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Hjælp den sjællandske odder 
 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening fremsender her en ansøgning om støtte til et projekt for på 

sigt at ophjælpe og sikre den sjællandske odderbestand. 

 

 

  

Side 2   RESUMÉ AF PROJEKTET 

Side 3 – 7   PROJEKTBESKRIVELSE OG ANSØGNING 

 

Samt bilag 

 

 

 

 

 

Kontaktperson i Danmarks Naturfredningsforening er biolog Bo Håkansson boh@dn.dk tlf. 22 

27 51 57, Der meget gerne uddyber ansøgningen og besvarer spørgsmål, herunder om ønsket 

ved et eventuelt møde. 
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Hjælp den sjællandske odder 
 

 

Resumé 

Igennem et to faset projekt ønsker Danmarks Naturfredningsforening at medvirke til at gen-

skabe en levedygtig odderbestand på Sjælland. 

 

Den sjællandske odder er truet af udryddelse. Selv om den sjællandske natur har mange gode 

levesteder, har det indtil nu ikke været muligt at øge og genskabe en bestand, der er stor nok 

til at overleve på sigt og udbrede sig. Med projekt ”Hjælp den sjællandske odder” vil Danmarks 

Naturfredningsforening og en række samarbejdspartnere lave faunapassager, uddele flere 

stop-riste og skaffe den nødvendige viden, erfaringer og tilladelser til at genskabe en levedyg-

tig og sund bestand af oddere på Sjælland. Der er allerede på vores foranledning etableret et 

velfungerende og positivt samarbejde med en række jordejere, myndigheder og faglige eks-

perter. Men et ambitiøst projekt kræver flere ressourcer, og derfor sender vi hermed en be-

skrivelse af projektet og en ansøgning om støtte.     

 

 

For nogle år siden eftersøgte vi i samarbejde med jordejere, frivillige, Danmarks Miljøundersø-

gelser (nu Aarhus Universitet) og Zoologisk Museum oddere på Vestsjælland. Det lykkedes at 

finde sikre spor – der er endnu oddere. Vi har også taget initiativ til at nedsætte et forvalt-

ningsforum bestående af de 5 pt. relevante vestsjællandske kommuner, fødevareministeriet 

(Fiskeriinspektoratet), miljøministeriet (Naturstyrelsen), Aqua Ferskvandscenter samt Aarhus 

Universitet. Kommunerne er positive overfor initiativerne, og miljøministeriet har givet de nød-

vendige tilladelser til første fase. 

 

Vi søger nu penge til at realisere første fase – eftersyn, vedligeholdelse og etablering af fauna-

passager samt udarbejdelse af en regional forvaltningsplan og forsøgsmæssig udsætning af 5 

oddere, samt fase 2, ”engangs-udsætningen” af et antal dyr, med udgangspunkt i den detalje-

rede plan, der vil blive udarbejdet af eksperter og en del af den forvaltningsplan, som vil fore-

ligge efter første fase. 

 

Der søges om 1 million til realisering af fase 1 samt 2 millioner til realisering af fase 2, i alt 3 

millioner.  

 

Der henvises til bilagene for en nærmere beskrivelse af forløb, samarbejdspartnere, tilladelser, 

budget med videre. 
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Hjælp den sjællandske odder 
 

PROJEKTBESKRIVELSE OG ANSØGNING  

BAGGRUND 

Odderen var i 1980’erne og op i ’90erne på Rødlisten over truede arter. I hele landet var der 

kun få hundrede dyr tilbage. I Jylland var primært området omkring Limfjorden tilbage som 

kerneområde. En stor indsats fra myndighederne og private vendte udviklingen i Jylland. Etab-

lering af ”fauna-passager”, hvor veje og vandløb krydser, nedbragte trafikdødeligheden væ-

sentligt. Et påbud om brug af stop-riste i åleruser medførte et voldsomt fald i antallet af odde-

re, som druknede i åleruserne. Odderbestanden i Jylland begyndte derfor at gå frem. Det har 

den gjort siden. For få år siden fandt man odder ved Åbenrå. Odderne er nu tilbage i hele Jyl-

land og har en gunstig bevaringsstatus der. 

 

På Sjælland iværksatte man også i 1980’erne og 90’erne lignende tiltag. Samme påbud om 

brug af stop-riste og omfattende etableringer af faunapassager. Det daværende Vestsjællands 

Amt samt Danmarks Miljøundersøgelser gjorde en stor indsats for at eftersøge oddere, i håb 

om at spore en tilsvarende fremgang. Men kun ganske få spor blev fundet. 

Der har således i en årrække været sået tvivl om, hvorvidt der fortsat er oddere tilbage på 

Sjælland. I vinteren 2005/2006 gennemførtes i et samarbejde mellem Danmarks Miljøunder-

søgelser, Københavns Universitet ved Zoologisk Museum og Danmarks Naturfredningsforening 

en stor eftersøgning, hvor mere end 600 jordejere i Vestsjælland blev kontaktet med henblik 

på at give tilladelse til eftersøgning af odder på deres ejendomme. Mere end 60 ruter blev over 

vinteren besøgt af en masse frivillige. Efterfølgende genetiske undersøgelser af indsamlede 

ekskrementer viste, at der med sikkerhed var oddere tilbage på Vestsjælland. Eftersøgningen 

gav på ingen måde et indblik i antallet, men spredningen af de 7 ekskrementer indikerede at 

der var tale om flere dyr. 

 

 

Aarhus Universitet har med genetiske undersøgelser vist, at der er ”en lille men signifikant 

forskel” på de jyske kontra sjællandske oddere, i genetisk henseende. Denne forskel indebæ-

rer ingen synlige forskelle, eller forskelle på bestandenes levedygtighed som sådan. 

