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1. Indledning 

1.1  Baggrund 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i mail og skrivelse af december 
2018 anmodet Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) 
om et notat om forekomsten af egnede levesteder for odder på Sjælland, Lol-
land, Falster og Møn. 

DN har etableret en projektgruppe for et ”Projekt odder på Sjælland” som har 
til formål at genoprette en gunstig bevaringsstatus for den sjællandske odder-
bestand. Projektgruppen består pt. blandt andet af en række vestsjællandske 
kommuner, Københavns Universitet, regionale enheder under Naturstyrel-
sen, Aqua i Silkeborg og DN.  

Ud over at sikre eftersyn og vedligeholdelse af faunapassager samt tilsyn med 
anvendelse af stopriste, vil projektgruppen søge at følge op på forsøgsprojek-
tet om udsætning af et antal jyske oddere. Dette ud fra en forventning om, at 
den sjællandske bestand af oddere om få år kan være forsvundet, hvis ikke 
bestanden tilføres dyr via translokation. Årsagen tænkes at kunne være en 
Allee effekt (Danmarks Naturfredningsforening 2018).  

Projektgruppens egen vurdering er, at der er egnede levesteder på Sjælland i 
et omfang, som kan udgøre grundlaget for en levedygtig odderbestand. 

Projektgruppen ønsker imidlertid DCE’s faglige vurdering af om der er til-
strækkeligt med levesteder, som forudsætning for translokation.  

Der ønskes derfor en faglig vurdering af Sjælland-Lolland-Falster-Møn som 
levested for odder, herunder om den nyeste viden giver anledning til en an-
den vurdering i dag end det fremgår af det notat om udsætning af odder på 
Sjælland, som det daværende Danmark Miljøundersøgelser udarbejdede for 
DN i 2010 (Elmeros m.fl. 2010). 

DN har desuden som baggrundsmateriale vedlagt et bilag vedrørende genud-
sætning af oddere på Sjælland (og Lolland-Falster) ved translokation af jyske 
oddere med det formål at genetablere en levedygtig bestand (Baagøe 2017). 

1.2 Spørgsmål 
I forlængelse af ovennævnte er DCE af DN blevet anmodet om specifikt at 
besvare nedenstående tre spørgsmål: 

1. Hvor stor må en odderbestand (uden løbende tilføring af dyr) være, for at 
kunne anses for levedygtig?  

2. Med udgangspunkt i eksisterende kendskab til sjællandske vådområder, 
vandsystemer fjordområder, kystområder mv ønskes ved sammenligning 
med tilsvarende jyske og odderens forekomst her en overordnet belysning 
af, om der på Sjælland er levesteder i et omfang som kan udgøre grundla-
get for en levedygtig odderbestand (jf. spørgsmål 1).  
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3. Under forudsætning af at Sjælland vurderes at rumme egnede levesteder 
i et omfang som kan huse en levedygtig odderbestand, og under forudsæt-
ning af at det fagligt anses for muligt, ønskes et omtrentligt overslag (in-
terval) på en sådan bestands maksimum.  

  



5 

2. Odderens udbredelse i Danmark 

2.1 Odderens udbredelse på landsplan 
Odder er i det nationale overvågningsprogram, NOVANA, blevet overvåget 
ekstensivt i 2004 og 2011-2012 (Figur 1) og i 2017 (ikke publiceret). Konceptet 
for ekstensiv overvågning af arter er overvågning af ændringer i deres udbre-
delse i forekomst i UTM-kvadrater på 10x10 km. 

Odderens levevis gør det ikke muligt at gennemføre en overvågning baseret 
på direkte observationer af arten. Til overvågning af odder anvendes derfor 
en international standardiseret kortlægningsmetode, der baserer sig på, at od-
deren afmærker sit territorium med ekskrementer, som normalt placeres på 
iøjnefaldende steder langs vandløb og søer. Eftersøgningen af odder-ekskre-
menter foretages på et i forvejen fastlagt netværk bestående af godt 1.200 sta-
tioner fordelt på knap 500 kvadrater over hele landet og er beskrevet i en tek-
nisk anvisning (Søgaard m.fl. 2017). 

 
På landsplan er odderen tidligere blevet overvåget i 1984-1986, 1991 og 1996. 
Resultaterne viser, at odderen siden midten af 1980’erne har øget sin udbre-
delse i Danmark markant. I midten af 1980’erne fandtes odderen stort set kun 
i det nordvestlige Jylland (Søgaard m.fl. 2006), men i 2012 har bestanden 
spredt sig helt ned til den dansk-tyske grænse (Søgaard m. fl. 2015). Antal 
kvadrater med fund af odder ved de fem landsdækkende overvågninger i pe-
rioden 1984-2012 viser, at der er sket mere end en firedobling af odderens ud-
bredelse i Danmark (Søgaard m.fl. 2013). 

Den tekniske anvisning foreskriver en kvalitetssikringsprocedure for fund af 
ekskrementer – der vurderes at stamme fra odder - der indebærer en doku-
mentation for artsbestemmelsen ved DNA-analyse, hvorefter fundet og stati-
onen betegnes som positiv. Denne kvalitetssikring gælder kun for fund af eks-
krementer i overvågningsområder, hvor odder mangler eller er meget fåtallig: 
Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Møn. 

DNA analyser af ekskrementer indsamlet på Fyn (2012) og på Sjælland (2006) 
afslører, at der også er odder her. Ved de landsdækkende overvågninger 1984-

Figur 1. Forekomst og udbre-

delse i UTM-kvadrater på 10x10 

km ved overvågning i NOVANA 

2004 og 2011-2012 (Søgaard 

m.fl. 2015). Grønt kvadrat angiver 

UTM-kvadrat med fund af arten, 

og tomt kvadrat angiver under-

søgt kvadrat uden fund. I de gule 

kvadrater (indrammet sort boks – 

se figur 2) blev der fundet spor 

efter odder ved en ekstraordinær 

eftersøgning i Nordvestsjælland i 

2006 (Elmeros m.fl.  2007). 
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2012 blev der ikke fundet spor efter odder på Sjælland, men genetiske analy-
ser af otte ekskrementer indsamlet ved en særlig kampagne iværksat af Dan-
marks Naturfredningsforening i 2006 viste sig at hidrøre fra odder (Figur 1) 

Selv om data fra overvågningen af odder i NOVANA 2017 ikke er publiceret 
i sin helhed foreligger der, som en del af kvalitetssikringen, notater fra DCE 
omhandlende DNA-analyser af mulige odder-ekskrementer indsamlet på 
Fyn (Andersen & Søgaard 2017a) og Sjælland (Andersen & Søgaard 2017b). 

2.2 Landskabsanalyse 
Der foreligger en overordnet objektiv landskabsanalyse af Danmark fra ’Otter 
Habitat Network Europe’ projektet (Reuther & Krekemeyer 2002). I analysen 
kategoriseres 10x10 km-kvadraters egnethed som levested for odder på en 
skala fra 1-5. Kategoriseringen er foretaget ud fra GIS-data for bebyggelses-
grad, dækningsgrad af agroindustrielle arealer, vejtæthed, længde af vand-
løb, areal af ferskvandsflader og ’våde naturtyper’ i kvadratet (Figur 2).  

