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Baggrund
Miljøstyrelsen (MST) har d. 15. februar 2021 anmodet Aarhus Universitet
(AU) om ”en kort opdatering af, hvor (de geografiske områder) i Danmark
beskyttelseshensynet til odder kræver, at der etableres beskyttelse i form af krav om
stoprist eller spærrenet i ruseredskaber i salte vande. Der anmodes desuden om, en
vurdering af odderens forventede spredningspotentiale (de geografiske områder
hvortil odderen kan sprede sig) i løbet af de kommende to overvågningsperioder i
NOVANA-programmet”.
Vurderingen skal anvendes i forbindelse med Fiskeristyrelsens igangværende
revision af bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i salte
vande. Ifølge de gældende regler skal der anvendes stopriste eller spærrenet
i fiskeredskaber i visse salte vande i det nordlige og vestlige Jylland (BEK nr.
674 af 08/07/1996, BEK nr. 1615 af 11/12/2015). Desuden er der påbud om
brug af stopriste og lign. i fiskeredskaber i små fredningszoner omkring udløb
og mindre områder i andre dele af landet (fx BEK nr. 781 af 29/05/2020).
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1. Odders aktuelle udbredelse
Da de nuværende bestemmelser om brug af stopriste og lign. i fiskeredskaber
i visse salte vande blev indført, var odder kun udbredt i Nord- og Vestjylland
(Hammershøj m.fl. 1996) (Fig. 1). Desuden forekom der odder i et lille område
i Nordvestsjælland (Leth & Byrnak 1996).
Den nationale overvågning i 2017 viste, at odder var udbredt i hele Jylland og
på Fyn samt i det samme område i Nordvestsjælland (Fig. 1) (Therkildsen
m.fl. 2020).
Siden 2017 er der gjort flere fund af odder på Fyn, Sjælland og Lolland. Der er
fundet spor og døde oddere på hele Fyn (BIOS/AU og DK Johansson, Statens
Naturhistoriske Museer/Københavns Universitet (SNM/KU), upubl. data).
På Sjælland er der indleveret døde oddere fra Holmegaard Mose og Åmosen
ved Bromølle i hhv. 2019 og 2020 (DK Johansson, SNM/KU, pers. medd.).
Siden efteråret 2019 er der regelmæssigt observeret oddere på Østlolland, og
i 2020 blev der indleveret to trafikdræbte oddere fra Sakskøbing til Aarhus
Universitet. I 2019 og 2020 er der ligeledes indsamlet odderekskrementer i
Nordvestsjælland og det østlige Lolland (Andersen m.fl. 2021). Der er
registreret odder på Østlolland siden fundet af de to trafikdræbte individer
ved Sakskøbing (A. Pedersen, Guldborgsund Komm., pers. medd.).
Der blev desuden fundet rester af en odder i Albertslund i 2018 (DK
Johansson, SNM/KU, pers. medd.). Den vurderes dog at være slæbt dertil
under en bil og repræsenterer dermed ikke en naturlig forekomst.

Figur 1. Odders udbredelse i 1996 (efter Hammershøj m.fl. 1996) og 2017 (efter Therkildsen m.fl. 2020) samt fund af odder øst for
Storebælt i 2019-2020 (se referencer i teksten) i 10x10 km-kvadrater i Danmark. Grøn: kvadrater med fund af odder. Grå: undersøgte
kvadrater uden fund af odder. Gullige områder er ikke undersøgt. Skraveret: kvadrater med fund af døde oddere og/eller
ekskrementer på Sjælland og Lolland i 2019-2020.
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2. Områder med behov for beskyttelse i form
af brug af stopriste og lign. i fiskeredskaber
Odder har store territorier, og artens bestandstæthed er altid forholdsvis lav
(Kruuk 1995). Odder kan tilbagelægge mange kilometer på en nat og
fouragerer langs kysten langt fra udløb af vandløb. For at sikre odders
bestandsstatus og fremme genindvandring til hele dens naturlige
udbredelsesområde i Danmark er det vigtigt at minimere risikoen for
uforsætlige drab, fx trafikdrab og drukning i fiskeredskaber, overalt i artens
levesteder.