 

Men forskellen har afstedkommet en forvaltningsmæssig diskussion om autenticitet og para-

dokserne i de mulige indsatser for at hjælpe den sjællandske odderbestand – skal man forsøge 

at ophjælpe den nuværende bestand uden udsætning af jyske oddere, for derved at sikre den 

genetiske autenticitet? Hvis bestanden klarer sig, er den ”ren” og uden jyske odder-gener. Men 

går bestanden tabt, er den genetiske særegenhed for de sjællandske oddere for altid tabt.  

 

Der til skal gøres overvejelser om konsekvenserne på lang sigt af en potentiel spredning af 

jyske oddere over Fyn, til Sjælland. I så fald vil jyske og sjællandske odder-gener også blive 

opblandede i en sjællandsk bestand. 

 

Fortalere for udsætning finder derfor, at man i lyset af, at den sjællandske odderbestand ikke 

som den jyske har vist fremgang men snarere kan frygtes at være i fare for helt at forsvinde 

over en årrække, bør udsætte et antal jyske oddere, for derved dog at sikre tilstedeværelsen 

af ”sjællandske odder-gener” i en fremtidig bestand.  

 

Danmarks Naturfredningsforening har etableret et fint samarbejde med de berørte jordejere, 

der tillod eftersøgningen i 2005/2006. Og der er etableret en ”forvaltningsgruppe” bestående 

af ud over DN de pt. relevante 5 vestsjællandske kommuner, Miljøministeriet, Fødevaremini-

steriet samt Aqua Ferskvandscenter i Silkeborg. Århus Universitet  har valgt at have observa-

tørstatus. I dette forum drøftes tiltag for at forbedre vilkårene for odderne, og det er blandt 
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andet med udgangspunkt i disse positive drøftelser, at Danmarks Naturfredningsforening har 

valgt at fremsende nærværende ansøgning. 

Danmarks Naturfredningsforenings erfaringer fra sammenlignelige projekter (beskrevet i et 

bilag), vores gode forhold til ejerne i området, og den kendsgerning, at projektet vil kunne 

gennemføres alene igennem frivillige aftaler og opbakning fra de involverede gør, at vi finder 

det oplagt at søge om midler til at realisere det. 

 

Der til kommer, at realiseringen af projektet for os at se ikke på nogen måde vil indebære et 

behov for naturgenopretning igennem tvang, restriktioner eller andre begrænsninger i forhold 

til jagt, landbrugsdrift, rekreativ brug af området eller andet, med henvisning til udsætning af 

oddere og en heraf forøget og levedygtig voksende bestand. Tværtimod vil en voksende og 

solid odderbestand på Sjælland kunne reducere de til tider meget følelsesladede diskussioner 

om odderforvaltning – på samme måde, som det er sket i Jylland med oddernes fremgang der, 

og stadigt hyppigere forekomst helt inde i bymiljøet, herunder eksempelvis Silkeborg og Ran-

ders. 

 

 

 

FORMÅL OG PROJEKTBESKRIVELSE 

Overordnet formål  

Det overordnede formål er at ”genoprette en gunstig bevaringsstatus” for den vestsjællandske 

odderbestand jf. forpligtelsen i EU’s habitatdirektiv. Tilvejebringelsen af en regional forvalt-

ningsplan, eftersyn, vedligeholdelse og etablering af faunapassager samt intensiveret uddeling 

af stopriste er det forvaltningsmæssige omdrejningspunkt for at sikre rammerne for en leve-

dygtig bestand. 

 

Når der foreligger en regional forvaltningsplan, som følge af projektets fase 1, tænkes udsat et 

antal jyske oddere i de områder, og efter den vejledning, som forvaltningsplanens afsnit her-

om vil beskrive. Udsætningerne ventes at ville strække sig over f.eks. 5 år, men vil være en 

”engangsforeteelse” på den måde, at der med afslutningen af udsætningerne vil være etable-

ret en selvreproducerende levedygtig bestand. 

 

For at indhente praktiske erfaringer og optimere projektet tænkes der snarest, i den første 

fase, udsat 5 oddere som et forsøg. Der foreligger tilladelse fra miljøministeriet til denne ud-

sætning. 

 

 

Konkrete formål 

To delprojekter: Forvaltningsprojekt samt udsætningsprojekt  

De konkrete formål opdeles i to 

 

1) Fase 1 - Forvaltningsprojekt 

2) Fase 2 - Udsætningsprojekt 

 

1) Forvaltningsprojektet vil konkret have som formål at  

 Udarbejde en regional forvaltningsplan 

 Vedligeholde eksisterende faunapassager 

 Etablere ny faunapassager 

 Udsætning af 5 jyske oddere som led i erfaringsindhentning 

 Teste GPS sendere på to dyr i fangenskab    
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2) Udsætningsprojektet vil have som formål at  

 Indfange dyr over en periode, ud fra den kommende forvaltningsplans angivelser og vej-

ledning 

 Udsætte dyr over en periode, ud fra den kommende forvaltningsplans angivelser og vej-

ledning 

 Indsamle (”monitere”) spor og rapportere bestandens udvikling og status 

 

 

 

KONKRETE AKTIVITETER 

Fase 1 - Forvaltningsprojektet 

 Udarbejdelse af regional forvaltningsplan  

 Vedligeholdelse af eksisterende passager 

 Etablering af ny passager 

 Forsøgsmæssig udsætning af 5 oddere 

 Teste GPS sendere på to dyr i fangenskab 

 

Fase 2 - Udsætningsprojekt 

 Indfangning af dyr over tid, ud fra ÅU plan for indfangning  

 Udsætning af dyr med udgangspunkt i regional forvaltningsplan 

 Registrering / monitering 

 Analyser og rapportering 

 

 

 

Nedenfor beskrives for hver af aktiviteterne hvordan og af hvem, de tænkes gennemført. 