 
Landskabsanalysen kategoriserer de fleste 10x10km kvadrater i den atlantiske 
biogeografiske region (vestlige Jylland) som middel eller derover, men med 
flest som middel og derunder i den kontinentale region (østlige Jylland og 
øerne) og dårligst på Fyn. På øerne er det fortrinsvis på Sydsjælland og Lol-
land-Falster, der findes kvadrater, som er kategoriseret som over middel. Od-
der kan forekomme i dårligt egnede kvadrater men tætheden vil alt andet lige 
formentlig være lavere. 

Figur 2.  Områders (10x10 km-

kvadrater) egnethed som leveste-

der for odder vurderet ud fra en 

analyse af landskabsdata (Reu-

ther & Krekemeyer 2002). Egnet-

heden for hvert kvadrat er kate-

goriseret som nedenstående far-

veskala. Prikker angiver fore-

komst. 

       Mørkegrøn: Meget god 

       Lysegrøn: God 

       Gul: Middel 

       Lys rød: Dårlig 

       Mørk rød: Meget dårlig 

       Odder før 1998 

       Odder efter 1998        

    Odder 1998   

Egnethed som levested for 
odder (Lutra lutra) i kvadra-
ter på 10x10 km. 
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2.3 Odderens udbredelse på Fyn 
Det første tegn på at odderen også er på Fyn var fundet af en trafikdræbt ung 
hanodder i 2007 i en lille bæk mellem Odense og Fåborg, som er en del af 
Odense Å-systemet.  Der blev derfor i vinteren 2007-2008 gennemført en ef-
tersøgning af spor efter odder på knap 50 lokaliteter på det sydvestlige Fyn – 
dog uden positivt resultat (Elmeros & Søgaard 2008) 

I december 2013 blev der fundet en trafikdræbt hanodder på Svinø-dæmnin-
gen ved Gamborg Fjord på Vestfyn og ligeledes én trafikdræbt hanodder ved 
Brende Å på landevejen mellem Middelfart og Assens i april 2016.  

Trafikdræbte unge hanner har været i overtal på forkanten af artens udbre-
delsesområde under spredningen i Jylland. Så ovennævnte fund kunne tyde 
på et tilsvarende spredningsmønster på Fyn, og at odderen var under (gen-) 
indvandring til Fyn.  

 
Historisk set er det sidste sikre tegn på oddernes tilstedeværelse på Fyn fra 
1979, hvor en hunodder blev fundet druknet i en fiskeruse i Odense Fjord. 
Tidligere (1964) er der registreret rusedruknede oddere i Arreskov Sø, én hun 
og to unger (Elmeros & Søgaard 2008). I 4 jagtsæsoner i perioden 1956/1957 – 
1959/1960 blev der nedlagt otte oddere på Østfyn mellem Odense Fjord og 
Svendborg og to oddere på Ærø (Jensen 1964). 

Schimmer (1981) vurderer, at der har været en kontinuerlig negativ udvikling 
i odderbestanden på Fyn i perioden 1950-1980. I 1979/1980 er der observeret 
odder eller spor efter odder på Nordvestfyn og Sydøstfyn samt Langeland og 
bestanden antages at bestå af 1-3 ynglende par (Figur 5; Figur 7) svarende til 
6-18 dyr.  Det anføres dog samtidigt, at estimatet synes meget højt i forhold til 
de indkomne oplysninger. 

Overvågningen i NOVANA 2017 viste, at bestanden på 5 år, siden sidste un-
dersøgelse i 2012 var øget markant fra 2 positive lokaliteter og 2 kvadrater i 
2012 til 28 positive lokaliteter og 17 positive kvadrater i 2017. De gennemførte 

Figur 3: Forekomst og udbre-

delse af odder på Fyn i 10x10 

km-kvadrater/stationer ved over-

vågningen i 2017. Grønt angiver 

stationer og kvadrater med fund 

af arten i NOVANA, mens gult 

angiver stationer og kvadrater 

med ”løsfund” uden for NOVANA. 

Grå cirkler(stationer) og ”tomme” 

kvadrater angiver, at odderen er 

eftersøgt, men ikke fundet. Grøn 

skråskravering angiver kvadrater 

med fund af arten ved overvåg-

ningen i 2012. 

http://dce.au.dk/aktuelt/nyhe-
der/nyhed/artikel/odderen-
har-genindtaget-oeen-i-mid-
ten/ 
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DNA-analyser kan ikke anvendes til et bestandsestimat, men alt andet lige 
tyder de på, at bestanden udvikler sig positivt. 

I forhold til landskabsanalysen er hovedparten af 10x10 km-kvadraterne ka-
tegoriseret som dårlig/meget dårlig (Figur 2).  Dårlige områder kan meget vel 
tænkes at udgøre et ’sink-område’, hvor forekomsten i høj grad vil være af-
hængig af indvandring af et bestandsoverskud fra egnede områder. På Fyn er 
det usikkert om der er tilstrækkeligt med egnede levesteder for en selvprodu-
cerende ”fynsk” odderbestand - eller om hvorvidt Fyn udgør et ”sink-om-
råde”, hvor bestandens fortsatte opretholdelse afhænger af bidrag fra det jy-
ske bestandsoverskud.  

På Fyn er der formentlig tale om en demografisk ubalance i favør af hanod-
dere, da indvandringen fra Jylland stort set består af hanoddere. Alle trafik-
dræbte dyr var således hanner, og det er nok kun i begrænset omfang, at de 
mange positive registreringer af odder i 2017 kan henføres til en egentlig selv-
reproducerende bestand.  

2.4 Odderens udbredelse på Sjælland 
En opgørelse fra 1964 af vildtudbyttestatistikken for årene 1956-1960 viste, at der 
blev nedlagt odder på hele Sjælland. I de fire jagtsæsoner i perioden 1956/1957 
– 1959/1960 blev der således nedlagt 80 oddere på Sjælland – fortrinsvis i Midt- 
og Nordsjælland – og syv oddere på Lolland (Figur 4) (Jensen 1964). 

Figur 4. Geografisk fordeling af 

473 oddere nedlagt (sorte prik-

ker) i de 4 jagtsæsoner i perioden 

1956/1957 – 1959/1960 (Jensen 

1964). 
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Jensen (1964) understreger, at antallet af nedlagte oddere og fordelingen af 
disse kun inden for visse grænser kan tages som udtryk for odderens udbre-
delse og bestandstæthed, jf. kortet (Figur 4). Antallet af prikker er fx afhængig 
af, om der i en bestemt egn findes jægere, der særligt efterstræber oddere. 
Kortet skal ikke tydes således, at der i områder, hvor der ingen prikker er, 
nødvendigvis ikke findes oddere. 

Da odderen blev jagtfredet i 1967 findes der ikke nogen nyere vildtudbytte-
statistik, som kan bidrage til et indtryk af odderens udbredelse de sidste godt 
50 år. Frem til 1983 var det muligt at søge om dispensation til at nedlægge 
(”regulere”) oddere ved dambrug (Madsen 1989). I en spørgebrevsanalyse i 
1980 om odderen i Danmark 1950-1980 oplyste ti dambrugere, at de havde 
nedlagt 30-32 oddere (fordelt over hele landet), og heraf var syv nedlagt efter 
fredningen (Schimmer 1981). 

Samlet set blev det i 1979/1980 vurderet, at der på Sjælland, Lolland, Falster 
og Møn var en bestand af odder på 15-24 dyr, heraf 2-3 reproducerende hun-
ner (Figur 5), og at bestandsudviklingen 1974-1980 var konstateret negativ 
(Schimmer 1981). 

