
Odder i Åmosen 
 
Odderen har i Danmark sin hovedbastion i Nordjylland. I 1980’erne regnede forskerne med en 
samlet dansk bestand på ca. 200 dyr. Heldigvis har den senere bredt sig til det meste af Jylland. 
Med den sparsomme udbredelse i DK (og i Europa) er odderen rødlistet og omfattet af 
EU’Habitatdirektiv. Dette betyder, at der skal laves ”Forvaltningsplaner” for arten, som 
medlemslandene skal søge at opfylde. 
Vestsjællands Amt gik i vinteren 1994-95 i gang med et større opsporingsarbejde i Suså-systemet, 
Tude Å-systemet, Tissø-Halleby Å-systemet og Åmose Å-systemet. Det var her vi havde pålidelige 
oplysninger om odderforekomst. De første sikre tegn på odder blev gjort i Halleby Å-systemet  og 
senere er der gjort fund i Åmose Å-systemet, Bregninge Å/Saltbækvig og Svinninge 
Audebokanalen.  
Nord-vest - Sjælland har således den eneste østdanske rest af en oprindelige stor odderbestand. Vi 
er selvfølgelig glade for, at der stadig er odder på Sjælland, men det er en meget lille bestand. Der 
er langt imellem fundene og nogle af fundene kan være fra samme dyr, så bestanden kan måske 
tælles på én hånd, så odderen er akut truet på Sjælland. 
 
Trusler. 
Den største akutte trussel mod odderen er trafik og åleruser.  
Vejanlæg der krydser vandløbene kan være dødsensfarlige spærringer for dyr, der vil passere. 
Odderen har for vane at passere hen over vejbroen , når den skal passere på sine lange natlige 
vandringer langs vandløbene og så er der stor risiko for at blive kørt over. Derfor har amtet i de 
områder, hvor odderen forekommer, etableret faunapassager under vejbroerne i form af træbroer 
eller stensætninger. 
Åleruser placeres ofte i vandløb, søer og fjorde på de samme steder som odderen søger sin føde. 
Når en odder forvilder sig ind i rusen er den ikke i stand til at bide sig ud og dyret drukner. Der er 
krav om spærrenet eller stoprist i åleruser og Vestsjællands Amt udleverer stopriste gratis til alle 
brugere af åleruser.  
 
Samlet indsats. 
Store dele af Åmose Å systemet er udlagt til habitatområde for odder. Vestsjællands Amt har 
iværksat en Odder Handlingsplan, der bl.a. har ført til etablering af faunapassager i habitatområdet, 
gratis udlevering af stopriste, udsendelse af pjece der orienterer om brug af stopriste udsendt til 
lodsejere og fiskere i området, udlevering af skitse der viser forskellen på odder og f.ex mink, 
etablering af odder-fristeder for hver ca. 2 km. vandløb (ødebeliggende kratbevoksninger, hvor 
odderen kan gemme sig om dagen) . 
 
Hvad kan der yderligere gøres ? 
På trods af udlevering af over 1000 stopriste har amtets folk jævnligt stødt på ruser uden stopriste.  
Der ligger et vigtigt formidlingsarbejde i at sikre brug af de lovbefalede stopriste. 
Der mangler flere odder-fristeder til at sikre fred og ro og dækning i.f.m. odderens lange vandringer 
langs vandløb. 
Sikre at regionale graveområder i Habitatområdet efterbehandles til natur og sølandskab, så der 
skabes bedre fouragerings- og skjulmuligheder. 
Undgå yderligere trafikbelastning i og på tværs af Habitatområdet. 
 
 



Vigtigste indsats. 
Men den vigtigste indsats, der batter på længere sigt, er en genopretning af Åmosen.  
Åmosen er blevet afvandet og afdrænet med tab af mange vådområder , hvor odderen før holdt til. 
Jagt statistikken fra 1950’erne viser Store Åmose som et kerneområde for odder. En vådgøring af 
lavbundsarealerne med en mosaik af sødannelser og krat er den vigtigste forudsætning for at 
odderen etablerer sig permanent i Store Åmose.  
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