 

 

Fase 1 - Forvaltningsprojektet 

 Udarbejdelse af regional forvaltningsplan og etablering af regionalt forvaltningsforum 

En regional forvaltningsplan vil være rammen om den fremtidige forvaltning af odder-

bestanden på Sjælland, der kan gå på tværs af flere kommuner. Det er derfor oplagt at 

et forum nedsættes parallelt med udarbejdelsen af en regional forvaltningsplan. Dette 

forum er reelt allerede etableret, jf. afsnit nedenfor.  

 

Forvaltningsplanen vil rumme anbefalinger vedrørende prioritering af etablering af fau-

napassager, frivillig indgåelse af aftaler om ”odder-levesteder” jf. Natura 2000 Handle-

planen samt angive en ”indfangnings- og udsætningsplan” som tænkes udmøntet i pro-

jektets fase 2, ”Udsætningsprojektet”. Den regionale forvaltningsplan tænkes derfor 

udarbejdet af Århus Universitet som konsulent, med en styregruppe bestående af 

kommunerne m.fl., f.eks. den allerede etablerede ”Regionale forvaltningsgruppe”. Pla-

nen vil konkret bl.a. indeholde: 

           

o Forbedring af levesteder? Hvor? 

o Prioritering af faunapassager 

o Realisering af Natura 2000 Handleplan:  

Etablering af ”nye ynglesteder” 

 

Udsætning 

o Indfangningsplan og udsætningsplan,  

registrerings-/”moniteringsplan” 

o Konsekvensanalyse (påvirkning af jysk bestand via indfangning af dyr) 
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 Vedligeholdelse af eksisterende faunapassager 

Vedligeholdelsen af de eksisterende faunapassager ventes at kunne indebære væsentli-

ge omkostninger, jf. foreløbige besigtigelser og vurderinger foretaget af Danmarks Na-

turfredningsforening i vinteren 2011 - 2012. Vedligeholdelsen af faunapassagerne ven-

tes derfor at ske ud fra en prioritering i den Regionale forvaltningsplan. Den praktiske 

vedligeholdelse af faunapassagerne tænkes kommunerne at stå for, ud fra de økonomi-

ske rammer der er dem givet, herunder via denne ansøgning. 

 

 

 Etablering af ny faunapassager 

Etablering af nye faunapassager vil ske ud fra en prioritering i den tænkte regionale 

forvaltningsplan. Danmarks Naturfredningsforening råder over midler øremærket til 

formålet, der ventes at kunne bekoste 2 – 3 passager, hvad der næppe vil være til-

strækkeligt. Den praktiske etablering af nye faunapassager vil afhængigt af kommuner-

nes ønsker ske enten via kommunerne eller private firmaer, ud fra de økonomiske 

rammer der er dem givet, herunder via denne ansøgning. 

 

 

 Forsøgsmæssig udsætning af 5 oddere 

Udsætning af 5 oddere vil bero på enten en tilladelse fra miljøministeriet til indfangning 

af 5 dyr, eller indlevering af 5 trafikskadede oddere til Aqua Ferskvandscenter, som 

kommer sig og viser sig egnede til udsætning, jf. vilkårene i den foreliggende tilladelse. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har søgt miljøministeriet om tilladelse til aktivt at 

fange 5 oddere som led i den forsøgsmæssige udsætning, idet der i de senere år kun er 

indbragt enkelte udsætningsegnede dyr til Aqua, som trafikskadede. Vildtforvaltnings-

rådet vil drøfte spørgsmålet og fremkomme med en indstilling til miljøministeriet, i sep-

tember 2012, hvorefter Naturstyrelsen vil tage stilling. Det forudsættes, at dyrene 

håndteres af professionelle, det vil sige personale fra Aqua og/eller vildtkonsulenter fra 

Naturstyrelsen. Eventuelt tilsyn med, om der er dyr i fælderne eller ej, kan dog forestås 

af frivillige. Fælderne vil være af den type, der beskrives i det foreliggende notat uar-

bejdet til DN af Aarhus Universitet. 

 

Tilsvarende vil transport af dyrene til Aqua samt siden transport derfra til Sjælland ske 

af professionelle. 

 

På Aqua undersøges dyrene af en dyrlæge og der udtages under bedøvelse blodprøver 

med henblik på undersøgelse for de sygdomme, der er angivet i miljøministeriets tilla-

delse.  

 

Dyrene vil kun med fyldestgørende svar på blodprøverne og en anbefaling fra dyrlægen 

komme på tale til udsætning på Sjælland. Endvidere skal de opfylde de øvrige krav i til-

ladelsen, herunder at det er unge men selvstændige dyr. Mindst 3 af de 5 dyr skal være 

hunner. 

 

Udsætning af 5 oddere som et forsøg har som primært formål at indhente praktiske er-

faringer omkring indfangning (under forudsætning af tilladelse til dette) og håndtering 

af dyrene. Det er nemlig erfaringen fra tidligere gennemførte sammenlignelige projekter 

(se bilag herom), at forsvarlig indfangning af dyr, herunder bl.a. ikke mindst mårdyr, 

kræver stor tålmodighed og tid til at gøre erfaringer omkring placering af fælder, fod-

ring med lokkemad med videre. Udsætning af 5 dyr vil selvsagt ikke være tilstrækkeligt 

til at vende udviklingen for bestanden på Sjælland. Men det vil give grundlaget for både 

en etisk forsvarlig og realistisk plan for indfangning af et større antal dyr. 
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 Teste GPS sendere på to dyr i fangenskab 

Såfremt nogle af eller alle de udsatte dyr får påsat en GPS sender, vil der kunne tegne 

sig et billede af, hvor udsatte dyr etablerer sig efter en periode, og dermed også, hvor 

supplerende dyr bør udsættes efterfølgende. Hvorvidt dyrene i givet fald vil få påsat en 

GPS sender vil bero på en vurdering af, hvorvidt dyrene hæmmes af senderne. Sendere 

tænkes testet på de 2 dyr i fangenskab på Aqua. Der foreligger tilsagn fra Aqua til det-

te. Det vil være Naturstyrelsen, der efter vurdering og drøftelse skal træffe afgørelse 

om, hvorvidt der kan gives tilladelse til at sætte GPS sendere på. Ud fra et forvalt-

ningsmæssigt og evalueringsmæssigt synspunkt er det en rigtig god idé med sendere. 