 
Schimmer (1981) anfører, at antallet af oddere i den nordøstlige del af Sjælland 
(tidligere Frederiksborg og Københavns Amtskommuner) er faldet gennem 
hele perioden 1950-1980. I perioden 1974-1978 er der positive registreringer af 
odder ved tilløb til både Arresø og Esrum Sø samt ved Furesø og i den nord-
lige del af Roskilde fjord. 

Figur 5. Odderens forekomst i 

1980'erne baseret på spørge-

breve. Røde tal angiver ynglende 

hunner, sorte tal forekomsten af 

odder opgjort i et beregnet antal 

individer (Madsen m.fl. 2007) (ef-

ter Schimmer 1981). 
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I 1979/1980 er der observationer af odder ved Esrum Sø og Esrum Å og i den 
sydlige del af Roskilde Fjord og tilløb hertil, bl.a. Hove Å og Kornerup Å. Be-
standen i Nordøstsjælland vurderes til at bestå af fra 5 enlige individer til ét 
ynglende par (+ 4 enlige dyr) svarende til 5-10 dyr (Figur 6 & Figur 7) (Schim-
mer 1981). 

I Vestsjælland er der i perioden 1974-1980 foretaget jævnlige observationer af 
odder ved Saltbæk Vig; Åmosen (Halleby Å), Tude Å, Suså og Elverdams Å. 
Efter 1974 er der ikke længere konstateret odder ved Gyrstinge Sø og ved Ty-
strup-Bavelse Søerne, og at antallet af oddere i hele perioden har været fal-
dende (Schimmer 1981). I 1979/1980 blev bestanden vurderet til 9-12 dyr, 
heraf 2 reproducerende hunner (Figur 6 & Figur 7). 

 
I Sydøstsjælland er der rapporteret om spor efter odder ved Køge Å i perioden 
1974-1980, og ved Naksted Å (Nakskov Inderfjord) i samme periode (Schim-
mer 1981). Der foreligger ingen sikre spor efter/observationer af odder på Fal-
ster og Møn. 

Før 1974 er der rapporteret om odder fra Maribo-søerne, Nakskov Inderfjord 
med tilløb (Halsted Å) samt langs kysterne, Køge Å og Præstø’ Fjord. I 
1979/1980 blev det vurderet, at der ikke forekom ynglende dyr i regionen, og 
bestanden blev anslået til at bestå af 1-2 enlige dyr (Figur 6 & Figur 7), som 
formodentlig var strejfende individer fra Suså-systemet (Schimmer 1981). 

Da de landsdækkende kortlægninger af odderens udbredelse i 1984-86 og 
1991 ikke registrerede odder på Sjælland, regnede man med at arten var ud-
død på øen. Imidlertid fandt Vestsjællands Amt i 1995 og 1996 enkelte spor 
efter odder. Alligevel registrerede den landsdækkende kortlægning i 1996 
ikke odder på Sjælland. DNA-analyser af ekskrementer som Vestsjællands 
Amt indsamlede i 1995 ved Nedre Halleby Å og Bregninge Å har senere be-
kræftet, at disse ekskrementer stammer fra odder (Elmeros m.fl. 2007). 

 

 
Figur 6. Forekomst af odder i Danmark 

1979/1980 opgjort i et beregnet antal indivi-

der (Schimmer 1981). 

Figur 7. Forekomst af odder i Danmark 

1979/1980 opgjort i reproduktive hunner 

(Schimmer 1981). 
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Til trods for, der blev fundet sikre spor efter odder på Vestsjælland i 1995 og 
1996 (Jensen & Jensen 1995; Leth & Byrnak 1996) blev der ikke fundet spor 
efter odder på Sjælland ved den landsdækkende overvågning i 1996 eller ved 
overvågningen i NOVANA i 2004 (Søgaard m.fl. 2006).  

I 1999 blev der ved en feltundersøgelse i forbindelse med en specialeafhand-
ling ved Københavns Universitet fundet tre ”sikre” fund af odderekskremen-
ter ved landkanalen, der har forbindelse til Lammefjorden – ca. 3 km vest for 
denne (Bussenius 2000). 

I vinteren 2005/2006 iværksatte DN en større eftersøgning af spor/ekskre-
menter efter odder i Vestsjælland, hvor man intensivt gennemgik mange km 
vandløb. Der blev indsamlet 25 ekskrementer som blev underkastet en DNA-
analyse med det resultat, at der med sikkerhed blev fundet DNA fra odder i 
otte af prøverne (Andersen 2007). De positiver prøver fordelte sig på fem 
UTM- kvadrater af 10x10 km (Figur 8). Se i øvrigt afsnit 2.4.2. 

 
Ved overvågningen af odder i NOVANA i 2017 blev der indsamlet 12 mulige 
ekskrementer til DNA-analyser for odder. 10 af de analyserede ekskrementer 
fundet på otte forskellige lokaliteter kunne med sikkerhed artsbestemmes til 
odder (Andersen & Søgaard 2017b). De otte lokaliteter fordelte sig på fem 
UTM- kvadrater af 10x10 km (Figur 8). 

Københavns Universitet (KU) har videooptagelser fra 2016 og 2017 af odder i 
10x10 km-kvadrater (Peter Rask Møller, KU, pers. medd. 2019), hvor der også 
er registreret forekomst af odder i 2006 og 2016 (Figur 8). 

Ligeledes blev der heller ikke fundet spor efter odder på Sjælland ved over-
vågningen i NOVANA 2011-2012 selvom sikre spor (8 lokaliteter/5 kvadra-
ter) blev fundet ved den intensive eftersøgning i 2006 (Figur 8). 

Det er velkendt, at man med anvendelse af standardovervågningsmetoden 
(faste overvågningsstationer) sjældent registrerer odder i områder med 

Figur 8. Lokaliteter og UTM-kva-

drater på 10x10 km med fore-

komst af odder ved særlig efter-

søgning af odder i 2006 (rød 

skrift) og ved overvågningen af 

odder i NOVANA i 2017 (blå 

skrift). Se i øvrigt figur 1 for kort-

udsnit. Desuden kvadrater med 

udsætning af odder i 2015 (sort 

skrift) og videooptagelser af od-

der i 2016-2017 foretaget af Kø-

benhavns Universitet (KU) (grøn 

skrift). 
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lave/meget lave bestandstætheder, og derfor givetvis ikke har kunnet op-
fange spor efter odder ved de tre landsdækkende undersøgelser i perioden 
1996-2011/12 til trods for, at der i den periode er fundet sikre spor af odder i 
Nordvestsjælland, som tidligere anført.   

Der synes således, at være et positivt forhold mellem markeringsaktivitet og 
populationsstørrelse, hvilket kan være forårsaget af øget territorial adfærd i 
større sammenhængende bestande (Madsen & Gaardmand 2000). 

Sandsynligheden for, at der ”helt tilfældigt” findes spor efter odder på 8 statio-
ner i Nordvestsjælland i 2017 – som ikke er registreret positive for odder ved 
overvågningen i NOVANA i hverken 2004 og/eller 2011 – vurderes ikke som 
særlig stor. Men da der ikke er gennemført en statistisk analyse/sandsynlig-
hedsberegning for, om hvorvidt registreringer er tilfældigt genereret eller hid-
rører fra en bestandsfremgang, kan det ikke endeligt afgøres for indeværende. 

