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Abstract 

In Denmark, the extinction status of the Eurasian otter (Lutra lutra) is categorized as “vulnerable”. Sadly, 

each year many are killed by traffic when trying to cross the roads running through their habitat. In this 

paper we are researching how GIS can contribute to the surveillance and protection of the otter population 

in Denmark. We will investigate how analyses and processing of data in GIS can contribute to better informed 

initiatives in protecting otters from being killed by traffic. By looking into theory on conservation initiatives, 

like the Ramsar Convention, NOVANA and Natura 2000, we will get an overview of the legal prerequisites. 

We will use methodology from Brinkmann and Kvale to prepare and analyze an expert interview with 

biologist Bo Håkansson. We will look at GIS from a theoretical standpoint and describe its structure and 

functions. As a methodology, we will use it to compose our map. We went on a field trip and visited points 

of relevance on our map to get a firsthand impression of the otters’ habitat and to verify our findings. 

Overall, we can conclude that GIS is an invaluable tool in the research and planning processes of fauna 

passages and an important technology to better integrate ecological processes in the human use of the 

landscape. 
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Læsevejledning:  

Opgaven starter med først at præsentere og gennemgå det centrale problem. Herefter gennemgås 

semesterbindingen med de forskellige dimensioners krav og beskrives hvordan både TSA og STS 

inddrages. Inden metodeafsnittet præsenteres der et kort Covid-19 afsnit. Metodeafsnittet introducerer 

de metoder vi har anvendt i vores projekt. Der vil yderligere redegøres for interview med Bo Håkansson, 

Geografisk informationssystemet (GIS), vores geografiske feltstudie samt en gennemgang af de relevante 

trin i TRIN-modellen. Dernæst kommer teoriafsnittet, hvor relevant teori er inddraget som bidrager til en 

bedre forståelse af projektet. Efterfølgende præsenteres analysedelen hvor teori fra teoriafsnittet vil 

inddrages og analyseres. Vi vil i analyseafsnittet analysere på vores interview med Bo Håkansson fra 

Naturstyrelsen. Dertil gennemgår vi vores udarbejdede GIS kort som skal bidrage til, at vise 

sammenhængen mellem vores teori, og dertil valgte placering af en faunapassage. Herefter indgår en 

diskussions del, som har til formål at diskutere eventuelle fejlkilder eller reflektere over brugen af 

specifikke metoder. Afslutningsvis vil der være en konklusion som har til formål at skulle besvare 

problemformuleringen og dertilhørende arbejdsspørgsmål, samt en perspektivering.  
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Begrebsafklaring 

Faunapassage: Faunapassager er broer, veje eller underjordiske gange som skal hjælpe dyr med at 

komme sikkert over vejen, uden at skulle krydse trafikerede veje. Før at faunapassagerne vil blive 

etableret, er det vigtigt at vide hvilken lokation samt hvilken art faunapassagen skal tilgodese, for at kunne 

imødekomme relevante behov (Pedersen, 2007). 

Habitat: Et hjem for organismer, der opfylder alle miljøforholdene der er brug for, for at en organisme vil 

kunne overleve. For dyret betyder det, at det er et sted den kan finde alt hvad den har brug for til at kunne 

finde mad og en makker til at reproducere (habitat | National Geographic Society, no date). 

Home-Ranger: Spredningsafstand af oddernes levesteder (Elmeros et al., 2020).  

Etisk: At have en moralsk opførsel (Ryberg, 2008). 

Naturfredsforeningen: En dansk forening der beskytter den danske natur og dyreliv. (Danmarks 

Naturfredningsforening, no date). 

OSM-data: OSM (OpenStreetMap) er et åbent frit redigerbart kort over verden. Der gør det muligt at hente 

data fra hele verdenen, der kan benyttes i GIS (Live OpenStreetMap data in ArcGIS, no date). 

Buffer: En buffer er et redskab i GIS der gør det muligt at indsætte et ønsket areal afstand (Buffer | ArcGIS, 

no date). 

ArcGIS: ArcGIS er det førende program inden for geografiske informationssystemer (Mapping Software | 

ArcGIS Pro, no date). 