Men det forudsætter, at dyrene ikke hæmmes væsentligt af dem. 

 

 

 

 

Fase 2 - Udsætningsprojekt 

Når der foreligger en regional forvaltningsplan, som følge af første fase af projektet, er det 

planen at indfange og udsætte det antal dyr, som da vil være beskrevet i forvaltningsplanens 

afsnit om indfangning og udsætning, jf. do. 

 

Det forventes, at indfangning og udsætning vil strække sig over flere (f.eks. 5) år, af hensyn 

til primært opretholdelsen af en gunstig bevaringsstatus for den jyske bestand, men også af 

praktiske årsager. Etisk forsvarlig husning af dyrene er plads- og resursekrævende. Derfor kan 

alle dyrene ikke være på faciliteterne på Aqua samtidig. 

 

Der ud over er det resursekrævende, at have et professionelt beredskab til håndtering af dyre-

ne. Dermed sættes begrænsninger for, hvor mange fælder der kan være aktive samtidig. 

 

Med udgangspunkt i erfaringer fra (til dels) sammenlignelige projekter er det planen, at frivilli-

ge opsætter fælderne ud fra en vejledning og påtager sig at fodre med lokkemad og tilse fæl-

derne, mens disse IKKE er aktive. Dyrene tilvænnes i denne periode til at besøge fælderne og 

der vil tegne sig et billede af, hvilke fælder der besøges af oddere, og hvilke der ikke gør, og 

derfor skal flyttes. 

 

I den efterfølgende egentlige fangstperiode tilses fælderne 2 – 3 gange dagligt, med mindre 

der anvendes SMS-fælder (fælder, der via elektronisk anordning sender en sms, når der er 

fangst). Indfangne oddere bringes til den godkendte voliere på Aqua af personer, der har erfa-

ring med håndtering af vildtfangne mårdyr. 

 

På Aqua foretager en dyrlæge et generelt sundhedscheck og udtager under bedøvelse en blod-

prøve, med henblik på undersøgelse for de sygdomme, der er angivet i miljøministeriets tilla-

delse (svarende til den foreliggende tilladelse til udsætning af 5 dyr).  

 

Som beskrevet i et afsnit ovenfor vil den regionale forvaltningsplan i detaljer beskrive 

 

o Indfangningsplan og udsætningsplan,  

registrerings-/”moniteringsplan” 

 

o Konsekvensanalyse (påvirkning af jysk bestand via indfangning af dyr) 

  

Forvaltningsplanen vil i detaljer redegøre for en ”køreplan” fra indfangning til udsætning. 
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BILAG 

 

Oversigt over bilag 

 

 

 

 

 PROJEKTETS RELATION TIL ØVRIGE IGANGVÆRENDE AKTIVITETER 

 

 FORUDSÆTNINGERNE FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 

 

 RAMMERNE FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 

 

 FORVENTET TIDSPLAN 

 

 ØKONOMI 

 

 RAPPORTERING 

 

 CURRICULUM VITAE OG ANSØGERS ERFARINGER FRA SAMMENLIGNELIGE PROJEKTER 

 

REFERENCER OG KONTAKTPERSONER VEDRØRENDE DENNE ANSØGNING 
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BILAG 

PROJEKTETS RELATION TIL ØVRIGE IGANGVÆRENDE AKTIVITETER 

 

 

 Natura 2000 planerne 

Kommunerne er netop nu i gang med at udarbejde ”Naturhandleplaner” for de 3 natura 

2000 områder, hvor odder indgår på områdernes udpegningsgrundlag. Målet for disse 

planer er også at opnå en ”Gunstig bevaringsstatus” for den sjællandske odderbestand.  

 

Dette projekt tænkes at gå videre end Naturhandleplanerne lægger op til, ved at få ud-

arbejdet en regional forvaltningsplan, der tænker tiltag i de 3 natura 2000 områder 

sammen, prioriterer tiltag mellem de 3 områder samt ”booster” bestanden igennem ud-

sætning. Projektet har kommunernes opbakning. 

 

 Tilsyn med eksisterende faunapassager 

Danmarks Naturfredningsforening er på eget initiativ gået i gang med et tilsyn med de 

eksisterende faunapassager. Foreløbig er godt halvdelen besøgt.  

 

 Uddeling af stop-riste til ruser 

Fiskeriinspektorat Øst og kommunerne uddeler på anmodning gratis stop-riste. Med 

projektet vil flere blive indkøbt og opsøgende initiativer til fritids- og sportsfiskere vil 

blive opprioriteret. 
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BILAG 

FORUDSÆTNINGERNE FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 

 

Forudsætninger for fase 1, forvaltningsprojektet og status for disse 

 

Regional forvaltningsgruppe 

Der er allerede etableret en regional forvaltningsgruppe, bestående af Kalundborg-, Odsher-

red-, Sorø, Holbæk- samt Slagelse kommuner. Fiskeriinspektorat Øst (fødevareministeriet), 

Naturstyrelsen (miljøministeriet) Aqua Ferskvandscenter og Danmarks Naturfredningsforening 

har sæde i gruppen. Århus Universitet  har observatørstatus.  

 

Der er i gruppen enighed om, at en regional forvaltningsplan kunne være den forvaltnings-

mæssige ramme, der tænker udmøntningen af Natura 2000 planer for Natura 2000 områderne 

sammen med eventuelle tiltag mellem disse områder, ligesom planen kunne være rammen for 

udsætning af dyr samt samtænke tiltag for odderne, på tværs af kommunerne. 