2.4.1 Årsagerne til tilbagegangen i den danske odderbestand. 

Årsagerne til tilbagegangen i den danske odderbestand angiver Schimmer 
(1981) til at være effekten af ændringer af habitaterne, direkte i form af fysiske 
ændringer i form af udretning og pleje af vandløb (generelt habitatforringel-
ser), bebyggelse og rekreative aktiviteter – og indirekte til manglende føde-
grundlag pga. organisk (spildevand) og/eller uorganisk forurening (miljø-
gifte). Mere støj og færdsel og en befolkningstæthed - som er 5 gange større i 
Nordsjælland end i Jylland - anføres at have væsentlig betydning for odder-
bestandens størrelse og udvikling. 

Hertil kommer en påført dødelighed i form af jagt (ulovlig efter 1967), regu-
lering ved dambrug (lovlig til 1983), rusedrukning og trafikdrab. Det anføres 
endvidere, at det antages, at en bestandsstørrelse på 200-300 individer er nød-
vendig for at opretholde den genetiske variation (Franklin 1970; Heidemann 
1976), og da den danske bestand i 1981 kun udgjorde ca. halvdelen af dette 
antal, kan det ikke udelukkes, at bestanden var truet af indavl. Afslutningsvis 
konkluderes det, at en sikring af den danske odderbestand kun kan opnås ved 
at inddrage odderens krav til levesteder i den overordnede planlægning af 
naturforvaltningen. 

I forvaltningsplanen for odder i Danmark (Madsen & Søgaard 1996) konsta-
teres det, at udviklingen i det 20. århundrede har været odderen imod. Vand-
løb er blevet rørlagt eller kanaliseret, og enge og moser drænet. Den øgede 
udnyttelse af naturen gennem fritidsaktiviteter som sejlads og fiskeri har be-
tydet øget forstyrrelse for den sky odder. Samtidigt er mange oddere druknet 
i åleruser eller dræbt i trafikken. 

2.4.2 Udsætning af tre oddere på Sjælland i 2015 

I 2015 udsatte DN tre oddere fra Midtjylland (2 hunner og 1 han) i et 10x10 
km-kvadrat, hvor der ikke tidligere er registreret forekomst af odder (Figur 
8). Trods anvendelse af GPS og eftersøgning af spor efter odderne blev der 
ikke efterfølgende registreret noget om de tre dyrs videre færden.  

De udsatte dyr blev chipmærkede og der blev udtaget blod/DNA så evt. se-
nere dødfundne dyr potentielt vil kunne sammenholdes med disse oplysnin-
ger (Bo Håkansson, DN, pers. medd. 2019).  
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I hvilket omfang de tre udsatte oddere i 2015 har influeret på antallet af posi-
tive registreringer har hidtil været ukendt, men der foreligger nu DNA-ana-
lyser af de tre udsatte oddere (Andersen 2019). 

Resultatet af analysen påviste, at ét af individerne havde en haplotype OD1 
mens de andre to havde haplotypen OD2. Disse haplotyper er tidligere obser-
veret i prøverne på Fyn fra NOVANA overvågningen i 2017. (Andersen 2019) 
fandt desuden disse to haplotyper i forbindelse med en kvalitetssikring af od-
derekskrementer indsamlet i 2011-2012 i Jylland. 

Ligeledes i forbindelse med NOVANA overvågningen i 2017 blev der ind-
samlet 12 mulige odderekskrementer på Sjælland (Andersen & Søgaard 
2017b). Af de 10 positive DNA-analyser for odder (fordelt på otte forskellige 
lokaliteter) blev haplotype OD3 identificeret i syv prøver (seks lokaliteter) 
mens haplotype OD2 blev identificeret i de resterende tre prøver (to lokalite-
ter). De sidstnævnte er to lokaliteter ved Bregninge Å, som kun ligger ganske 
få kilometer, fra, hvor åen løber ud i Saltbæk Vig mod vest – og samtidigt 
beliggende i det tættest liggende nabokvadrat mod øst til det kvadrat, hvor 
de tre oddere blev udsat i 2015 (Figur 8). Haplotype OD1 blev ikke observeret. 

Resultatet kan antyde, at type OD3 kunne være en reminiscens af den tidli-
gere større sjællandske odderbestand og dermed være en ”sjællandsk” haplo-
type. Det kan dog ikke afvises, at type OD3 forekommer i andre geografiske 
områder end de indsamlede, og samtidig kan det heller ikke afvises, at den er 
forekommet historisk i Jylland, da dette ikke er undersøgt.  

Den genetiske analyse af de tre udsatte jyske oddere understøtter, at observa-
tionen af type OD3 ikke er et resultat af de tre udsatte odder, hvorfor det kan 
konkluderes, at der forekommer - og har forekommet andre oddere i Vest-
sjælland - end disse tre individer (Andersen 2019). 

Ved eftersøgningen i 2006 blev der også fundet to positive lokaliteter for od-
der i Bregninge Å. Det var muligt at bestemme enkelte af disse sekvenser til 
haplotype OD2, hvilket betyder at denne haplotype allerede var i bestanden 
ved udsætningen, mens andre af de positive odder prøver fra 2006 ikke var af 
tilstrækkelig god kvalitet til at fastsætte haplotypen.  

Dette indebærer, at det kan være de to udsatte jyske odder med type OD2, 
som er blevet registreret i Bregninge Å i 2017, men det kan også være ”ind-
fødte” oddere, der stammer fra bestanden før udsætningen, så muligheden 
for, at forekomsten af odder i 2017 slet ikke relaterer sig til de udsatte dyr, er 
også til stede. For at be- eller afkræfte denne hypotese er det nødvendigt at 
foretage en individbestemmelse baseret på DNA-profiler af prøverne, 

For at teste hypotesen, at OD3 haplotypen er en reminiscens af den sjælland-
ske odderpopulation er det nødvendigt at foretage genetiske analyser af flere 
odderprøver fra den recente jyske population/populationer fra andre geogra-
fiske områder samt inkludere historiske museumseksemplarer fra både den 
jyske og sjællandske population og prøver fra den sydsvenske odderpopula-
tion (Andersen 2019). 
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3. Bestandsforhold 

Som baggrund for besvarelsen af de konkrete ønsker til dette notats indhold, 
som nævnt i indledningen og som opsummeret i de tre spørgsmål listet i afsnit 
1.2, vil DCE i dette kapitel komme nærmere ind på en række bestandsforhold 
som både – teoretisk som konkret – har betydning for vurderingen af Sjælland, 
Lolland, Falster og Møn som levested for en levedygtig bestand af odder. 

Det drejer sig om en mulig Allee-effekt, levedygtige bestande, større tolerance 
for menneskelig aktiviteter (naturlig skyhed) og en vurdering af mulighe-
derne for en naturlig indvandring af odder til Sjælland fra Fyn og Sverige. 

3.1 Allee-effekt – på Sjælland? 
DN udtrykker bekymring for om den sjællandske bestand af oddere om få år 
kan være forsvundet, hvis ikke bestanden tilføres dyr via translokation. Årsa-
gen kunne tænkes at være på grund af en ”Allee-effekt”. 

