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Baggrund 

Miljøstyrelsen har anmodet Aarhus Universitet om følgende: ”Til brug for be-
handling af ansøgning om translokation af odder fra Jylland til Sjælland, øn-
skes et fagligt bidrag som behandler mulighederne for naturlig indvandring af 
odder til Sjælland fra Fyn eller Sydsverige. Den sjællandske odderbestand er 
meget lille mens odderen igennem en årerække har været i fremgang i Jylland 
og dele af Sverige, og senest spredt sig til bl.a. Fyn. I Sverige har odderen ligele-
des spredt sig til det sydlige Sverige. Miljøstyrelsen ønsker en faglig vurdering 
af mulighederne for, at oddere fra de fynske og sydsvenske bestande på et tids-
punkt selv vil kunne finde vej til Sjælland, samt en vurdering af, hvorvidt even-
tuelt naturligt indvandrede oddere på et tidspunkt kan etablere en egentlig 
sjællandsk odderbestand.” 

 

Spredning hos pattedyr 

Spredning er et individs udvandring fra et område, fx et opvækstområde 
eller etableret home-range, til et nyt område, der ikke overlapper med det 
tidligere (Sinclair m.fl. 2006). Spredning kan forekomme gennem hele livet, 
men det er mere almindeligt hos unge dyr, og der er ofte en kønsmæssig 
bias i spredningsraterne. Hanner har typisk en højere spredningsrate end 
hunner hos pattedyr, bl.a. hos odder (Lutra lutra) (Quaglietta m.fl. 2013). 
Spredningsafstande og -rater er meget varierende inden for samme art og 
bestand. Typisk vil de fleste individer spredes forholdsvis korte afstande, 
mens enkelte individer spreder sig over meget lange afstande.  

Der er få undersøgelser af spredningsadfærd, og spredning over lange af-
stande overses ofte, fx fordi dyrene er vandret ud af undersøgelsesområdet 
(Koenig m.fl. 1996). En arts spredningspotentiale konstateres ofte tilfældigt, 
fordi arten opdages uden for et område med en sammenhængende fore-
komst eller på øer. I de seneste årtier har intensiv overvågning og DNA-ana-
lyser af ekskrementer i enkelte tilfælde været anvendt til at følge individers 
spredning og bestandes udvikling, fx af ulv i Danmark (Sunde & Olsen 
2018) og den reintroducerede odderbestand i Holland (Koelewijn m.fl. 2010, 
Kuiters m.fl. 2019). 

 

Odder på Sjælland 
Der lever en lille odderbestand i Vestsjælland (fx Søgaard m.fl. 2013, Statens 
Naturhistoriske Museum 2016, Therkildsen m.fl. (in prep.). Odderbestanden 
i Vestsjælland blev suppleret med translokering af tre oddere fra Jylland i 
2015 (www.dn.dk/vi-arbejder-for/dyr/odder). Genetisk undersøgelser af 
odderekskrementer fra i 2017-overvågningen viste, at de fleste af de under-
søgte ekskrementer ikke stammer fra de translokerede individer, idet de har 
en genetisk profil der ikke kan stamme fra disse tre individer (Andersen 
2019).   

Udbredelsen for en større, levedygtig odderbestand i Østdanmark vil dække 
forekomster på hele Sjælland, Lolland-Falster, Møn. Fundene af oddere i 2019 
på Sydsjælland ved Holmegaards Mose (https://holmegaardmose.dk) og på 
Lolland (https://dce.au.dk/aktuelt/nyheder) er derfor relevante at ind-
drage i vurderingen af den nuværende odder bestand på Sjælland og even-
tuel supplering af bestanden ved naturlige indvandring fra nabobestande.  
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Status for odderbestande omkring Sjælland  

Odder har siden 2007 spredt sig fra Jylland til Fyn (Søgaard m.fl. 2013, Ther-
kildsen m.fl. (in prep.)). Den kan nu forventes at kunne forekomme på hele 
Fyn. I Sverige og Tyskland har der ligeledes været en positiv udvikling i od-
derbestandene. Odder er gået markant frem og har rekoloniseret det sydlig-
ste Sverige i de seneste årtier, og der er bl.a. registreret odder mellem Hel-
singborg og Malmø (Loso & Roos 2019, EU 2019). I Tyskland er odder vidt 
udbredt i Mechlenburg-Vorpommeren, og den har spredt sig til det meste af 
Slesvig-Holsten, inkl. på Femern (EU 2019). 

 

Naturlig indvandring af odder til Sjælland  

Spredningsafstande 

Oddere bruger landskabet på relativ stor skala. Deres home-range dækker 
fra 5 til 40 km vandløb og kyststrækninger (fx Erlinge 1967, Kruuk 1995, Ó 
Néill m.fl. 2009).  En ung odder blev registreret på lokaliteter med 68 km 
imellem i et vandløb i Skotland (Jenkins 1980). Naturlige spredningsafstan-
dene for odder må derfor formodes at være større end 68 km i ferskvandsha-
bitater eller langs kyststrækninger.  