ESRI: ESRI er en globalt førende virksomhed inden for geografiske informationssystemer (Schüll, 2006). 
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Projektemne 

Hvert år omkommer mange vilddyr i trafikken. Udover at det er trist at miste dyrene, nedsætter 

påkørslerne trafiksikkerheden, og skaber farlige situationer for bilister. Den 28. september 2020 oplyste 

Vejdirektoratet, at de vil analysere Danmarks vejnet, for at lokalisere de steder hvor der sker flest 

sammenstød med dyr. Særlig opmærksomhed vil gå ud til kortlægning af nedkørsler af truede og fredede 

arter. Undersøgelsen vil blive brugt til at begrunde placering af fremtidige tiltag, som f.eks. faunapassager 

(Olling, 2020). 

En af de truede dyrearter der ofte er udsat for trafikdrab, er odderen. Årligt bliver 30-40 oddere dræbt i 

trafikuheld, af de kun 500-1000 oddere der lever i Danmark. Det sker oftest på de steder hvor en vej krydser 

et vandløb som odderne benytter (Søgaard, 2019). Oddere er dygtige svømmere, men vil ofte vandre op 

over veje og jernbaner i stedet for at svømme igennem vandløbsunderføringer, hvis der er kraftig strøm 

eller høj vandstand i underføringen (Vejdirektoratet, 2000). Ifølge Naturstyrelsen kan dette undgås, f.eks. 

ved at anlægge fast grund under broen, som odderen skal igennem.  

Odderen har ikke altid været en truet art. I 1950´erne var odderen mest udbredt i Danmark, dog med en 

undtagelse af Læsø, Samsø og Bornholm. Odderen blev intenst og lovligt jagtet op til 1960´erne, hvilket 

har medvirket til et fald i bestanden. I 1980’erne oplevede Danmark et kritisk fald af bestanden som gjorde 

odderen til det mest truede pattedyr i Danmark, og der blev indsat forvaltningsmæssige tiltag. Odderen i 

dag omfattet af en gældende EU-lovgivning, som gør at der i Danmark ikke må fastsættes jagttid på den 

(Håkansson, no date). Derudover profiterer dyret fra større hensyntagen i planlægningen af 

byggeprojekter, bedre naturplejeplaner for vandløb og vandløbsnære naturtyper, reduceret forurening fra 

landbrug og spildevandrensningsanlæg fra byområder, hvilket har ført til mere varierede levesteder, 

forbedret vandkvalitet og stigning i fiskebestande i ferskvand (Elmeros et al., 2006). Tiltagene har som 

siden hen vist sig at være positive for odderen og dens færden i store dele af Jylland, hvor den nu på 

imponerende vis er blevet mere stabil (Bisschop-Larsen, 2012). DNA-analyser fra 2007 viser, at der stadig 

er tegn fra odderen i Vestsjælland (Miljøministeriet, no date b). Håkansson (no date) mener, at odderen på 

Sjælland i dag er på et niveau som ikke er kritisk, men dyret har stadig brug for en hjælpende hånd 

(Håkansson, no date). Selvom tiltagene har været positive for odderen i Jylland, er odderen stadig på 

Rødlisten over truede dyrearter i Danmark, da der menes at odderbestanden ikke kan komme op uden 

hjælp (DN, 2020). 
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I Danmark er et dyr truet når der kun findes så få af en art, at arten er i fare for at forsvinde fra den danske 

natur. Siden 1990 samles de truede og fredede arter på den danske Rødliste (DN, 2020). Arterners trivsel 

bliver vurderet af nationale eksperter, efter internationale krav, udarbejdet af den Internationale Union for 

Nature Conservation (Moeslund, 2021). Rødlisten tæller nu 13.300 arter, og giver information om hvor truet 

arterne er, samt deres udvikling. Dette faciliterer overvågning af mangfoldigheden af arterne i Danmark og 

arternes udvikling. Rødlisten er derved en indikator for hvordan Danmarks biodiversitet udvikler sig. 

