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Odderen i Danmark i 1960’erne 

• ”Det er vanskeligt at udtale 
sig om odderens fremtidige 
udsigter i vort land, men 
personligt kunne jeg tænke 
mig, at en lignende 
undersøgelse som denne, 
gennemført om f. eks 25-
30 år, vil vise en væsentlig 
indskrænkning i antallet af 
sorte prikker på 
udbredelseskortet. Først og 
fremmest fordi hele 
’udviklingen’ går odderen 
imod.”(Annelise Jensen 1964)



Et tilbageblik

• jagtfredet i 1967

• antallet af oddere blev omkring 
1980 vurderet til ca. 200 dyr 
(Annegrete Schimmer 1981)

• mange oddere druknede i 
åleruser og en del oddere blev 
trafikdræbt

• specifikke årsager til odderens 
tilbagegang kendtes ikke præcist 
(jagt, levestedsforringelser, 
miljøgifte, forstyrrelser m.v.)

• ’Projekt Odder’ blev iværksat i 
1984 af Dyrenes Beskyttelse og 
WWF-Verdensnaturfonden
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Kortlægning af oddere

• standardiseret metode oprindelig 
udviklet i England (Anon. 1984, Reuther 
et al. 2000, Elmeros & Bussenius 2002)

• langs 1450 å- og søbreder i DK 
undersøges for hver 5-8 km en 
strækning på op til 600 m

• typisk 300 m ud til hver side ved 
vejbroer, hvor to vandløb løber 
sammen eller ved afløb fra/til en  
sø eller ved udløb til kysten

• når spor efter odder (primært 
ekskrementer) findes standses 
eftersøgningen
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Overvågning af oddere i perioden 
1984-2017 



Odderen i Schleswig-Holsten 2016



Odder på Sjælland i nyere tid

• 1994: Ekskrem. fra Øvre Halleby 
Å/Tissø (Leth & Byrnak 1996)

• 1995 og 1996: Ekskrem. fra Nedre 
Halleby Å og Bregninge Å

• Forår 2006: DN indsamler ekskrem. 
fra Nedre Halleby Å, Øvre Halleby Å, 
Åmose Å og Bregninge Å 

• 2017: Ekskrem. og videooptagelser 
fra Åmosen (NOVANA/KU)

• 2019: Videooptagelser fra Østlolland

• 2019–2020: Omkomne oddere fra 
Holmegård Mose, Åmosen ved 
Bromølle, Albertslund og to individer 
(hun + unge) fra Sakskøbing

• 2021: To trafikdræbte oddere fra 
Vejby og motorvejen syd for Nivå 

Indleverede oddere  
2012- 2022



Odderens tilstedeværelse på Sjælland

• Uddød, isoleret i et mindre 
område eller indvandret?

• Skeletmateriale, vævsprøver og 
ekskr. analyseret ved DNA teknik

• Genetiske spor i nye prøver fra 
Sjælland fra en tidligere (1883) 
analyseret population

• Genetisk relation mellem Fyn og 
Sjælland henholdsvis Sydjylland  

• Genetisk relation mellem 
Sjælland og Sydsverige (søskende 
relation og førstegenerations 
migrant) henholdsvis Lolland

• Orkney Øerne (11 km) og Ydre 
Hebrider (24 km) fra det skotske 
fastland 



Formidling



Døde oddere giver værdifuld viden 
om de levende



Undersøgelser og forskning

• Udbredelse og 
bestandsudvikling

• Ruser og trafik

• Sundhedstilstand og 
miljøgifte

• Fødeøkologi og  
reproduktionsforhold

• Habitatkvalitet og 
forstyrrelser

• Alder og 
populationsdynamik

• Genetiske forhold

• Oddere og dambrug
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Beskydning af oddere

• 1979-1994: 52 oddere 
er røntgenfotograferet. 
5% indeholdt hagl 

• 2007-2011: 144 oddere 
er røntgenfotograferet. 
6,9 % indeholdt hagl. Et 
enkelt individ fra 2010 
indeholdt 22 hagl



Drukning i ruser 
• Drukning i fiskeruser var i 

1980’erne den primære 
menneskeskabte dødsårsag for 
oddere i Danmark 

• Undersøgelse af stopriste blev 
foretaget i samarbejde med 
lokale rusefiskere i Midt- og 
Nordvestjylland

• Stopriste og stopnet er nu 
påbudt ved i alt otte forskellige 
bekendtgørelser  

• Påbud gælder i alle 
ferskvandsområder samt i 
udvalgte saltvandsområder   

• Enkelte erhvervsfiskere kan få 
dispensation 



Godkendte stopriste og spærrenet



Trafikdræbte oddere
• Oddere har en tilbøjelighed til at 

passere på vejene, hvor der ikke 
er sikre passagemuligheder i 
relation til fx. vandIøbet.

