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Rapportering af forsøgsmæssig ind-
fangning og udsætning af 5 oddere 
 

 

Udgangspunktet for nærværende rapportering 

Med henvisning til Naturstyrelsens dispensation af 13. oktober 2015 fremsendes her en rap-

portering af status for den forsøgsmæssige indfangning og udsætning af 5 oddere. 

 

 

Status 

Ved udgangen af 2015 er udsat 3 dyr. Indfangning (og evt. modtagelse af indbragte dyr) er pt. 

sat i bero, som følge af tekniske udfordringer med modtagelse af GPS signalerne. Indfangning 

genoptages alene såfremt Naturstyrelsen kan godkende ombyggede GPS sendere (der også 

fungerer ved ringe signal-dækning), på baggrund af en afprøvning af de ombyggede sendere. 

Afprøvning af de ombyggede sendere ventes foretaget primo februar, hvorefter resultaterne 

forelægges for Naturstyrelsen.  

 

 

Indfangning af dyr 

Valg af indfangningslokaliteter 

Indenfor det af DTU Vet udpegede område, blev opsat fælder hos både dambrug og private 

lodsejere med jord til vandløb.  

 

Dambrugene blev valgt ud fra telefoniske kontakter, hvoraf fremgik at man på de valgte dam-

brug havde hyppige besøg af oddere. 

 

De private ejere blev valgt ud fra kriterier om, at der skulle være dokumentation for forekomst 

i vådområdet samt et ønske/accept fra ejer om, at fælde måtte opstilles og dyr indfanges. Li-

geledes at ejer ville påtage sig at tilse fælden i overensstemmelse med de stillede vilkår, når 

fælden aktiveredes.  

 

 

Den anvendte fældetype og antallet af fælder 

Den anvendte fældetype var et kompromis mellem hensynet til dyrenes tarv og fangsteffektivi-

teten på den måde, at fælderne har karakter af lukkede kasser, lavet af vandfast finér, med en 

låge i hver ende. Dette nedsætter fangsteffektiviteten meget voldsomt, da oddere har en 

stærk modvilje mod at bevæge sig ind i "lukkede rum". Omvendt sikrer materialet og kon-

struktionen at risikoen for selvskadelig adfærd er næsten 100% elimineret. Den langt mere 

effektive trådfælde blev således på forhånd fravalgt som mulighed, da dyrene kan skade sig på 

dette materiale.  

 

Der er 14 fælder til rådighed for indfangningen. Nogle er lånt af DCE Kalø (oprindeligt grævlin-

ge-fælder) andre produceret på et beskyttet værksted. 
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Den anvendte lokkemad 

På dambrugene anvendtes friske selvdøde fisk som lokkemad. Hos de private anvendtes udle-

verede nedfrosne skaller.  

 

 

Indfangede dyr 

Der er hidtil fanget 3 dyr i de opsatte fælder.  

 

Det ene dyr blev bragt til karantæne-stationen på Aqua. Her opholdt dyret sig mens prøverne 

blev analyseret. Kort før afklaring af, om dyret kunne flyttes til Sjælland, forsvandt dyret fra 

indhegningen. Indhegningen blev derfor minutiøst gennemgået, men viste ingen huller i ind-

hegningen, eller andre tegn på mulige flugtveje. Flugt over hegnet anses som umulig: Det er 

ikke sket tidligere, og der er 2 strømførende tråde med meget stærk spænding, som skal pas-

seres.  

Mistanken retter sig derfor meget stærkt imod, at uvedkommende på ulovlig vis har skaffet sig 

adgang til volieren og sluppet dyret ud. 

Da dyret formodes sluppet fri, og under alle omstændigheder ikke er bragt til Sjælland, er det 

ikke medregnet som et af de 5 dyr, der må indfanges og flyttes til Sjælland. NST er tidligere 

blevet mundtligt orienteret om hændelsen. 

 

 

Det andet af de indfangede dyr blev sluppet ud på indfangningsstedet straks, da det viste tegn 

på stress. Det kunne således ikke ved fælden udelukkes, at der kunne være tale om en hun 

med hvalpe. Derfor besluttedes det at slippe dyret fri straks, jf. det stillede vilkår. 