Rødlisten inddeler arternes risiko for at uddø i følgende ni kategorier: 

 

Billede (1) Model over Rødlistens kategorier (Moeslund, 2021). 

· Regionalt uddød (RE), arten er regionalt uddød, der hæves ikke nogen tvivl om dens færden inden 

for landet, og den derfor enten helt er forsvundet eller død.  

· Kritisk truet (CR), arten er i høj risiko for at uddø fra den danske natur.  

· Truet (EN), arten er truet, men ikke kritisk truet fra at forsvinde fra den danske natur.  

· Sårbar (VU), når arten er i hverken kritisk truet eller truet tilstand, men består af en stadig lille 

population.  

· Næsten truet (NT), arten er ved at forsvinde eller at den kan opfylde kriterierne for kritisk truet, 

truet eller sårbar, på nær et. 

· Utilstrækkelige data (DD), der kan ikke indsamles nok data omkring arten, til at kunne vurdere 

dens status om risiko for at uddø.  

· Livskraftig (LC), arten ligger hverken under kritisk truet, truet, næsten truet eller sårbar.  

· Ikke relevant (NA), en art bliver vurderet ikke relevant når den har været i landet mindre end 10 

år, hvis det drejer sig om at den er ved at etablere sig eller at den er ved at indvandre til landet.  

· Ikke vurderet (NE), arten er endnu ikke blevet vurderet.  

Et dyr vil derfor være vurderet som truet, når det bliver henvist til kategorierne, kritisk truet, truet, eller 

sårbar (Moeslund, 2021).  
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Odderen inddeles i dag under kategorien sårbar (VU), på Rødlisten dette indikerer at de hverken er i kritisk 

truet eller truet tilstand, men består af en stadig lille population. Odderen har store home-ranger og dens 

bestandtæthed er forsat lav, hvilket vil sige mængden af oddere der lever det samme sted stadig er lav selv 

i gode habitatområder. Der er således en risiko for at odderen kunne uddø fra den danske natur (Moeslund, 

2021). 

Et vigtigt tiltag i handleplanen for de truede dyr og områder har været NOVANA; i Danmark er der et 

nationalt overvågningsprogram for vandmiljø og natur, kaldet det Nationale program for Overvågning af 

VAndmiljøet og NAturen (NOVANA), som der desuden er en del af miljøstyrelsen (Vihlborg Staalsen, 2020). 

NOVANA overvåger vandmiljøets og naturens tilstande samt dyrelivet i Danmark (Miljøministeriet, no date 

b). NOVANAs overvågningsprogram er tilrettelagt for at kunne understøtte Danmarks forpligtelser og 

overvågningsbehov, for at kunne i møde komme EU-direktiver inden for natur og miljøområdet (Vihlborg 

Staalsen, 2020). Odderen blev i 2017 grundigt overvåget af NOVANA, med det formål at overvåge ændringer 

i deres udbredelse, altså hvilket område de befinder sig i og forsvinder fra (Vihlborg Staalsen, 2020). 

Da vi tidligt i vores projekt har fået udarbejdet vores interview med Bo Håkansson, som arbejder for 

Naturstyrelsen, vil vi også gerne undersøge de informationer vi har fået ud af det. Derefter vil vi undersøge 

om vi kan komme med et løsningsforslag til områder hvor faunapassager kan etableres, som led i 

beskyttelse af odderen.  
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Problemfelt 

Ikke alle initiativer til beskyttelse af truede dyrearter er lige succesfulde. I 2015 førte faunabroen over 

Svendborgmotorvejen til offentlig debat. BT berettede om broen, der blev etableret i 2008 til en 

omkostning af 18 millioner kroner specifikt for at beskytte hasselmusen. Syv år senere kunne videnskaben 

ikke overlægge dokumentation for, at gnaveren rent faktisk brugte broen. Meningerne om, hvorvidt broen 

kunne betegnes som en succes og investeringen kunne betale sig, var lettest sagt fordelt (Andreasen, 

2015). 

