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1 Baggrund 

Siden 1990erne har odderen spredt sig, så dens udbredelse i dag dækker hele 
Jylland og Fyn (Elmeros m.fl. 2006, Therkildsen m.fl. 2020). Opfattelsen var at 
odder var forsvundet fra Sjælland i 1980erne, men i midten af 1990erne fandt 
man enkelte ekskrementer og fodspor i Vestsjælland (Leth & Byrnak 1996, El-
meros m.fl. 2006). I 2007 viste DNA-analyser af ekskrementer indsamlet i 
Vestsjælland i 2006, at der stadig var oddere på Sjælland (Andersen m.fl. 
2016), og i forbindelse med den nationale overvågning af odder (NOVANA) 
i 2017 blev 10 af 12 indsamlede ekskrementer på overvågningsstationer fun-
det positive for oddere (Andersen & Søgaard 2017a, Therkildsen m.fl. 2020). 
Disse observationer af odder blev understøttet af Statens Naturhistoriske Mu-
seums videooptagelser af odder i Åmosen i 2016 og 2017 (Statens Naturhisto-
riske Museum 2016,2017). Optagelser af to oddere på Lolland i 2019 indike-
rede, at forekomsten på Sjælland og omkringliggende øer var øget siden NO-
VANA-overvågningen 2017 (DCE 2019, Elmeros & Madsen 2020, Therkildsen 
m.fl. 2020) 

I forbindelse med et forskningsprojekt med fokus på at belyse det genetiske 
slægtskab og dermed mulig forbindelse mellem de sjællandske, jyske, fynske, 
sydsvenske og tyske oddere, blev der foretaget sporadiske eftersøgninger af 
odderforekomst i Vestsjælland og på Lolland samt i området med optagel-
serne på Lolland. I dette projekt blev der i 2020 indsamlet hhv. tre og fire for-
modede odderekskrementer i Vestsjælland og på Lolland (Tabel 1).  I 2019 
blev der ved tilfældige eftersøgninger i Vestsjælland og på Lolland indsamlet 
hhv. to og syv formodede odderekskrementer. 

Dette notat opsummerer fund af odder på Sjælland og Lolland siden NO-
VANA-overvågningen i 2017 baseret på fundsteder for dødfundne oddere i 
2018-2020 samt DNA-analyse af de ovenfor beskrevne indsamlede, potentielle 
odderekskrementer i Vestsjælland og på Lolland fra 2019 og 2020. 



 

5 

2 Materiale og metoder 

DNA-ekstraktionerne blev foretaget i DNA-laboratoriet på Institut for Bio-
logi, Aarhus Universitet under hensyntagen til en forventet lav DNA-koncen-
tration. DNA blev ekstraheret med Qiagen DNA Fast stool kit.  Opformerin-
gen af mitokondriemarkøren, der bliver benyttet til at identificere arten, blev 
foretaget i adskilt PCR-hood i laboratoriet for at undgå kontaminering. Prø-
verne blev artsbestemt ved hjælp af en genetisk markør (Cytochrom B) på mi-
tochondriel DNA, der kan benyttes til at artsbestemme ilder, mink og odder, 
og som samtidig har en baseparlængde på ca. 180bp (Hansen & Jacobsen, 
1999). Den genetiske markør blev opformeret ved en PCR-kørsel. Prøverne 
blev opsat i 0,2 mikroliter mikrorør i serie af 8 sammenhængende rør (også 
kaldet strips). For hvert af de 8 rør blev der i de 7 første rør tilsat DNA, mens 
det sidste blev benyttet som negativ kontrol, dvs. et rør med enzym-mix, hvor 
der ikke er tilsat DNA. De i alt 16 prøver blev opsat i replikater af to eller fire. 
For at minimere kontamineringsrisikoen yderligere blev hver strip behandlet 
for sig, idet de efter tilsætning af enzym og før tilsætning af DNA, blev lukket 
med låg. Lågene blev taget af ved tilsætning af DNA til den enkelte strip med 
de 8 rør og derefter lukket før tilsætning af DNA til næste strip. Prøverne blev 
sendt til sekventering hos MACROGEN, Holland. 
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3 Resultater og diskussion 

I 2018 – 2020 er der indleveret fem dødfundne oddere fra Sjælland og Lolland 
(Fig. 1). I december 2019 blev der indleveret en trafikdræbt odder fra Holme-
gårdsmose, mens der i 2020 blev fundet en odder ved Bromølle i Åmosen. 
Samme år blev der fundet to trafikdræbte oddere ved Sakskøbing. Desuden 
blev der fundet rester af en odder i et industrikvarter i Albertslund i 2018. 
Denne odder var sandsynligvis ikke død i Albertslund, men slæbt dertil un-
der en bil. Der var tydelige slidmærker på skindrester og få tilbageværende 
knogler i en fod. 