For små og spredte bestande gælder det generelt, at størrelse af en bestand i sig 
selv gør den udsat for at uddø pga. demografisk og miljømæssigt stoka-sticitet 
i kombination med, at individer i en sådan bestand kan have vanskeligt ved at 
finde mager, hvilket i sig selv påvirker bestandens vækstrate negativt, den så-
kaldte ”Allee-effekt” (Allee 1932, Gascoigne m.fl. 2009, Aalto m.fl. 2019). 

En evt. Allee-effekt er ikke en konstant størrelse, men kan have varierende gra-
der på en skala fra ”svag” til ”stærk”. En svag effekt fører umiddelbart ikke til 
en kritisk bestandsstørrelse med risiko for ekstinktion, mens en stærk effekt 
modsat kan forårsage en kritisk bestandsstørrelse, som med sandsynlighed in-
debærer, at arten uddør inden for en kortere årrække (Drake m.fl. 2011). 

Kirkeuglen er et eksempel på en dansk art, hvor bestanden nu er så lille og 
spredt, at den ikke længere må antages for at være demografisk levedygtig 
(Sunde 2018) - og under påvirkning af en så stærk Allee-effekt, hvor tilførsel 
af individer ude fra (translokation) er nødvendigt for at sikre bestandens 
overlevelse. 

I perioden1950-2017 foreligger der data på forekomst af odder på Sjælland (se 
afsnit 2.4). Forudsætter man, at en odder har en gennemsnitlig levetid på 5-10 
år og sammenholder det med, at der ikke er sket indvandring af odder til øen 
fra hverken naboområder med odder mod øst (Sverige) og mod vest (Fyn), 
må bestanden have været selvreproducerende i denne periode – og forment-
lig også i tidligere perioder. 

På den baggrund vurderer DCE, at Allee-effekten ikke har været på et så kri-
tisk niveau, hvor bestandens overlevelse på Sjælland har været akut truet 
alene af den grund.  

Indvandringen af odder til Fyn fra det jyske bestandsoverskud må formodes, at 
have en demografisk ubalance i kønsratioen med en overvægt af hanoddere, 
som det også har været tilfældet under spredningen i Jylland (se afsnit 2.3).  
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Hvor stor skævheden er kan ikke afgøres på det foreliggende datagrundlag. 
Hvis det på sigt vil være muligt for odderne at etablere en mere eller mindre 
selvreproducerende bestand på Fyn, må det antages, at skævheden i kønsra-
tionen gradvis vil blive udlignet. 

På Sjælland må ratioen mellem hun- og hanoddere antages at være mere lige-
lig fordelt. Men omfanget af de menneskabte mortalitetsfaktorer (rusedruk-
ning/trafikdrab) er ukendt da DCE og andre offentlige myndigheder (Miljø-
ministeriet/Fiskerikontrollen/kommuner) eller institutioner (museer o.a.) - 
så vidt vides - ikke har fået indleveret omkomne oddere eller modtaget oplys-
ninger herom. Årsagen hertil er ligeledes ukendt. 

Alt andet lige vil en translokation af odder til Sjælland øge populationen, men 
det vides altså ikke om den vil reducere graden af en mulig Allee-effekt, eller 
om den vil kunne kompensere for en evt. ”skjult” dødelighed forårsaget af 
rusedrukning og trafikdrab af odder. 

3.2 Gunstig bevaringsstatus, bære- og levedygtige bestande 
Odderen er på Habitatdirektivets bilag II over dyre- og plantearter, hvis beva-
ring kræver udpegning af særlige bevaringsområder (habitatområder) med det 
formål at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og 
arter, der begrunder udpegningen af de enkelte Natura 2000/Habitat-områder. 

På Sjælland er der udpeget tre Habitatområder, hvor odder indgår i udpeg-
ningsgrundlaget og som er en del af Natura 2000 netværket: 

 H 135/N 154: Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke (Miljø- 
og Fødevareministeriet 2016a) 

 H 137/N 156: Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å (Miljø- og Fødeva-
reministeriet 2016b) 

 H 138/N 157: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet 2016c). 

Af Miljøministeriets handlingsplaner for de tre områder for perioden 2016-
2021 fremgår det med næsten enslydende formuleringer, at den overordnede 
målsætning for områderne er, at 

 Der i Natura 2000-området sikres eller skabes attraktive opholds- og fødesøgnings-
steder for odder og at egnede yngleområder forekommer flere steder, således at om-
rådet bidrager til en bæredygtig bestand af odder på Sjælland (N 156). 

samt at den konkrete målsætning for arter/odder er, at 

 Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus. Området i 
sammenhæng med tilstødende områder på Sjælland sikrer regionen en bæredyg-
tig bestand af odder (N157). 

I handlingsplanernes målsætninger er der – formentligt utilsigtet – sket en 
sammenblanding af begreberne ”bæredygtighed” og ”levedygtighed”, hvor 
sidstnævnte indgår i vurdering af arters bevaringsstatus iht.  Artikel 17 i Ha-
bitatdirektivet. For en nærmere redegørelse om vurdering af bevaringsstatus 
henvises til Fredshavn m.fl. (2014). 

Bæredygtighed benyttes normalt i forbindelse med vildtlevende dyr/be-
stande, som er genstand for en eller anden form for jagtlig udnyttelse i form 
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af nedlagte/dræbte dyr. En snævrere definition, tilpasset en dansk forvalt-
ningsmæssig praksis, kan dog være, at jagt/reguleringspresset ikke må være 
højere, end at bestandens levedygtighed bevares (Sunde m.fl. 2016) 

I forbindelse med forvaltning af danske ikke-jagtbare arter er begrebet ”gun-
stig bevaringsstatus” mere relevant, da dette blandt andet refererer direkte til 
bestandens levedygtighed i form af ”population viability” dvs. sandsynlighe-
den for ikke at uddø inden for en nærmere defineret, overskuelig fremtid. 

En forudsætning for opfyldelse af Habitatdirektivets definition af gunstig be-
varingsstatus for arter er, at ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågæl-
dende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestand-
del af dens naturlige levesteder”.  

For de fleste arter foreligger der imidlertid ikke tilstrækkelig viden om be-
standsstørrelser, -udvikling eller grænserne for de naturlige fluktuationer til 
at vurdere deres langsigtede levedygtighed. Ved beregning af mindstestørrel-
sen af en levedygtig bestand har man tidligere anbefalet en ”effektiv bestands-
størrelse” (Ne) på 500 kønsmodne individer for at opretholde en tilstrækkelig 
genetisk variation, således at bestanden er i stand til at kunne tilpasse sig 
svingninger i miljøet på lang sigt (Shaffer 1981). Ifølge Wansink & Ringenal-
dus (1991) svarer det for odderens vedkommende til en reel populationsstør-
relse på minimum 1200-1600 dyr. 

Franklin (1980) anfører, at en bestand skal have en ”effektiv bestandsstør-
relse” (Ne) på mindst 50 dyr for at undgå tab af genetisk diversitet (indavl) på 
kort sigt. Med ”effektiv” forstås det antal individer i bestanden som reelt bi-
drager til reproduktionen. 

Mindstestørrelsen af en levedygtig bestand (Minimum Viable Population, 
MVP) varierer også fra art til art inden for taksonomiske grupper. Den afhæn-
ger bl.a. af de enkelte arters og bestandes dynamik. Størrelsen af MVP afhæn-
ger også af, hvor mange generationer man estimerer bestandes sandsynlighed 
for at overleve, og af, hvor stor en del af bestandenes genetiske diversitet der 
skal bevares (Trail m.fl. 2010, Elmeros m.fl. 2012). Man kan benytte population 
viability analyser til at modellere / estimere MVP for en art og gennem disse 
modelleringer bestemme hvilke biologiske parametre, der har størst betyd-
ning for sandsynligheden for at arten overlever (Trail m. fl. 2010). 