På baggrund af de mange trafikdrab af vilddyr i Danmark og den foregående artikel opstod der en levende 

debat i gruppen omkring, hvordan (overvågnings-)teknologi kunne inddrages til at indsamle og analysere 

mere og mere præcis data med det formål at understøtte beskyttelsen af truede og fredede dyrearter i 

Danmark, og spare penge ved at placere faunabroer de rigtige steder. 

Vi vælger at begrænse os til odderen fordi det er en af de fredede dyr der bliver omtalt i pressemeddelelsen 

af Vejdirektoratet. Vi vil gennemgå hvad der har ført til optagelse af odderen på den danske Rødliste, og 

hvordan odderbestanden har udviklet sig i Danmark siden 80’erne.  

Selvom vi vil drage inspiration fra udenlandske undersøgelser, der omhandler teknologier i forhold til 

overvågning af oddere, vælger vi i første omgang at begrænse os til dataindsamling om odderbestanden i 

Danmark. Vi vil blandt andet bruge GIS til at samle og analysere data. Vi er åbne for, at det kunne vise sig 

nødvendigt på et senere tidspunkt at indskrænke det geografiske areal yderligere.  

For at påvise forekomst af oddere i et vist areal nu om dage, suppleres de sjældne observationer i marken 

med fund af ekskrementer, spores der efter poteaftryk i mudderet langs åbredden, og ledes der efter 

”slisker” –glidebaner odderen bruger for hurtigt at komme i vandet (Miljøministeriet, no date b). Vi kunne 

forstille os et interview med en eller flere oddereksperter, for at forhøre os om nuværende data er 

tilstrækkeligt til at kunne beskytte odderen fyldestgørende. Dertil ”om der mangler noget” der kunne 

gavnes af teknologisk indblanding. Hvilke data er der brug for og hvordan kan den indsamles? Vi vil 

undersøge hvilke teknologier der bruges til overvågning og indsamling af data af oddere, både i udlandet 

og i Danmark, og opgøre fordele og ulemper af metoderne. Til sidst vil vi gå ind i, hvordan den indsamlede 

data kan forarbejdes, analyseres og præsenteres, så informationerne er mest brugbare til at indgå i en 

planlægningsproces. 
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Problemformulering  

Hvordan kan analyse og forarbejdning af data i GIS bidrage til bedre informerede initiativer til at 

beskytte oddere mod trafikdrab, og derved etablering af en stabil odderbestand på Sjælland?  

Til at løse problemformuleringen har vi formuleret følgende arbejdsspørgsmål. 

1. Hvordan foretager man overvågning af oddere i Danmark i dag? 

2. Hvilke trusler er der mod odderpopulationen? 

3. Hvilke tiltag bliver gjort for hjælpe odderpopulationen i Danmark? 

4. Hvordan bidrager overvågning af oddere i dag til at udarbejde tiltag? 

5. Hvad er GIS, hvordan virker det og hvad producerer det? 

6. Hvordan kan vi anvende GIS som et artefakt i vores projekt?  

7. Hvilke kriterier skal vi overveje i vores anvendelse af GIS? 

Semesterbindingen 

Til vores projekt ”Beskyttelse af oddere i Danmark”, benytter vi Teknologiske Systemer og Artefakter som 

den primære dimension. Dimensionens fokus ligger på analyse, og beskrivelse af en teknologi og dens 

indre mekanismer og processer. Vi vil ved hjælp af TRIN-modellen analysere og beskrive Software-

systemet GIS som bruges til indsamling, kortlægning og visualisering af data. Hertil vil vi også komme ind 

på dens drivkræfter samt utilsigtede effekter. 

Dimensionen vi har valgt at supplerer med, er Subjektivitet, Teknologi og Samfund. STS introducerer 

centrale teorier til forståelse af og metoder til undersøgelse af vekselvirkningen mellem mennesker, og 

teknologier og samfund. Denne dimension kommer til udtryk ved at vi vil fortage et semi-struktureret 

kvalitativt interview med Bo Håkansson som arbejder med forvaltning af jagtbare og truede dyrearter i 

Danmark og har medvirket til i udarbejdelsen af en række nationale forvaltningsplaner. Med dette håber 

vi på at få afklaring af de nuværende forhold for odderbestanden og planer for beskyttelse og udbredelse 

af denne. Projektet vil desuden komme ind på en diskussion omkring brugen af en teknologi, i forhold til 

samfundets etiske overvejelser omkring kortlægning og overvågning af dyr (Håkansson, no date). 
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Covid-19 afsnit 

Igennem vores projekt har Covid-19 til en vis del spændt ben for os nogle steder.  