 

Figur 1. Forekomst og udbre-

delse af odder i 10x10 km-kva-

drater på Sjælland, Lolland-Fal-

ster og Møn 2017, 2018-2020. 

Olivengrøn: Data fra NOVANA-

overvågningen i 2017 med fund 

af arten (Therkildsen m. fl. 2020). 

Lyseblå: Dødfundne oddere på 

Sjælland og Lolland i 2019-2020.  

Mørkeblå: Ekskrementer og døde 

oddere på Lolland 2019-2020. 

Turkis-grøn: Ekskrementer fra od-

der på Sjælland og Lolland 2019-

2020. Skraveret: Fund af rester af 

odder på Sjælland med ukendt 

oprindelse. Grå: Kvadrat under-

søgt uden fund af arten i 2017. 

Gul:  Kvadrat er ikke undersøgt i 

2017. 
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I ni af ekskrementprøverne fra Lolland og fem af prøverne fra Vestsjælland 
blev der opnået et PCR-produkt, der kunne sekventeres. De fire af prøverne 
gav positiv bånd til sekventering i første analysegang, mens seks gav et pro-
dukt, der kunne sekventeres efter tre analysegange. Seks prøver gav bånd, der 
kunne sekventeres efter fem analysegange. For hver analysegang blev der for 
hver 7. prøve medtaget en negativ kontrol uden tilsat DNA fra prøve. Der 
blev ikke observeret et produkt i nogen af de negative kontroller. De 14 se-
kventerede prøver viste alle et 100 % match med nogle af de tidligere rappor-
terede sekvenser fra danske oddere (Andersen & Søgaard 2017a,b).  

Sammenholdes de nye fund af odder baseret både på ekskrementer og ikke 
mindst fund af døde oddere på Sjælland med fundene fra NOVANA i 2017 
(Fig. 1) fremgår det, at odder stadig forekommer dels i de tidligere 10X10 km-
kvadrater i Vestsjælland (Åmosen), og i et nyt kvadrat på midt Sjælland. Dette 
tyder på, at arten tilsyneladende spreder sig til flere steder på Sjælland. På 
Lolland er odder påvist på baggrund af video optagelser (Elmeros & Madsen 
2020), DNA-analyser af indsamlede ekskrementer i 2019-2020 i ét 10X10 km-
kvadrat og i et nyt kvadrat baseret på DNA-analyser i 2020 (Fig. 1).   

De ekskrementer, der blev indsamlet på Lolland i 2020, er indsamlet efter fun-
det af de to trafikdræbte individer ved Sakskøbing. Desuden er der fotografe-
ret odder på Østlolland siden fundene af de to trafikdræbte individer.  

Resultaterne antyder, at odderen tilsyneladende er i fremgang både på Sjæl-
land og Lolland, og at der fortsat forekommer odder på Lolland efter fundet 
af de to døde oddere fra Sakskøbing. 

 

 

 

Tabel 1. Oversigt over indsamlede ekskrementer på Sjælland og Lolland 2019-2020 med 

angivelse af resultatet af DNA-analyserne.   

Prøve År Lokalitet DNA-resultat 

1 2019 Vestsjælland Odder 

2 2019 Vestsjælland Odder 

3 2020 Vestsjælland Odder 

4 2020 Vestsjælland Odder 

5 2020 Vestsjælland Odder 

6 2019 Østlolland Odder 

7 2019 Østlolland Odder 

8 2019 Østlolland Ukendt 

9 2019 Østlolland Odder 

10 2019 Østlolland Odder 

11 2019 Østlolland Odder 

12 2019 Østlolland Odder 

13 2020 Østlolland Odder 

14 2020 Østlolland Ukendt 

15 2020 Østlolland Odder 

16 2020 Østlolland Odder 
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