• Tidligere var det ruserne, men i 
dag er trafikdrab den største 
primære menneskeskabte 
dødsårsag hos oddere

• Faunapassager ved vejanlæg  
etableres primært i odderens 
aktuelle udbredelsesområde, 
men myndighederne følger ikke 
med artens spredning

• I dag bygges der faunapassager til 
sikring af den brede danske fauna 
som færdes på tværs af  vejene

Antal Procent

Dødsårsag 1980-1990 2012-2022 1980-1990 2012-2022

Druknet 53 1 45,3 0,3

Aflivet 1 2 0,9 0,5

Fundet død 24 34 20,5 8,3

Trafikdræbt 39 371 33,3 90,9
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Test af faunapassager til oddere

• Faunapassager af 
kampesten giver det bedste 
visuelle indtryk og bør 
foretrækkes på lokaliteter 
med fast bund og  mindre 
forskel mellem høj og lav 
vandstand

• Faunapassager af flydende 
pontoner bør foretrækkes 
hvor vandløbet er dybt, 
bunden er blød og forskel 
mellem høj og lav 
vandstand er stor



Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg 



Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg 



Forskellige faunapassager bygget til 
oddere bruges også af andre arter 

• ræv  Vulpes vulpes

• grævling Meles meles

• husmår Martes foina

• mink Mustela vison

• ilder Mustela putorius

• lækat Mustela erminea

• brud Mustela nivalis

• bæver Castor fiber

• bisamrotte Ondatra zibethicus

• mosegris Arvicola terrestris

• brun rotte Rattus norvegicus

• kat og hund



Faunapassager – vejledninger  



Bevaringsstrategi fra 1996

• En forvaltningsplan er et katalog, 
hvor al information om en art (f.eks 
biologi/økologi, status, trusler, love, 
regler og forpligtigelser) er samlet.

• Nationalt overvågningsprogram 
gennemføres regelmæssigt (ca 
hvert 6. år)

• EU-Habitatområder for oddere er 
udpeget

• Stopriste bekendtgørelsen for 
saltvandsområder justeres løbende

• Faunapassager etableres på 
regionalt niveau

• Rådgivning og hjælp til dambrugere

• Genudsætning af oddere



At finde spor efter oddere I



At finde spor efter oddere II



At se efter oddere



Oddere ved dagslys Fotos: Jan Skriver



Odder, bæver og mink 

Foto: Jan Skriver Foto: Jan Skriver



Lokaliteter, hvor jeg kunne starte

• Mørke Kær

• Spørring Å

• Egå Engsø/Egåen

• Koldkær Bæk/Skejby

• Årslev Engsø/Brabrand Sø

• Lyngbygård Å/Århus Å

• Giber Å

• Solbjerg Sø

• Odder Å/Norsminde Fjord



Udbredelsen af Europæisk/Euroasiatisk 
odder Lutra lutra 



Verdens 13 oddere

https://www.otterspecialistgroup.org/osg-newsite/



International 
rødliste status

Least concern (LC) = 
Livskraftig

Near threatened (NT) = 
Næsten truet

Vulnerable (VU) = Sårbar

Endangered (EN) = Truet

Eurasian Otter:

Globalt/regionalt i Europa = 
Næsten truet

Danmark, Sverige og Norge = 
Sårbar 

Frankrig = Livskraftig

Italien = Truet



Odderen i Danmark 
– en succeshistorie i dansk naturforvaltning

• Dyrenes Beskyttelse og Verdensnaturfonden tog initiativet

• tæt og konstruktivt samarbejde mellem interesseorganisationer, 
privatpersoner, administrative myndigheder samt 
forskningsinstitutioner

• efter mere end 35 års arbejde er udbredelsen af oddere i DK øget 
markant

• antallet af druknede oddere er nu næsten helt forsvundet  

• forekomsten af trafikdræbte oddere er stadig stort, men forsvundet på 
steder hvor faunapassager er etableret

• en ’model’ for bevarelse af oddere og andre truede arter i mindre 
lande/regioner

• en placering øverst i fødekæden, og ikke mindst fordi odderen får få 
unger, med en lang afhængighed af moderen kræver arten fortsat fuld 
opmærksomhed 



Dyrenes Beskyttelse; WWF-Verdensnaturfonden; Danmarks Miljøundersøgelser; Aarhus Universitet; 

Naturhistorisk Museum, Aarhus; Statens Naturhistoriske Museum, København; 

Skov- og Naturstyrelsen; Miljøministeriet, Fiskeriministeriet, de zoologiske konservatorer; 

Danmarks Naturfredningsforening; de tidligere amtskommuner & en lang række private personer 

Fremtiden for odderen i Danmark ser lys ud 

takket være en samlet indsats af: 

Foto: Hans Heinrich Krüger
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