 

 

 

Indfangning og forsøgsmæssig udsætning af 5 oddere 

- Nødvendige tilladelser  

 

o Tilladelse til pleje / hold af dyr 

Foreligger 

 

o Faciliteter til midlertidig husning af dyrene på Aqua 

Foreligger  

 

o Tilladelse til forsøgsmæssig udsætning af 5 dyr 

Foreligger 

 

o Tilladelse fra ejere af 2 udsætningslokaliteter på Sjælland 

Foreligger 

 

o Opbakning fra kommunerne i Vestsjælland 

Foreligger 

 

o Faciliteter til udslusning af dyrene på udsætningssted 

Foreligger 

 

 

 

 

- Ikke afgørende tilladelser (udsætning af 5 dyr kan gennemføres uden) 

o Tilladelse til indfangning af 5 dyr 

Afklaring foreligger 4 kvartal 2012. 

 

o Evt. tilladelse til GPS mærkning af de 5 dyr 

Beror på Naturstyrelsens beslutning herom, i forlængelse af forsøgsmæssig 

mærkning af Aqua’s to dyr i fangenskab, der vil være en del af projektet. 
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Forudsætninger for fase 2, udsætningsprojektet og status for disse 

Regional forvaltningsplan, herunder udsætningsplan samt konsekvensanalyse 

Udarbejdes i givet fald som en del af projektet, i 2012 og 2013. 

 

 

Indfangning af et større antal oddere 

- Nødvendige tilladelser  

o Tilladelse fra miljøministeriet til indfangning af dyr i Jylland over en 5 årig (?) 

periode 

o Tilladelse til udsætning af dyrene 

o Evt. tilladelse til GPS mærkning af dyrene 

 

Disse tilladelser vil bero på miljøministeriets beslutninger, i forlængelse af erfaringerne 

fra den forsøgsmæssige udsætning af 5 dyr samt den da foreliggende regionale forvalt-

ningsplan. 

 

- Tilsagn fra ejere af udsætningslokaliteter 

Der foreligger tilsagn fra ejere af to lokaliteter. I det omfang udsætningsplanen vil pege 

på flere lokaliteter, skal der indhentes tilladelser fra de pågældende ejere. Udsætninger 

kan alternativt foretages på mindre optimale lokaliteter, hvor ejerne er positive. 

 

- Opbakning fra kommunerne i Vestsjælland 

Foreligger.  

 

- Ti til tyve odder-fælder 

Tilvejebringes som en del af projektet. 

 

- Faciliteter til midlertidig husning af dyrene 

Foreligger. En vis istandsættelse af voliererne på Aqua vil blive foretaget som en del af 

fase 2, Udsætningsprojektet. 

 

- Faciliteter til udslusning af dyrene på udsætningssted 

Vil være en del af fase 2, Udsætningsprojektet. 

 

 
 

Opfølgning på udsætning – Registrering af spor (”monitering”) 

- Tilladelse fra jordejere til frivilliges færdsel i forbindelse med eftersøgning af 

spor/ekskrementer 

 

I forbindelse med eftersøgningen af spor i 2005 – 2006 kontaktede DN ca. 600 jordeje-

re. Omtrent halvdelen gav tilladelse til, at frivillige kunne eftersøge ekskrementer. Det 

ventes derfor, at mindst en tilsvarende andel vil give tilladelse som en del af udsæt-

ningsprojektet. Det vil være tilstrækkeligt til at der kan foretages en registrering af spor 

i form af ekskrementer, som vil afdække forekomsten i det undersøgte område. Der vil 

dog ikke være tale om en ”monitering” i videnskabelig forstand, der kan angive en be-

standsstørrelse, men (forhåbentlig) en voksende udbredelse og dermed voksende be-

stand. Egentlig monitering bør på sigt foretages af kommunerne og/eller Århus Univer-

sitet, der har ekspertisen. 

 

- Analyser af resultater ved Århus Universitet, herunder om bestandsudvikling samt kon-

klusioner om bestandens levedygtighed ved udsætningernes afslutning 
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BILAG 

RAMMERNE FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 

 

 

 

Projekt ejer (ansøger) 

Danmarks Naturfredningsforening vil være projektejer. 

 

 

Projekt styregruppe  

Til at være en del af projektets styregruppe, vil følgende blive inviterede 

Kalundborg-, Odsherred-, Sorø-, Holbæk- og Slagelse kommuner.  

Miljøministeriet (Naturstyrelsen), Fødevareministeriet (Fiskeriinspektorat Øst),  

Københavns Universitet (Statens Naturhistoriske Museum) 

Aqua Ferskvandscenter   

 

  

 

Konsulenter  

Som konsulenter vil følgende blive inddraget 

 

Århus Universitet (Kalø): Udarbejdelse af oplæg til Regional forvaltningsplan, herunder ind-

fangnings- og udsætningsplan, analyser af data fra registreringer / monitering samt rapporte-

ring. 

 

Dyrlæge: Aqua samarbejder med en dyrlæge, der har stor erfaring i blodprøvetagning og un-

dersøgelse af oddere. 

 

 

 

Frivillige 

Det forventes at samle et hold på 30 – 50 frivillige, der skal hjælpe med at tilse fælder. Frivilli-

ge vil blive rekrutterede blandt DNs medlemmer, ejere af ejendomme hvor fælder opsættes, 

jægere med flere. Det vil dermed IKKE være en forudsætning, at man er medlem af DN. 
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BILAG 

FORVENTET TIDSPLAN 

 

Forvaltningsprojektet, herunder vedligeholdelse og etablering af faunapassager, sættes i værk 

umiddelbart efter et tilsagn om støtte til projektet. Også udarbejdelse af den regionale forvalt-

ningsplan iværksættes straks efter et tilsagn. 

 

Den forsøgsmæssige udsætning af 5 oddere skal foretages i 4 og 1 kvartal, hvor der er mindst 

sandsynlighed for, at dyrene har unger, men samtidig skal det også sikres at fødetilgængelig-

heden er tilstede. Det forventes at den forsøgsmæssige udsætning kan finde sted i vinteren 

2012 – 2013. 