  

Det tredje indfangede dyr gik i en fælde umiddelbart efter, at det 3 indleverede dyr var kom-

met til Aqua. Da der kun er plads til 3 dyr i karantæne området, måtte det indfangede dyr 

slippes ud straks.  

Fælderne bør naturligvis ikke være aktiverede, når karantæneområdet er "fyldt op". Dyret gik 

imidlertid i fælden, før vi kunne nå at give besked om deaktivering.   

 

 

Andre indfangede dyrearter 

Der er ved dambrugene indfanget mink og katte. Minkene blev aflivet. Kattene straks sluppet 

ud. 

 

 

Indleverede dyr  

Der er i perioden indleveret 3 dyr. Dyrene blev selvsagt alle testet i overensstemmelse med 

vilkårene.  

 

Da dyrene blev indbragt indenfor en kortere periode, forelå svarene på undersøgelserne med 

tilsvarende korte intervaller. Det blev derfor fra start af besluttet, at tilstræbe udsætning af 

dyrene på samme lokalitet, samtidig, under forudsætning af "godkendelse" af dyrene i forhold 

til undersøgelserne.  

 

Testresultaterne blev fremsendt NST som grundlag for NSTs efterfølgende godkendelser til 

udsætning af de respektive 3 dyr, og omtales derfor ikke yderligere her. 
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Karantæne perioden 

De 3 indleverede dyr opholdt sig i hver deres indhegnede karantæneområde ("voliere"). De 

blev udelukkende fodret med levende fisk udsat i de respektive volierers bassin. I denne peri-

ode var der aflåst og øget tilsyn med karantæneområdet, for at hindre ulovlig adgang af per-

soner, som kunne finde på (igen) at slippe dyr ud.  

 

Dyrene havde et minimum af kontakt med mennesker i perioden, hvor de opholdt sig i volie-

ren.  

 

Dyrene udviste alle en naturlig skyhed for mennesker og var alle i stand til selv at fange le-

vende fisk i karantæneområdets bassiner.  

 

 

Håndteringen af dyrene 

Bedøvelse af dyrene blev foretaget af Aqua's vanlige dyrlæge, der er vant til at håndtere odde-

re. Dette forløb helt uproblematisk.  

 

Hvert dyr blev i alt bedøvet 2 gange: ved ankomsten til Aqua, med henblik på undersøgelse og 

prøvetagning, og så i forbindelse med flytning til Sjælland, herunder påsætning af GPS sender. 

 

Påsætning af GPS sendere blev foretaget af den hollandske ekspert, idet projektets ansvarlige 

bistod, for at lære teknikken.  

 

 

DNA prøver og chipmærkning 

I overensstemmelse med de stillede vilkår blev der udtaget blodprøve til DNA sikring. Det er 

efterfølgende aftalt med NST og Århus Universitet Institut for BioScience, at sidstnævnte påta-

ger sig opbevaringen af DNA fra de udsatte dyr. 

Dyrene blev ligeledes chipmærkede jf. vilkårene. Århus Universitet Institut for BioScience har 

oplysningerne om chipnumre i relation til DNA prøverne og øvrige individ-oplysninger. 

 

 

Forberedelse af udsætningen 

Udsætningslokaliteten blev valgt med udgangspunkt i, at området er optimalt som odder-

levested, men også rummer optimale muligheder for videre spredning via vådområder og 

vandløb. Den nøjagtige lokalitet offentliggøres ikke, efter ønske fra ejerne. 

 

De 3 udsatte dyr, og eventuelt efterfølgende dyr, vil dermed have en solid base som både po-

tentielt permanent levested, og udgangspunkt for videre spredning. 

 

Fiskeriinpektoratet gennemførte tilsyn af relevante vandløbsstrækninger for ulovlige fiskered-

skaber (ruser) umiddelbart før udsætningen. Dette for at minimere risikoen for, at de udsatte 

dyr skulle ende i ulovlige ruser, uden stop-riste.  

 

Da de 3 dyr blev indbragt nærmest samtidig, blev det besluttet at udsætte dyrene samtidig, på 

nøjagtig samme sted, på lokaliteten. Dette ud fra en vurdering af, at dyrene derved ville have 

mulighed for både at vælge at opholde sig nær andre dyr, eller etablere sig andetsteds i eller 

udenfor området. 
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Udsætningen af dyrene 

Dyrene blev transporteret i de kasser, som de under karantæne-perioden havde benyttet sig af 

til ophold.   