I forbindelse med forvaltning af pattedyr har man taget udgangspunkt i mere 
specifikke og konkrete beregninger. Det gælder bl.a. for bæver i Danmark, 
som kan være relevante for besvarelsen af spørgsmål 1-3 (se afsnit 4.1-4.3). 

3.2.1 Bæver i Danmark 

Dette afsnit om levedygtighed/gunstig bevaringsstatus for bæver baserer sig på 
et notat fra DCE om ”Bæverens Castor fiber spredning og etablering i Danmark 
samt forventede effekter af potentielle forvaltningstiltag (Sunde m.fl. 2016). 

Ifølge conservation-genetiske anbefalinger er det et fornuftigt forvaltnings-
mål for en bestand at stile mod at opretholde den genetiske diversitet på 90-
95 % af den observerede heterozygositet over 100-200 år. Med andre ord bør 
en bestand maksimalt tabe 5–10 % af sin genetiske diversitet i løbet af 100-200 
år (Soulé m.fl. 1986, Allendorf & Ryman 2002). 
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Tager man udgangspunkt i IUCN’s rødlistekriterier (IUCN 2010), skal en be-
stand for at opnå status som ikke-truet (non-threatened) have mindst 90 % 
chance for at overleve de kommende 100 år. Til sammenligning er en sårbar 
(vulnerable) bestand defineret som havende en overlevelsessandsynlighed på 
under 90 % i løbet af de kommende 100 år, men over 80 % i løbet af de kom-
mende 20 år eller 5 generationer.  

I notatet konkluderes det, at hvis man tager udgangspunkt i, at en selv-opret-
holdende bestand bestående af 200 individer synes at være robust imod eks-
tinktioner og tab af genetisk diversitet og et gennemsnitligt bæverterritorie 
rummer ca. 4 voksne individer må ca. 50 reproducerende familier skønnes væ-
rende tilstrækkeligt til, at en bestand kan betragtes som havende gunstig beva-
ringsstatus. Rent landskabsmæssigt betyder dette, at der skal være (og gives) 
plads til ca. 50 bæverfamilier inden for det samme bestandsområde. Det anføres 
endvidere, at bestande bestående af væsentligt færre end 50 familier/200 dyr 
meget vel kan have en ekstinktionsrisiko på under 10 % per 100 år.  

Under antagelse af - som nævnt under afsnit 2.1.1 - at en selvopretholdende 
bestand bestående af 50 reproducerende bæverfamilier – svarende til effektiv 
bestandsstørrelse (Ne) ~ 100 - må betragtes som havende gunstig bevarings-
status ud fra demografiske overvejelser vil dette Ne-estimat give et tab på 5 - 
10 % heterozygositet over 100 år, hvilket er inden for det anbefalede accepte-
rede tab. 

3.2.2 Odderens bestandsudvikling i Danmark 

Op gennem 1940-erne og 1950-erne viser vildtudbyttestatistikken at der blev 
nedlagt ca. 200 oddere om året fordelt over hele landet – og omkring 1960 var 
odderen endnu almindeligt udbredt over hele landet (Figur 4) (Madsen & Sø-
gaard 1996). Men odderen gik drastisk tilbage i Danmark – og i øvrigt i de fleste 
vesteuropæiske lande – i løbet af 1960-erne og 1970-erne (Elmeros m.fl. 2006). 

En spørgebrevsundersøgelse til bl.a. dambrugsejere i 1979-1980 viste, at od-
deren stadig fandtes i de fleste dele af landet, men at der var sket en drastisk 
tilbagegang, og antallet af oddere blev anslået til at være ca. 200 individer 
(Schimmer 1980). 

Undersøgelser/overvågning af odder i 1984-1986 viser, at der nu kun blev 
fundet spor efter odder i Jylland, fortrinsvis det nordvestlige Jylland koncen-
treret omkring den vestlige del af Limfjorden (Madsen 1989). Forekomsten 
fordeler sig på ca. 50 kvadrater (10x10 km) – og bestanden blev vurderet til at 
være i størrelsesordenen 100-200 individer.  

Dette er sandsynligvis det historiske lavpunkt for størrelsen af odderbestan-
den i Danmark og gav anledning til en særlig oplysnings- og redningskam-
pagne (”Projekt Odder”), som i sidste øjeblik formentlig sikrede odderens 
fortsatte eksistens som en del af den danske fauna. Dette initiativ blev i 1996 
fulgt op af en national forvaltningsplan for odder Lutra lutra i Danmark, som 
var med til at vende udviklingen, så bestanden begyndte at vokse og sprede 
sig i Danmark (Madsen & Søgaard 1996). 

Når man skal forholde sig til levedygtighed af en pattedyrbestand – og her 
specifikt for en art, som odderen – er det værd at bemærke, at den særdeles 
levedygtige jyske bestand af odder, som nu forekommer over hele Jylland og 
er under spredning til både Tyskland og Fyn, stammer fra en bestand på må-
ske maksimalt 200 dyr. 
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Hvis det antages, at bestanden består af ca. 400 individer (Madsen 1996) og at 
kønsforholdet er 1:1, vil der være 200 hunner i bestanden. Hvis det samtidigt 
forudsættes, at heraf er en tredjedel kønsmodne (Erlinge 1968), svarende til i 
alt 66 individer (Hammershøj m.fl. 1996). Hvis antallet af kønsmodne hunner 
udregnes ud fra dette eksempel, vil der i en bestand på 300 individer være 50 
kønsmodne hunner. 

Odderen har i forvejen en lav genestisk variation i Danmark (og i de fleste 
europæiske lande) som bl.a. menes at kunne tilskrives en ”Founder effekt” 
ved en postglacial indvandring - og en mere recent bestandstilbagegang, som 
startede for 2000-3000 år siden, som måske også kan relateres til en stigende 
befolkningstæthed i sidstnævnte periode (Pertoldi m.fl. 2001, Arrendal m.fl. 
2004).  ”Founder effekt” er det tab af genetisk variation, som forekommer når 
en ny bestand etablerer sig ud fra et meget lille antal individer fra en oprin-
deligt meget større bestand. 

Bestanden af odder i 1980-erne i Nordvestjylland - og på Sjælland - kan mu-
ligvis også være underkastet en ”Bottleneck effekt” med en yderligere redu-
ceret genetisk variation til følge, men tilsyneladende med en så begrænset - 
og ikke kritisk indvirkning - på dens evne til at være i stand til at brede sig og 
tilpasse sig svingningerne i det omgivende miljø. 

3.3 Øget tolerance for menneskelig aktiviteter 
DN anfører i sin henvendelse til DCE, at der foreligger ”nyere viden om od-
derens større tolerance over for menneskelige aktiviteter etc.”, som bør indgå 
i en vurdering om der er egnede levesteder på Sjælland i et omfang, som kan 
udgøre grundlaget for en levedygtig odderbestand. 

DCE har ikke tidligere publiceret specifikt om en sådan tilvænning til menne-
skelige aktiviteter under danske forhold, men har siden 1990-erne passivt 
modtaget mere eller mindre dokumenterede observationer om dagaktive od-
der fra offentligheden. 