 

 

Udsætning af et større antal dyr ventes at måtte skulle strække sig over op til 5 år, for at mi-

nimere konsekvenserne på ”donor-bestanden” i Jylland. Også af hensyn til dyrene på Sjælland 

ventes det at udsætningsplanen vil lægge op til at udsætningerne bør foregå over flere år for 

at undgå, at et relativt stort antal dyr meget pludseligt skal etablere territorier.  

 

Dermed kommer den ventede tidsplan til at se således ud: 

 

 

2012  

 

3. kvartal 

 Behandling af nærværende ansøgning i fonden. 

 Drøftelse i Vildtforvaltningsrådet af ansøgning om tilladelse til indfangning af 5 oddere. 

 Miljøministeriet beslutter om der kan gives tilladelse til indfangning af 5 oddere. 

 

4. kvartal 

 Svar på ansøgning. Betinget af positivt tilsagn: 

o Indgåelse af aftale med AU om udarbejdelse af Regional forvaltningsplan 

o Etablering af projektstyregruppe 

 

 Afprøvning af GPS sendere på Aqua 2 dyr i fangenskab, type 1 

 Indkøb og opsætning af fælder til indfangning af 5 oddere. Indfangning foregår i denne 

periode og ind i 1. kvartal 2013, hvor sandsynligheden for at hunner har unger, er la-

vest. 

 

 

2013 

1. kvartal 

 Afprøvning af GPS sendere på Aqua 2 dyr i fangenskab, type 2 

 Evaluering og beslutning vedrørende GPS sendere 

 Indfangning og udsætning af 5 oddere (forudsat tilladelse jf. drøftelse i Vildtforvaltnings-

rådet, do) 

 Skitse til Regional forvaltningsplan foreligger 

 Iværksættelse af arbejdet med vedligeholdelse og etablering af faunapassager 

 

 

2. kvartal 

 GPS tracking af de 5 oddere, forudsat beslutning om GPS mærkning 

 Indledende udkast til regional forvaltningsplan foreligger  
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3. kvartal 

 GPS tracking af de 5 oddere, forudsat beslutning om GPS mærkning 

 Regional forvaltningsplan foreligger klar til formel godkendelse af kommunerne 

 

 

4. kvartal 

 Evaluering og beslutning (miljøministeriet) vedrørende tilladelser til udsætningsprojektet. 

 Under forudsætning af tilladelser iværksættes fase 2 – Udsætningsprojektet, efter kon-

takt mellem 15. juni fonden og ansøger. 

 

 

 

 

2014 - 2018 

Indfangning og udsætning af det anbefalede antal dyr (jf. den Regionale forvaltningsplan, der i 

givet fald vil blive lavet som en del af projektet).  
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BILAG 

ØKONOMI 

 

Der søges om midler til realisering af både fase 1 (Forvaltningsprojekt) og fase 2 (Udsætnings-

projekt) idet der dog lægges op til, at der i første omgang alene gives tilsagn om midler til 

realisering af Udsætningsprojektet under forudsætning af, at der opnås de nødvendige tilla-

delser fra miljøministeriet til at realisere projektet. 

 

Budgettet nedenfor er derfor opdelt i de to faser.  

 

Der søges om i alt 3.000.000 fordelt på  

 

fase 1  1.000.000  

fase 2  2.000.000 

 

 

Fase 1 - Forvaltningsprojekt 

 

Der søges om i alt                1.000.000  

Fordelt på følgende poster 

 

 

Lønudgifter 

DN             0 

Aqua (løn pasning dyr i volierer)           0 

 

Konsulenter 

AU    

Oplæg til regional forvaltningsplan:              350.000 

Forbedring af levesteder? Hvor? 

Prioritering af passager 

Realisering af Natura 2000 Handleplan:  

”ny ynglesteder” 

 

Udsætning: 

”Indfangningsplan”, udsætningsplan, registrerings-/”moniteringsplan”  

Konsekvensanalyse [påvirkning af jysk bestand] 

Rapportering jf. afsnit herom 

 

 

Dyrlæge  

Generelt sundhedscheck, egnethed etc, blodprøvetagning 5 dyr  5.000 

  

Laboratorium 

Undersøgelser af prøver for sygdomme jf. vilkår 5 dyr  10.000 
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Materialer 

Anlæg af 30 - 40 faunapassager 400.000 

Vedligeholdelse af ca. 20 passager 100.000 

Stop-riste   20.000 

5 fælder til indfangning af dyr   25.000 

Reparation af eksisterende voliere på Aqua 20.000 

1 voliere til udsætning   10.000 

5 GPS sendere   50.000 

 

 

 

Transport og mødeafholdelse  

Transportgodtgørelse frivillige i forbindelse med fældetilsyn 10.000 

 

 

 

 

Fase 2 - Udsætningsprojekt 

Der søges om i alt 2.000.000 

 

Fordelt på følgende poster 

 

Lønudgifter 

DN 100.000  

Ca. 50% bidrag til projektledelse, herunder koordinering af frivillige  

(samlet ventet udgift 1 AC måned pr år, i 5 år samt regnskab for frivillige)  

        

Aqua 100.000 

Afhentning af dyr i fælder og transport [1000 pr dyr]   

Pasning af dyr under ophold i voliere [1000 pr dyr] 

 

Miljøministeriet (vildtkonsulenter) 0 

Opsætning af fælder 

Håndtering af dyr 

 

 

Konsulenter 

 

AU 620.000 

Praktisk rådgivning i forbindelse med opsætning af fælder 

GPS monitering, analyse og Rapportering  

(jf afsnit herom, bestandsetablering –udvikling) 

  

 

Dyrlæge (1000 pr dyr) 50.000 

Undersøgelser for sygdomme,  

generelt sundhedscheck, egnethed etc  

 

Laboratorium (2000 pr dyr) 100.000 

Undersøgelser af prøver for sygdomme jf. vilkår 
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Materialer 