 

Under transporten blev dyrene tilset af dyrlægen, under et stop på en rasteplads. Ingen af 

dyrene viste tegn på stress eller utilpashed.   

 

På udsætningslokaliteten blev dyrene i deres respektive kasser båret ud i rørskoven ved våd-

området. Herefter blev kassen åbnet. Alle dyr løb ad egen drift ud i rørskoven og siden åbent 

vand, og udviste naturlig skyhed og flugtadfærd. Ingen dyr udviste besværet adfærd som følge 

af den påsatte sender. 

 

 

 

Monitering af udsatte dyr 

GPS senderne 

De påsatte GPS sendere udsendte signaler om position fuldstændig som planlagt, fra påsæt-

ning til udsætningslokalitet. Senderne fungerede således 100% som ventet.  

Opfangning af signalerne via telefonmaster fungerede således på strækningen fra karantæne 

området i Silkeborg, til udsætningsområdet på Vestsjælland.  

Indenfor ½ -1 time efter udsætningen ophørte imidlertid modtagelsen af signaler fra senderne.  

Typen af sendere er anvendt på oddere i Holland over en årrække, og der er derfor ikke grund 

til at mistænke konstruktionsfejl, herunder utætheder, eller andre fejl på senderne.  

 

Derimod viste det sig ved efterfølgende kontakt med telefonselskabet, at der er usædvanlig 

dårlig dækning med mobilmaster i området. Årsagen til, at signaler for alle 3 dyrs vedkom-

mende ikke indkom til databasen efter ½-1 time vurderes derfor at være den ekstremt dårlige 

mobildækning i området.  

 

DN forhørte sig hos selskabet om muligheden for, at der midlertidigt kunne opsættes en ekstra 

mobilmast i området, for at øge signalmodtagelsen (svarende til typen af mobile master, der 

anvendes ved f.eks. festivaler). Det var imidlertid desværre ikke muligt at iværksætte indenfor 

perioden, hvor senderne sad på dyrene. 

 

 

 

Eftersøgning i udsætningsområdet 

DN har (med ejernes tilladelse) haft et hold af frivillige i udsætningsområdet, for at se efter 

spor i form af ekskrementer, veksler og spor. Der har således af 2 omgange været ret omfat-

tende eftersøgninger i og omkring udsætningsområdet.  

 

På første tur blev fundet ekskrementer, som efterfølgende blev undersøgt af DCE. Der var ikke 

tale om odder-ekskrementer. 

 

Den anden tur blev gennemført, mens der var frisk sne. Der blev observeret en del spor, men 

ikke fra odder.  
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DN's foreløbige overvejelser og konklusioner 

 

Indfangning af dyr 

Valg af indfangningslokaliteter 

Det viste sig ikke muligt at fange oddere på dambrug. De 3 dyr, der gik i fælder, blev således 

fanget på lokaliteter, der ikke var dambrug. Vores vurdering af årsagen er, at det ikke er mu-

ligt at lokke oddere i fælderne med selv friske, men døde fisk, når der er et "tag-selv-bord" af 

levende fisk, samme sted.  

 

Med denne fangstmetode vurderes det derfor som urealistisk at fange oddere på dambrug. 

 

 

Den anvendte fældetype og antallet af fælder 

Den anvendte fældetype er langt fra optimal i fangsteffektivitet. I andre lande anvendes tråd-

fælder og sågar "sakse", der holder dyrene fast. Sidstnævnte bruges i Holland i en type med 

polstring, som blot "klemmer" og ikke skader dyret. Disse fældetyper fravalgte vi fra start af at 

søge om tilladelse til at anvende, vel vidende, at det ville vanskeliggøre fangst. Men hensynet 

til dyrenes tarv i dette projekt, skal ikke tilsidesættes. 

 

Der er kun fanget 3 dyr i fælderne. Vi har en forventning om at den ringe effektivitet også kan 

skyldes valget af fangstlokaliteter (se ovenfor) men også den anvendte lokkemad (se neden-

for). Selvom fangsteffektiviteten ville kunne øges, ved brug af andre fældetyper, anser vi ikke 

dette for en mulighed. Flere fælder, fravalg af dambrug samt ændret lokkemad er derimod 

reelle muligheder. 