Der findes ingen systematiske undersøgelser af spredningsafstande for od-
der over havet/saltvande, men forekomst af odder på øer giver en indika-
tion af, hvor langt odder spreder sig over havet/saltvande. En oversigt over 
eksempler på spredningsafstande for oddere over havet/saltvande findes i 
Søgaard (2019). Oversigten er baseret på en rundspørge til eksperter i 
IUCN’s Otter Specialist Group. Afstandene rækker fra 2,3 til 13 km.  

Andre eksempler kan illustrere odders spredningspotentiale over ha-
vet/salte vande. Svenske og finske oddere forekommer på mange skærgård-
søer, og der lever oddere på Ålandsøerne (A. Roos, pers. medd., EU 2020). 

I Skotland er odder vidt udbredt på øerne og på fastlandet (øen Storbritan-
nien) (fx Findlay m.fl. 2015). Bland andet lever der oddere på Orkney og 
Ydre Hebrider, som ligger hhv. 11 og 24 km fra fastlandet eller større øer tæt 
på fastlandet (Isle of Skye). Bortset fra Shetlandsøerne falder den genetiske 
diversitet hos odderbestandene i Skotland med stigende afstand mellem 
fastlandet og øerne (Dallas m.fl. 1999). Et regelmæssigt flow af gener/ud-
veksling af individer mellem bestandene synes at være den væsentligste fak-
tor for at opretholde den observerede genetiske diversitet og forskellene 
mellem forekomsterne på fastlandet og på Orkney og Ydre Hebrider. Od-
dere på Shetlandsøerne falder uden for det mønster, formentlig fordi bestan-
den er isoleret i forhold til de øvrige bestande.  

Fra den eurasiske odders østlige udbredelsesområde er der observationer, 
der tyder på, at arten kan sprede sig til øer mere end 50 km fra fastlandet 
(Nakanishi & Izawa 2019).  

Afstandene til Sjælland fra Sydsverige og Fyn/Langeland er hhv. 4-11 km og 
7-14 km afhængigt af i hvilken grad odder bruger Hven eller Saltholm og 
Sprogø, Omø eller Agerø som trædesten. Disse afstande ligger inden for od-
ders spredningsafstande over havet. På baggrund af den positive udvikling 
for odderbestanden i Sydsverige (Loso & Roos 2019, A. Roos, pers. medd. 
2019) vurderer AU, at det vil være sandsynligt, at odder kan sprede sig fra 
Skåne til Sjælland. Naturlig indvandring fra Fyn/Langeland vil formentlig 
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også være mulig. Muligheden for spredning fra Nordtyskland over det 19 
km bredde Femern Sund kan heller ikke udelukkes.  

 

Spredningsfrekvens 

Med hvilken frekvens der eventuelt vil ske spredning af odder til Sjælland 
fra Sydsverige eller andre nabobestande er uvist, da der mangler systema-
tisk viden om spredningsafstande og –frekvenser for odder. Grundet den 
større afstand til Fyn/Langeland må sandsynligheden for spredning herfra 
forventes at være lavere end sandsynligheden for indvandringen fra Sverige.  

Sandsynligheden for tilvandring til Sjælland skal også ses i relation til tæthe-
den af oddere i nabobestandene. Dog behøver nabobestandene ikke at være 
oppe på områdernes bæreevne, før der sker spredning herfra. I forbindelse 
med odders genindvandring til Fyn blev den første trafikdræbte odder og de 
første ekskrementer fundet på Midt- og Sydøstfyn i 2007 og 2011 (Søgaard 
m.fl. 2013, www.mst.dk), hvilket var før overvågningen viste, at alle leveste-
der i Jylland var besat.  

Overvågningen i 2017 (Andersen 2019, Therkildsen m.fl. (in prep.)) og fun-
dene i 2019 indikerer, at odder måske er inde i en positiv udvikling i Øst-
danmark. Fundene på Sydsjælland og Lolland indikerer, at der enten er sket 
en spredning fra Vestsjælland eller en tilvandring af odder fra en eller flere 
nabobestande. Tilførsel af nye individer til små bestande er et værdifuldt 
supplement til den genetiske diversitet og de små bestandes overlevelse på 
længere sigt (Kuiters m.fl. 2019). 

 

Konklusion 

Set i lyset af odders rekolonisering af Sydsverige vurderer AU, at der kan 
ske naturlig indvandring til Sjælland herfra. Formentlig kan odder også 
sprede sig til Sjælland fra Fyn/Langeland, men sandsynligheden for indvan-
dring fra Sverige vurderes at være er størst.  

Hvor ofte der eventuelt sker indvandring af oddere til Sjælland fra de for-
skellige nabobestande er uvist, da man ikke kender spredningsfrekvenser og 
–afstande for odder. En immigration af odder til Sjælland vil være en værdi-
fuld tilførsel af nyt genetisk materiale til den eksisterende bestand på Sjæl-
land.  

Overvågningen i 2017 og fund af oddere på Sydsjælland og Lolland i 2019 
indikerer, at der enten er sket en spredning fra den lille bestand i Vestsjæl-
land eller en indvandring af odder fra en eller flere nabobestande.  

Analyser af genetikken i recente og historiske oddere og ekskrementer fra 
Sjælland og Lolland og potentielle sourcebestande kan belyse oprindelsen af 
odderne på Sjælland og Lolland.  
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