Yderligere 5 – 10 fælder til indfangning af dyr 100.000 

Yderligere 4 volierer til udsætning 100.000 

GPS sendere       200.000 

 

 

Transport og mødeafholdelse  

Transport af dyr fra Jylland til Sjælland (30 – 50 ture) 50.000 

 

Fældetilsyn 

5 (årligt) kurser for frivillige 50.000 

Transportgodtgørelse frivillige 200.000 

 

Registrering (”monitering”) via frivillige 

3 kurser (2013 – 2015) for frivillige 30.000 

Kørselsrefusion (2013 – 2015) for frivillige 300.000 
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BILAG 

RAPPORTERING 

 

 

Fase 1 - Forvaltningsprojektet 

 Forslag til Regional forvaltningsplan udarbejdet af ÅU i samarbejde med ”odderforvalt-

ningsgruppen i Vestsjælland”, herunder kommunerne 

 

 Rapport om etablering og vedligeholdelse af faunapassager 

 

 Rapport om forsøgsmæssig udsætning af 5 dyr 

 

 Notat om status for GPS registreringer (under forudsætning af beslutning om GPS an-

vendelse) 

 

 

 

Fase 2 - Udsætningsprojektet 

2013 

 Statusnotat for indfangning og udsætning 

 

 Notat om status for GPS registreringer (under forudsætning af beslutning om GPS an-

vendelse) 

 

 

2014 – 2017: årligt 

 Statusnotat for indfangning og udsætning 

 

 Notat om foreløbige resultater af monitering/registrering for det forgangne år  

 

 Notat om status for GPS registreringer (under forudsætning af beslutning om GPS an-

vendelse) 

 

 

2018 

 Rapport om status for den samlede indfangning og udsætning 

 

 Afsluttende rapport om resultater af monitering/registrering for hele perioden, herunder 

konklusioner vedrørende bestandens fremtidige levedygtighed 

 

 Afsluttende rapport om resultater for GPS registreringer (under forudsætning af beslut-

ning om GPS anvendelse) 
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BILAG 

RAPPORTERING 

 

 

Fase 1 - Forvaltningsprojektet 

 Forslag til Regional forvaltningsplan udarbejdet af AU i samarbejde med ”odderforvalt-

ningsgruppen i Vestsjælland”, herunder kommunerne 

 

 Rapport om etablering og vedligeholdelse af faunapassager 

 

 Rapport om forsøgsmæssig udsætning af 5 dyr 

 

 Notat om status for GPS registreringer (under forudsætning af beslutning om GPS an-

vendelse) 

 

 

 

Fase 2 - Udsætningsprojektet 

2013 

 Statusnotat for indfangning og udsætning 

 

 Notat om status for GPS registreringer (under forudsætning af beslutning om GPS an-

vendelse) 

 

 

2014 – 2017: årligt 

 Statusnotat for indfangning og udsætning 

 

 Notat om foreløbige resultater af monitering/registrering for det forgangne år  

 

 Notat om status for GPS registreringer (under forudsætning af beslutning om GPS an-

vendelse) 

 

 

2018 

 Rapport om status for den samlede indfangning og udsætning 

 

 Afsluttende rapport om resultater af monitering/registrering for hele perioden, herunder 

konklusioner vedrørende bestandens fremtidige levedygtighed 

 

 Afsluttende rapport om resultater for GPS registreringer (under forudsætning af beslut-

ning om GPS anvendelse) 
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BILAG 

CURRICULUM VITAE OG ANSØGERS ERFARINGER FRA SAMMENLIGNELIGE PROJEKTER 

Nedenfor beskrives først Danmarks Naturfredningsforenings erfaringer med sammenlignelige 

projekter. Herefter et kort CV for DN’s projektansvarlige medarbejder. 

 

 

ANSØGERS ERFARINGER FRA SAMMENLIGNELIGE PROJEKTER 

Danmarks Naturfredningsforening har igennem en længere årrække samarbejdet med forsk-

ningsinstitutioner, museer, private jordejere, miljøministeriet, frivillige og branche-

organisationer om at udvikle og anvende de store resurser, som foreningens aktive udgør, i 

forskning og praktisk forvaltning. 

 

I lande omkring os kaldes den type projekter under et for ”Citizen Science” projekter - projek-

ter hvor ganske almindelige mennesker stiller deres fritid til rådighed for konkrete forsknings- 

og forvaltningsprojekter. Vi har høstet mange erfaringer omkring de muligheder, begrænsnin-

ger og forudsætninger der er, for at tænke etiske og faglige interesser sammen med frivilliges 

medvirken i projekter. I sagens natur er det dyrearter, der har brug for hjælp, og dermed er 

sjældne eller truede, vi har arbejdet med. Derfor er der store begrænsninger i forhold til frivil-

liges medvirken til håndtering af dyrene. Det skal forestås af professionelle. Nedenfor er en 

kort beskrivelse af formål og forløb af hidtidigt gennemførte projekter; 

 

 

Odder-eftersøgningsprojektet på Vestsjælland 

Formål 

Formålet var at afklare, hvorvidt der på daværende tidspunkt (2005/2006) fortsat var oddere i 

Vestsjælland. Igennem en årrække havde der været tvivl om, hvorvidt dyrene allerede da var 

forsvundne. Det er overordentligt resursekrævende at eftersøge oddere. Det skete her ved at 

indsamle potentielle odder-ekskrementer med henblik på efterfølgende DNA undersøgelse.  

 

Projektdeltagere 

Statens Naturhistoriske Museum, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks Natur-

fredningsforening. Mere end 600 jordejere blev kontaktet med henblik på at give tilladelse til, 

at frivillige kunne eftersøge ekskrementer. Mere end 60 frivillige var ude mange gange hen 

over vinteren 2005-2006 og indsamlede mange ekskrementer. 

