertid ikke mening 

på nuværende tidspunkt at "besvare" detaljerede spørgsmål om tilrettelæggelsen i praksis af 

et projekt, efterfølgende monitering med mere. Disse spørgsmål vil naturligvis blive besvarede 

og danne grundlag for gennemførelsen i praksis, såfremt det besluttes at DN skal søge et 

translokationsprojekt gennemført.  
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Forudsætninger for projektet - oversigt 

Fornyelse af NFUs indstilling 

 

Fornyelse af HBs beslutning 

 

Opbakning fra relevante samarbejdspartnere 

- Velvilje hos relevante kommuner   

- Tilsagn fra kommunerne om eftersyn af faunapassager  

- Tilsagn fra Fiskeriinspektoratet om tilsyn med fiskeri i vandløb og søer 

 

Lovgivning 

- Fornyet og udvidet tilladelse til indfangning/indbringning, herunder fornyet opbakning fra 

Vildtforvaltningsrådet 

- Fornyet og udvidet tilladelse til udsætning på Sjælland 

 

Projektmidler 

- Det forudsættes at alle eller størstedelen af de nødvendige midler tilvejebringes fra fonde 

og/eller eksterne samarbejdspartnere. 

 

Fysiske rammer 

- Det vil være nødvendigt at udvide og reparere den karantæne-voliere dyrene i givet fald skal 

opholde sig i under karantæneperioden. 

 

Udsætningsegnede oddere i tilstrækkeligt omfang 

- Projektet skønnes at skulle indebære indbringning af årligt omtrent 10 egnede dyr, i 5 år. 

Med udvidelsen af det geografiske område i Jylland, hvorfra dyr må indbringes, er det absolut 

realistisk.  

 

 

De tænkte rammer 

Eksterne samarbejdspartnere 

Kommunerne forvalter de natura 2000 områder i Vestsjælland, som vil være kerneområde for 

en Sjællandsk odderbestand. Derfor er det ønskeligt at de relevante kommuner er partnere. I 

efteråret 2017 afholdtes på administrativt niveau et statusmøde mellem DN, kommunerne i 

Vestsjælland, DCE, Aqua, og Naturstyrelsen. På mødet blev muligheden for et reelt transloka-

tionsprojekt vendt. Konklusionen var, at DN påtager sig at afklare om et projekt kan vinde 

opbakning.  

 

Aqua har ekspertisen i den praktiske håndtering af oddere, og var samarbejdspartner i pilot-

projektet. Aqua har givet tilsagn om gerne at medvirke som partner i et evt. opfølgende egent-

ligt translokationsprojekt. Der vil være behov for reparation og udvidelse af de fysiske rammer 

til at have dyrene i karantæne. 

 

Miljø- og fødevareministeriet har både den lovgivningsmæssige hjemmel, der er nødvendig til 

at meddele de relevante tilladelser, såvel som Fiskeriinspektionen samt vildtkonsulenter med 

indgående kendskab til både odder og levesteder.  

 

Århus Universitet / DCE har de førende eksperter i odder-økologi og - overvågning. DCE tæn-

kes ikke at være "partner", men ekstern faglig konsulent. 
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Tidligere behandling i organisationen 

 NFU har behandlet sagen på sit møde 31. januar 2007 og indstillede til FU at projektet 

skulle gennemføres. 

 

 FU besluttede på sit møde 1. marts 2007: "at DN skal arbejde for udsætning (translo-

kation) af odder fra den livskraftige jyske bestand til den sandsynligvis uddøende sjæl-

landske bestand".  

 

Denne beslutning rummer hjemmel til også det egentlige translokationsprojekt, men da 

der er gået 10 år ønskes en fornyet drøftelse i NFU og HB. 

 

 

Opfølgning / Tidsplan 

 

Oktober 2017 Møde afholdt med kommuner og NST om status for det gennemførte 

pilotprojekt samt overvejelser om et reelt translokationsprojekt 

23. november 2017 NFU drøftelse og indstilling til HB 

15. december  HB drøftelse og beslutning 

Januar - marts 2018 Under forudsætning af HB beslutning: Etablering af projektgruppe, 

udarbejdelse af projektbeskrivelse, ansøgninger mm. 

  

  

 

Økonomi 

Pilot-projektet kunne gennemføres for midler (300.000) venligst tildelt DN af 15. Juni Fonden.  

Udgifterne til planlægning og i særdeleshed praktisk gennemførelse af et reelt translokations-

projekt vil være omfattende og fordele sig på disse poster: 

 

Planlægning og forberedelse: 

- Fysiske rammer (karantænevoliere) 

- Konsulentbistand planlægning (DCE udredning IUCN, udsætningslokaliteter mm.) 

- GPS sendere (ca 1000 pr stk) 

 

Praktisk gennemførelse 

- Dyrlægeomkostninger (tjek for sygdomme, chipmærkning mm ca 2500 - 3000 pr dyr) 

- Konsulentbistand GPS påsætning (hollandske eksperter) 

- Transport (indhentning af dyr) 

- Transport (dyr til Sjælland) 

- Monitering  

 

Det forudsættes at alle eller størstedelen af udgifterne afholdes via eksterne midler. Et groft 

overslag vil skønne de samlede udgifter til i størrelsesordenen en mill. 

 

Bilag 

1. DNs evaluering til Vildtforvaltningsrådet af "pilot projektet" 

2. Notat udarbejdet af Hans Baagøe 

3. Uddrag af IUCNs vejledning om translokationer 
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