Uforsætlige drab som drukninger i fiskeruser, tejner og andre redskaber til
fangst af fisk eller krebsdyr kan have væsentlig betydning for dynamikken i
de påvirkede odderbestande, og kan virke begrænsende for artens mulighed
for at opnå eller opretholde gunstig bevaringsstatus og for at indvandre og
etablere sig i nye områder (Hurrell 2017, Landa & Guidos 2019). Stopriste og
spærrenet i fiskeredskaber kan effektivt forhindre bifangsten af oddere (fx
Søgaard & Madsen 1994, Reuther 2002) uden at påvirke fangsteffektiviteten
af fiskeredskaberne i væsentlig grad (fx Berg 1993, O’Leary m.fl. 2020).
Der er generelt få større områder med egnede levesteder for odder på Fyn,
Sjælland, Lolland-Falster og Møn sammenlignet med Jylland (Reuther &
Krekemeyer 2004). Derfor er kysterne omkring øerne meget vigtige som
levested for odder og dermed for at opretholde levedygtige bestande i
områderne.
Der er fundet druknede oddere i fiskeredskaber på 15m dybde og i
fiskeredskaber flere hundrede meter fra kysten (fx Søgaard & Madsen 1994,
Reuther 2002). For at have effekt vurderer AU’s at påbuddet om brug af
stopriste og lign. i fiskeredskaber bør gælde ud til 500 m fra kysten, som det
fx gælder i dele af Ringkøbing Fjord (BEK nr. 674 af 08/07/1996). Det er
endvidere AU’s vurdering at dette påbud selvsagt bør udvides, så det gælder
hele fjorden.
Odder mister kropsvarme, når den er i vandet. Selvom dele af en ruse er over
vandet, så odderen kan ånde, vil det ikke beskytte odder, hvis de er fanget i
vandet i fiskeredskabet i flere timer. For odder er der ikke forskel på om den
drukner i en fritids-, en bierhvervs- eller erhvervsfiskers fiskeredskaber.
Derfor bør påbud om brug af stopriste og lign. gælde for alle redskaber uanset
evt. erhvervsmæssig tilknytning eller ej.
Områder hvor Aarhus Universitet vurderer, at der umiddelbart er behov for
beskyttelse af odder, bl.a. i form af stopriste og lign. i fiskeredskaber i salte
vande op til 500 m fra kysten er:
• Alle kyststrækninger langs Jylland, inkl. alle fjorde, nor, bugter og vige,
bortset fra de åbne sandstrande langs den jyske vestkyst og Læsø og
Anholt.
• Alle kyststrækninger langs Fyn, Tåsinge og Thurø inkl. fjorde, nor, bugter
og vige.
• Alle kyststrækninger langs Vestsjælland, Isefjord, Roskilde Fjord, langs
Sydsjælland inkl. Præstø Fjord og Smålandsfarvandet samt LollandFalster og Møn.
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3. Forventet spredning af odder
Odders naturlige udbredelsesområde dækker hele Danmark, bortset fra
Bornholm (Søgaard & Madsen 1996). Odder spreder sig over lange afstande
(Kruuk 1995 og referencer deri). Fx blev ét af de første fund af odder på Fyn,
siden arten genindvandrede til øen, gjort på kysten ved Svendborg
(Therkildsen m.fl. 2020). Forudsætter man, at de har passeret Lillebælt ved det
smalleste sted mellem Jylland og Fyn og har spredt sig videre langs kysten
sydøst om Fyn, er der tale om en spredningsafstand på omkring 100 km.
Odder har genetableret sig i hele Sydsverige inden for de seneste år (Loso &
Roos 2019). Der er således principielt ingen områder i Danmark, der er uden
for individuelle odderes spredningsafstand, og ingen områder, hvor arten
ikke kan forekomme i dag, og ingen områder, hvor arten ikke kan etablere sig
inden for få år, såfremt der er tilstrækkelig med egnede levesteder og raterne
af uforsætlige drab er lave nok.
I løbet af indeværende og næste NOVANA-overvågningsperiode (hhv. 20172023 og 2024-2029) må odder forventes at etablere en større bestand på Fyn,
hvorfra den kan etablere faste eller regelmæssige forekomster på øerne i Det
Sydfynske Øhav.
Såfremt den positive udvikling for odder også fortsætter på Sjælland, kan
odder forventes at etablere mere sammenhængende forekomster på Vest- og
Sydsjælland samt Lolland-Falster i indeværende eller næste NOVANAovervågningsperiode. Herfra kan den sprede sig og etablere faste eller
regelmæssige forekomster på småøerne i Smålandsfarvandet og i
Nordsjælland.
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