 

Resultater 

Af de indsamlede ekskrementer i Vestsjælland viste 7 sig igennem DNA analyser at stamme fra 

oddere. Der kunne ud fra projektet intet siges om antallet, men ud fra spredningen kunne det 

konkluderes at der var tale om flere dyr.  

 

Dette projekt var det første ”Citizen Science” projekt DN tog initiativ til sammen med DMU og 

Statens Naturhistoriske Museum og den direkte anledning til nærværende ansøgning. 

 

 

 

 

Skovmår projektet 

Formål 

Projektet havde til formål at indfange skovmår og husmår og påsætte radiosendere, således at 

skovmårens brug af forskellige skovtyper og evt. det åbne land kunne registreres og sammen-

holdes med husmårens tilsvarende brug. 
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Projektdeltagere 

Statens Naturhistoriske Museum, DMU, Stiftelsen Sorø Akademi og DN. 

 

Mange frivillige tilså fælder og det lykkedes derfor med stort resurseforbrug at indfange 5 

skovmår og 1 husmår samt at påsætte sendere.  

 

Resultater 

Det sparsomme antal dyr satte begrænsninger for analyser men indikerede at skovmår ikke 

bruger det åbne land på samme måde som husmår. DN forelagde med udgangspunkt i resulta-

terne et forslag om udarbejdelse af en forvaltningsplan for Vildtforvaltningsrådet. DN og DMU 

søgte siden om midler til et større projekt.  

 

Projektet gav mange praktiske erfaringer omkring indfangning af mårdyr og den praktiske 

brug af frivillige i et sådant projekt. 

 

 

 

 

Birkemus Projektet 

Formål 

Projektet udsprang blandt andet af, at det ikke via den nationale overvågning (NOVANA) af 

denne stærkt truede art, var lykkedes at indfange/registrere dyr overhovedet, på daværende 

tidspunkt. Formålet var dermed dels at forsøge indfangning på formodede lokaliteter med bir-

kemus, dels at kortlægge artens anvendelse af småbiotoper. 

 

Projektdeltagere 

Naturhistorisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, miljøministeriet og DN.  

 

Projektets ansvarlige biolog udsatte mange hundrede fælder, som efterfølgende blev tilset af 

frivillige fra DN. Alle andre arter blev straks genudsat. Birkemus blev afhentet af projektets 

biolog og dermed kun håndteret af professionelle. 

 

 

Resultater 

Der blev fanget mere end 40 birkemus, på en række lokaliteter. Flere ”ny” lokaliteter for bir-

kemus blev opdaget som direkte konsekvens af projektet.  

 

Resultaterne har udgjort det direkte grundlag for miljøministeriets udarbejdelse af den forvalt-

ningsplan, som netop er udsendt. 

 

Der blev taget prøver af dyrene, som – når der foreligger midler – vil give grundlag for en ge-

netisk undersøgelse af, hvorvidt der i Danmark er 2 forskellige ”arter” af birkemus, således 

som der fra faglig side har været fremsat overvejelser om. 

 

Også dette projekt gav meget store erfaringer omkring praktisk ”uddannelse” af frivillige som 

led i et projekt om indfangning af en truet art. 

 

  

 

Sort Egern Projektet 

Formål 

Formålet er at sikre den særlige ”haplotype” som det sorte egern udgør. Det sorte egern er det 

oprindelige danske egern, men er i fare for at forsvinde via opblanding med det udsatte røde 

egern. Projektet indebærer, at sorte egern indfanges ved Faaborg, hvor der ikke forekommer 
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røde egern endnu, og efter genetiske undersøgelser udsættes på Langeland. På Langeland har 

der tidligere levet egern og der er egnede levesteder. 

 

Projektdeltagere 

Miljøministeriet, Aarhus Universitet, Statens Naturhistoriske Museum og DN. 

 

 

Resultater 

Der blev i 2011 udsat 13 sorte egern på Langeland. Indfangning og udsætning vil også foregå i 

sensommeren og efteråret 2012 med henblik på etablering af en selvreproducerende bestand. 

De udsatte dyr vides at have ynglet i sommeren 2012. 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Danmarks Naturfredningsforenings projektansvarlige vil være biolog Bo Håkansson. 

 

Bo Håkansson har været ansat som naturmedarbejder i DN siden 1997 og har siden da haft at 

gøre med jagt- og vildtforvaltning, EU naturbeskyttelse (Natura 2000) og haft ansvaret for de 

praktiske projekter om dyr foreningen har gennemført, som beskrevet i afsnittet ovenfor. 

 

Derigennem er opbygget et rigtig godt netværk og samarbejde med faglige eksperter, som 

foreningen nu igennem en årrække har udviklet og gennemført Citizen Science projekter 

sammen med. 

 

Bo Håkansson har forestået koordineringen af de frivilliges indsatser i projekterne, og selv del-

taget i den praktiske gennemførelse af projekterne.  

 

Der kan om ønsket indhentes flere oplysninger via Bo Håkansson eller referencepersonerne 

nævnt i afsnittet nedenfor. 

 

 

 

REFERENCER OG KONTAKTPERSONER FOR HIDTIDIGE PROJEKTER 

 

Følgende personer kan kontaktes for eventuelle uddybende oplysninger om de hidtidigt gen-

nemførte projekter. 

 

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience - Kalø 

Seniorforsker Aksel Bo Madsen 

 

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet 

Lektor Hans Baagøe 

 

Naturhistorisk Museum  

Direktør Thomas Secher Jensen 

 

Stiftelsen Sorø Akademi 

Direktør Jens Kristian Poulsen 
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BILAG 

REFERENCER OG KONTAKTPERSONER VEDRØRENDE DENNE ANSØGNING 

 

Følgende personer er bekendt med at DN har indsendt denne ansøgning og kan kontaktes for 

eventuelle oplysninger. 

 

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience - Kalø 

Seniorforsker Aksel Bo Madsen 

 

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet 

Lektor Hans Baagøe 

 

Aqua Ferskvandscenter 

Chefdyrepasser Morten Vissing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