 

 

Den anvendte lokkemad 

Hverken friske eller optøede fisk viste sig særlig effektive som lokkemad. Vores vurdering er, 

at fisk på alle lokaliteter har været så let tilgængelige, at det ikke har været nødvendigt for 

odderne at søge nem føde i fælderne. 

 

Der til kommer, at fælderne primært har været aktive på årstider, hvor fisk i vandløbene har 

været let tilgængelige (ingen tilfrysning). 

 

Ved evt. fremtidige fældefangster vil vi forsøge med alternative typer af lokkemad.  

 

 

Indfangede dyr 

Der blev kun indfanget 3 dyr. 2 blev genudsat straks uden undersøgelser. Det er derfor ikke 

muligt at danne sig et billede af, om det måtte være ungdyr, ældre, hanner eller hunner, som 

overvejende kan fanges i fælder. 

 

 

Andre indfangede dyrearter 

Kat og mink gik i fælder, der var placeret på dambrug. 

 

 

 

Indleverede dyr  

De indleverede dyr var alle selvstændige unge dyr. Og dermed perfekte i forhold til udsætning 

på Sjælland.  

Vores vurdering er, at dyrene er "kommet på gale veje" fordi de under deres søgen på et eget 

territorium igen og igen er stødt på etablerede ældre dyr.  
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Det passer med en vurdering af, at der mange steder i fangstområdet i Midtjylland er "fyldt 

op" med oddere. 

 

Der er derfor (med projektbriller) grund til at håbe på, at egnede ungdyr fortsat vil blive indle-

veret i samme eller sågar voksende omfang. Ikke mindst fordi indlevering (kontakt til dyrlæger 

og Aqua) er sket uden forudgående omtale i lokalpressen. Der er derfor potentiale for at øge 

opmærksomheden på muligheden. 

 

 

 

Karantæne perioden 

Karantæneperioden skal være så kort som mulig, af hensyn til dyrene. For de 3 dyr var gæl-

dende, at de var sunde og raske, men stressede ved indbringningen, og mindst et dyr dog var 

underernæret - formentlig fordi dyret ikke har kunnet søge føde på andre dyrs territorier. Alle 

dyrene var imidlertid i stand til selv at fange levende fisk, og kom meget hurtigt i topform.  

Karantæneperiodens længde var dermed bestemt af tidshorisonten for henholdsvis svar på 

prøverne, og Naturstyrelsens beslutning i lyset heraf. Det er vores vurdering, at svarene på 

prøverne forelå så hurtigt som det er muligt samt, at Naturstyrelsen traf beslutningerne nær-

mest omgående efterfølgende.  

 

Vores samlede vurdering er derfor, at karantæneforløbet for de 3 dyr ikke kunne have forløbet 

bedre. 

 

 

Håndteringen af dyrene 

Det er DNs vurdering at planlægningen og gennemførelse af bedøvelse, undersøgelser og på-

sætning af sendere forløb helt uden problemer. Det skyldes i høj grad den erfarne dyrlæge, 

den hollandske ekspert samt Aqua's praktiske erfaring med oddere. 

 

 

Forberedelse af udsætningen 

Valget af udsætningslokalitet er efter DNs vurdering optimalt, i alle biologiske henseender: 

både som potentielt permanent levested, og som mulighed for videre spredning. Der til kom-

mer, at udsætningsstedet er beliggende i et område, hvor der ved eftersøgningen for år tilbage 

blev fundet sikre DNA spor fra odder. 

I forhold til muligheden for GPS overvågning er området imidlertid ikke optimalt, da dæknin-

gen viste sig at være meget ringe. En løsning på dette bør være teknisk, ikke at vælge et i 

biologisk henseende mindre optimalt udsætningssted. 

Der blev gennemført eftersyn for ulovlige ruser i relevante vådområder op til udsætningen. 

Mulighederne for at reducere en risiko for unaturlig dødelighed er derfor taget i anvendelse. 

 

 

Udsætningen af dyrene 

Udsætningen af dyrene forløb uproblematisk. Transporten strakte sig over den kortest mulige 

tid, der blev foretaget tilsyn med dyrene undervejs, og dyrene blev transporteret i kasser, de 

var vant til.  