Odderen er traditionelt beskrevet som hovedsageligt nataktiv i sit udbredel-
sesområde formentlig som følge af forfølgelse og forstyrrelse (bl.a.  Søgaard 
& Madsen 1996, Madsen m.fl. DPA, 2007). Men i takt med den positive ud-
vikling i odderbestanden og dens udbredelse (Søgaard m.fl. 2015) er der rap-
porteret et stigende antal observationer af oddere ved højlys dag - og tæt på 
menneskelige aktiviteter og bebyggelse. 

Det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Institut for Bioscience/ 
DCE har i stigende omfang modtaget oplysninger om observationer, foto og 
videooptagelser af dagaktive oddere fra lystfiskere under fiskeri ved åer og 
søer. Herudover er der observationer fra offentligheden af odder ved højlys 
dag fra både by- og sommerhusområder. Ved Tofte Sø i Lille Vildmose og 
Mossø er der få år gamle beretninger om iagttagelser af svømmende hunod-
dere med unger, ligeledes i dagtimerne. 

Der foreligger således optagelser af dykkende/svømmende odder fra Grenå 
Strand og foto af en odder ved slusen til feriebyen ved Øer syd for Ebeltoft, 
hvor den tilsyneladende roligt passerer forbi parkerede biler tæt på opank-
rede både. Her er det formentlig feriebyens beliggenhed i en opstemmet fersk-
vandssø, som tidligere fungerede som ”Put and Take”, som har tiltrukket od-
deren som føde-søgningsområde.  
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Flere trafikdræbte oddere er indleveret i udkanten af bebyggede områder, bl.a.  
ved kystvejen i det nordlige område af Ebeltoft, hvor der i de seneste år er fun-
det to omkomne oddere tæt på en campingplads med mange gæster, hotel, 
Netto-butik og benzinstation – og massiv sommerhusbebyggelse i baglandet. 

For at undersøge om man  har tilsvarende erfaringer i andre europæiske 
lande, hvor odderen også er i fremgang, har DCE foretaget en rundspørge til 
de førende oddereksperter i Europa, som er medlemmer af IUCN Otter Spe-
cialist Group (https://www.otterspecialistgroup.org/osg-newsite/). De 
mest relevante svar er samlet i Tabel 1. 

 
Svarene i Tabel 1 bekræfter, at det stort set er den samme udvikling man ser i 
andre europæiske lande. Samtidig skal man være opmærksom på, at en øget 
udbredelse og tæthed i en odderbestand naturligt vil medføre hyppigere ob-
servationer af arten, men at det også knytter sig til en større dagaktivitet. I 
takt med, at odderen breder sig fra optimale habitater til suboptimale habita-
ter vil tilgængeligheden og konkurrencen herom spille ind på odderens akti-
vitetsmønster og tolerance over for menneskelig aktiviteter. 

3.4 Naturlig indvandring af odder fra Fyn og Sverige? 
Som det fremgår af afsnit 2.3 har odderen igen fundet fodfæste på Fyn ved en 
(gen-)indvandring af individer fra bestandsoverskuddet fra den jyske odder-
bestand. Odderen har her krydset over Lillebælt, som på sit smalleste sted er 

Tabel 1. Er det en sket en tilvænning til menneskelige aktiviteter, herunder en øget dag-

aktivitet, for odder (Lutra lutra) i Europa. Svar fra en rundspørge til IUCN´s Otter Specialist 

Group (DCE 2019).    

Kilde (2019) Svar/Kommentar 

Margherita Bandini 

(Italien) 

I beskyttede områder i den sydlige del af Italien ses odderen ved 

højlys dag – og man har modtaget foto af oddere, som tilsynela-

dende  ganske uforstyrret fouragerer på kysten i dagtimerne 

Andreas Kranz 

(Østrig) 

I Østrig observeres dagaktive oddere og ikke særlig sky, både i 

områder, som de har rekoloniseret for årtier siden, men også i 

områder, som de har spredt sig til for få år siden. Vurderes at 

være en generel trend og ændring af adfærd. 

Geoff Liles 

(Wales) 

Det er helt sikkert tilfældet, at odderen har vænnet sig til menne-

skelige aktiviteter siden 1990-erene. Mange lystfiskere i ferske 

vande rapporterer i stigende grad, at de ser oddere i dagtimerne, 

og at der også nu som noget nyt observeres hunoddere med un-

ger (især ved søer) om dagen til trods for, at disse områder er 

velbesøgte rekreative områder. Over en 12 måneders periode 

blev der observeret 126 oddere, der krydsede en jernbanelinje på 

vej fra en flod til en sø. 45 % af de krydsende oddere blev regi-

streret i dagtimerne. 

Vivien Kent 

(Nordøstengland) 

Her er erfaringerne, at observationer af dagaktive oddere har væ-

ret stigende i takt med at bestanden har udviklet sig positivt. Det 

er ikke kun tidligt om morgenen eller sent på aftenen, men i alle 

døgnets lyse timer. 

Hans-Heinrich Krüger 

(Tyskland) 

Generelt må det antages, at jo større tætheden af en odderbe-

stand er, desto mere hyppigt vil arten blive observeret. Det må 

endvidere antages, at det specielt er unge individer med et stort 

fødebehov -og er meget aktive – vil have en tendens til at blive 

dagaktive. 
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ca. 1 km og lidt derunder hvis den bruger fx Fænø som trædesten. Det inde-
bærer, at odderen er i stand til at forcere et åbent hav-/fjordområde på mini-
mum 1 km. 

Forestiller man sig mulighederne for, at odderen skulle kunne brede sig til 
Sjælland fra tilstødende landområder med forekomst af odder er der to mu-
ligheder: Fyn og Sydsverige. 

Fra Fyn skal odderen tilbagelægge en direkte strækning over Storebælt på 
godt 16 km og som minimum omkring 5 km, alt afhængig af om den bruger 
Sprogø, Langeland, Omø eller Agerø som trædesten. En spredning fra Fyn til 
Sjælland forudsætter opbygningen af et bestandsoverskud på Fyn – i lighed 
med Jylland – som vil presse unge individer til at ”udvandre” til nye territo-
rier. DCE vurderer, at det er tvivlsomt om der på sigt vil udvikle sig en leve-
dygtig bestand på Fyn, som ikke er afhængig af et influx af oddere fra Jylland 
– og som vil kunne presse odderen til at forcere Storebælt for at nå Sjælland. 

Over Øresund fra Sverige til Sjælland vil odderen som minimum skulle 
svømme distancer på 4-11 km alt afhængig af i hvilket omfang den måtte bruge 
Hven eller Saltholm som trædesten. Det ligger inden for odderens sprednings-
formåen viser en rundspørge til europæiske oddereksperter (Tabel 2). 

 
Odderen har i en længere årrække været under spredning fra nord mod syd i 
Sverige og forstærket ved translokation af odder fra Nordnorge, hvor der i 
perioden 1987-1992 blev udsat 54 oddere i den sydøstlige del af Sverige (Sjö-
åsen 1997, Arrendal m.fl. 2004). Odderen findes nu vidt udbredt i det meste 
af Skåne helt ned til Østersøkysten og ud til Øresund viser en afrapportering 
til EU for perioden 2007-2012 (Figur 9).  

Denne udvikling er fortsat i perioden efter 2012 og odderen forekommer nu 
almindeligt helt ud til Øresund på længere strækninger (Mia Bisther, pers. 
medd. 2018). Når overvågningsdata for odder til EU-Kommissionen for peri-
oden 2013-2018 bliver publiceret (2020), må det forventes, at odderen markant 
har øget sin udbredelse og bestandsstørrelse i Sydsverige. 

Set i lyset af denne positive bestandsudvikling i Sydsverige er svenske odder-
eksperter ikke afvisende over for den mulighed, at odderen på lang sigt vil 
kunne sprede sig fra Skåne over Øresund til Sjælland i takt med, at der op-
bygges et evt. bestandsoverskud af odder i Skåne (Anna Roos; Mia Bisther, 
pers. medd. 2018). 

Det må dog anses som et fremtidsperspektiv, som ikke lige ligger rundt om 
hjørnet, og sandsynligvis ikke inden for de næste årtier. Det vurderes som 

Tabel 2. Spredningsafstande for odder (Lutra lutra) i saltvand/havområder. Data fra en 

rundspørgen til IUCN´s Otter Specialist Group (DCE 2019). 

Spredningsafstand Område Kilder (2019) 

Ca. 4 km Norge Thrine Heggberget  

Ca. 5 km Italien Romina Fussilo  

2,3 km Grækenland Andreas Kranz  

4 km Estland Andreas Kranz  

2,5-13 km Irland Geoff Liles  

7,5 km Irland Andreas Kranz  

5-10 km Japan Oleynikov Alexia  
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yderst tvivlsomt om en evt. kommende spredning over Øresund i sig selv vil 
kunne danne grundlag for etableringen af en levedygtig bestand af odder på 
Sjælland. En immigration af odder fra Sverige vil i bedste fald kunne antages, 
at være en værdifuld, naturlig tilførsel af nyt genetisk materiale til en i forve-
jen eksisterende bestand af oddere på Sjælland, som kan overflødiggøre en 
evt. løbende udsætning af indfangne dyr i Jylland. 

 

 

Figur 9. Kvadrater på 10x10 km 

med forekomst af odder ved af-

rapporteringen af bevaringsstatus 

til EU-kommissionen iht. Habitat-

direktivets Artikel 17 for perioden 

2007-2012. Bevaringsstatus: 

Grøn (gunstig), Gul/orange (mo-

derat ugunstig), Rød (stærkt 

ugunstig). For nærmere forklaring 

se Fredshavn m.fl. 2014 og dette 

link: https://bd.eionet.eu-

ropa.eu/article17/re-

ports2012/species/summary/?pe-

riod=3&group=Mam-

mals&subject=Lutra+lutra&region 
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4. Besvarelse af spørgsmål 1-3 

I forlængelse af redegørelserne i kapitel 3 er DCE blevet anmodet om helt kon-
krete besvarelser af tre nedenstående spørgsmål 1. 

4.1 Spørgsmål 1 
Hvor stor må en odderbestand (uden løbende tilføring af dyr) være, for at 
kunne anses for levedygtig?  

Svar:  

På baggrund af redegørelsen i kapitel 3 om bestandsforhold - og især i afsnit 
3.2 – vurderer DCE, at en bestand af odder må antages for at være levedygtig, 
hvis den som minimum omfatter et aktivt antal reproduktive hunner på 50 
individer - svarende til effektiv bestandsstørrelse Ne, på 100 - som et mini-
mum for at undgå indavl. Det svarer til samlet total bestandstørrelse på 200-
300 dyr (se afsnit 3.2.1 og 3.2.2) 

4.2 Spørgsmål 2 
Med udgangspunkt i eksisterende kendskab til sjællandske vådområder, 
vandsystemer fjordområder, kystområder mv. ønskes ved sammenligning 
med tilsvarende jyske og odderens forekomst her en overordnet belysning af, 
om der på Sjælland er levesteder i et omfang som kan udgøre grundlaget for 
en levedygtig odderbestand (jf. spørgsmål 1).  

Svar: 

Den foreliggende landskabsanalyse for Danmark og Nordeuropa med angi-
velse af 10x10 km-kvadraters egnethed som levested for odder (Figur 2) er 
ganske retvisende for odderens udbredelse i slutningen af 1990-erne, hvor ar-
ten fortrinsvis forekommer i de bedst egnede kvadrater, men er under spred-
ning til mindre optimale kvadrater. 

Ifølge analysen findes de mest egnede levesteder for odder i det nordvestlige 
og sydlige Jylland samt midt- og Sydsjælland samt Lolland; Falster og Møn, 
mens de mindst egnede levesteder findes i Østjylland, Fyn og Nordsjælland. 

På Fyn med øer (ca. 3.500 km²) henhører omkring 90% af kvadraterne til ka-
tegorierne dårlig til meget dårlig, mens mere end hovedparten af kvadraterne 
på Midt- og Sydsjælland med øer er omfattet af kategorierne middel, god og 
meget god. Sidstnævnte områder er arealmæssigt af størrelsesordenen på 
godt 4.000 km², altså større end Fyn med øer i sin helhed. 

Tager man hele Sjælland (ca. 10.000 km²) som udgangspunkt kan det sammen-
lignes med en blanding af Østjylland samt Midt- og Vestjylland, hvad angår 
egnede levesteder for odder. Landskabsanalysen er efterhånden mere end 20 år 
gammel og afspejler derfor kun i begrænset omfang, at odderen i de seneste 
årtier i stigende grad - med en voksende bestandsstørrelse og udbredelse - har 
spredt sig fra optimale til suboptimale habitater (dårlige/meget dårlige kvadra-
ter) godt hjulpet på vej af en habituering til menneskelige aktiviteter.  
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Sammenligner man med udbredelsen af odder (2007-2012), som fremgår af 
Figur 8, ser man en forstærket tendens af spredningen til suboptimale habita-
ter i Nordeuropa, en tendens som man må forvente yderligere udvikler sig i 
takt med voksende odderbestande i det meste af Europa siden 2012. 

På den baggrund vurderer DCE, at der på hele Sjælland, Lolland, Falster og 
Møn, findes tilstrækkeligt med egnede levesteder til at understøtte en leve-
dygtig bestand af odder. 

4.3 Spørgsmål 3 
Under forudsætning af at Sjælland vurderes at rumme egnede levesteder i et 
omfang som kan huse en levedygtig odderbestand, og under forudsætning af 
at det fagligt anses for muligt, ønskes et omtrentligt overslag (interval) på en 
sådan bestands maksimum. 

Svar: 

Overvågningen af odder baseret på et stationsnetværk (Søgaard m.fl. 2017) 
giver ikke mulighed for at anslå odderbestandens størrelse, hverken i Jylland, 
på Fyn eller Sjælland. DCE har derfor ikke tidligere udtalt sig om eller publi-
ceret bestandsstørrelser af odder i Danmark. Der er derfor ikke faglig bag-
grund for at udtale sig om konkrete bestandsmaksima for oddere i Danmark 
- eller for særskilte dele af Danmark. 

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 vurderer DCE, at der er 
egnede levesteder på Sjælland til mindst en bestand på 200-300 individer. Un-
der henvisning til besvarelsen af spørgsmål 2 er der formentlig plads til flere 
individer, således at det er muligt at opnå formålet med forvaltningen af ar-
ten, nemlig at den skal opnå gunstig bevaringsstatus iht. Habitatdirektivet. 
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