Der er derfor ikke med den praktiske udsætning givet erfaringer, der giver DN anledning til at 

foreslå ændringer i det praktiske, i forhold til evt. fremtidige udsætninger. 
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Monitering af udsatte dyr 

GPS senderne 

Dækning i området er som beskrevet meget dårlig, men ikke helt fraværende, i området. GPS 

signaler blev afsendt og modtaget fra udsætningslokaliteten, under udsætningen, men for-

svandt umiddelbart efter udsætningen.  

Det er en vigtig del af forsøgsprojektet at kunne følge dyrenes ophold og spredning i en perio-

de efter udsætningen. Derfor er en løsning nødvendig.  

 

Efter omfattende drøftelser med den hollandske ekspert og flere andre udbydere af GPS track-

ere viser der sig en mulighed for en ombygning af de anvendte sendere, således at der ikke 

(som på de hidtil anvendte) forudsættes en permanent kontakt mellem sender og mobilma-

ster, for at sende-modtage GPS data.  

To sendere er derfor pt. under ombygning og skal siden testes og forudsættes godkendt af 

NST, før fangst og udsætning af de resterende 2 dyr i givet fald kan genoptages. 

 

 

Eftersøgning i udsætningsområdet 

Der er som beskrevet ovenfor foretaget en ret omfattende eftersøgning i og omkring udsæt-

ningslokaliteten, men ikke fundet spor af nogen art, fra odder.  

 

Udsætningsområdet er meget svært tilgængeligt, for så vidt angår de relevante steder at lede 

efter ekskrementer (mulige markeringssteder ved vandkanten / i rørskoven). 

  

Tilsvarende er "mudder-brinker", hvor spor vil kunne konstateres, ikke hyppigt forekommende 

i området.  

 

På grund af udsætningsområdets karakter er vores konklusion på eftersøgningen, at der ikke 

på den baggrund er et grundlag for hverken at vurdere at odderne fortsat er i området, eller at 

de ikke er. 

 

Det er også vores vurdering, at såfremt odderne opholder sig i området, vil det være overor-

dentlig vanskeligt at finde ekskrementer og spor fra dem.  

 

Opholder de sig mere permanent i området, vil man muligvis kunne finde "veksler" i rørsko-

ven, hvor fotofælder kan opsættes. Vi forstår på ejeren, at der på andet initiativ allerede er 

opsat et antal fotofælder. Vi overvejer dog at forsøge opsætning af fotofælder på udvalgte ste-

der. 

 

 

 

Det pt. tænkte videre forløb  

DTU Vet har foretaget en revision af området, hvor det i forhold til sygdomme er forsvarligt at 

foretage indfangning. NST er orienteret med kopi. 

 

Der vil i den kommende tid blive opsat fælder og foretaget lokke-fodring, på ny fangstlokalite-

ter. Fælderne aktiveres naturligvis ikke.  

 

De ombyggede GPS sendere testes i februar. Resultaterne forelægges herefter for NST. 

 

Såfremt NST kan godkende senderne på denne baggrund, og derfor meddeler tilladelse til at 

genoptage fangst, vil fælderne blive aktiverede og et videre forløb finde sted i overensstem-

melse med de stillede vilkår.  
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Foreløbige overvejelser om tilgangen af dyr 

Indfangningen af dyr har ligget stille i lange perioder som følge af udbrud af sygdomme blandt 

mårdyrene i Jylland.  

Samlet er 3 dyr indleveret (som blev udsat) og 3 dyr gået i fælder (2 genudsat straks, en sat 

fri af uvedkommende), i den aktive periode.  

 

Det er en tilgang af 6 dyr, via 14 fælder og ingen omtale i medierne af muligheden for indleve-

ring af "strandede" oddere. 

 

Med et større antal fælder, ændret type lokkemad og opstilling af fælder på naturlige lokalite-

ter (ikke dambrug) synes der derfor at være et potentiale for en tilgang af dyr, som kunne 

muliggøre en ikke-forsøgsmæssig udsætning af et større antal dyr, over en årrække.  

 

 

 

 

Endelig rapportering 

DN vil i overensstemmelse med vilkåret i dispensationen af 13. oktober 2015 senest den 31. 

juli 2016 fremsende styrelsen en rapport over, hvordan denne dispensation er udnyttet, og 

foreløbige resultater vedrørende odderens færden i landskabet på baggrund af oplysninger 

indsamlet af sendere.  

 

 

 

 