Ved at have et ekspertinterview med Bo Håkansson, som er biolog og arbejder med forvaltning af både 

jagtbare og truede arter for Naturstyrelsen, har vi fået nogle gode og brugbare data til vores projekt. Dog 

gjorde Covid-19 det ikke muligt at have et fysisk møde, så dette skulle være over Zoom. Det har senere 

givet problemer med transskriberingen, da optagelsen har skulle ske gennem en computer. Det har 

resulteret i at det har været svært at høre hvad der bliver sagt, som har forringet værdien af transskribering 

efterfølgende.  

Covid-19 har også gjort det svært for os at mødes og sidde og skrive sammen, da vi ikke alle sammen har 

haft mulighed for at lægge lejlighed til.  

Covid-19 har ligesom på første semester, gjort det umuligt for os at interagere med andre studerende og 

søge råd og vejledning igennem sociale arrangementer. Dette har også gjort at koncentrationen til dels har 

været svækket grundet den lave interaktion med andre studerende. 
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Teori 

I følgende afsnit kommer vi nærmere ind på arkitekturen af Geographic Information Systems (GIS) og 

illustrerer ved hjælp af tre publikationer, hvordan programmet kan bruges i praksis. Efterfølgende passage 

om kortlægning gennemgår opbygning og funktioner af (GIS genererede) kort, og ligger til basis for 

analysen af utilsigtede effekter af GIS teknologien i trin 3 af TRIN-modellen. Teoridelen slutter med et afsnit 

om lovgivning omkring beskyttelse af naturområder og odderens habitat, gennem EU-direktiver, Natura 

2000, Ramsarkonventionen, ramsområder og vådområder.  

GIS 

Vi benytter os af GIS som metode, men samtidig også til teoretisk viden. Dette kommer til udtryk ved at vi, 

ved hjælp af teorien omkring GIS, har kunne udarbejde vores eget kort. Teorien omkring GIS har desuden 

medvirket til, at vi har fået viden omkring hvordan andre har benyttet sig af systemet, til at overvåge 

sortbjørne i naturen. Samtidig har vi benyttet os af teorien til at udarbejdede et datarigt kort der 

indeholder de korrekte Geo-data.  

Geodata er data og information som tilknyttes til en placering i forhold til jorden. Der bliver blandt andet 

brugt satellitter til at indsamle dataet. Der bruges datatjenester til hentningen af data, der letter adgangen 

til en geodatabase via enten et lokalt netværk (LAN) eller via Internettet ved hjælp af en server (Savinykh 

and Tsvetkov, 2014). 

Der findes to kategorier af datakilder, og alle data går ind under en af de kategorier: primær eller sekundær. 

Det data der indsamles direkte fra hovedkilderne, er primære data. De data der allerede er indsamlet 

gennem primære kilder kaldes sekundær og er gjort let tilgængelige at bruge til ens formål (Heywood, 

2011). 

Spatial database (Geospatial data) 

repræsenterer objekter der defineres i et 

geometrisk rum. De mest fundamentale 

objekter er punkter; i punkter er det 

placeringen og ikke dimensionen der er vigtig. 

Ved linjer som spatial data, er det længderne 

der er det vigtigste. Ved polygoner, er det 

genstandes omfang der er vigtigst.  

Billede (2) Model over objekter i geometrisk rum (Apollo Mapping, 2014). 
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Der findes mange former for geodata, såsom vektorfiler der består af linjer og polygoner, samt rasterfiler 

som består af cellegitre og pixels. Geo-data er per definition georefererede og kan derfor analyseres både 

på baggrund af deres attributter, men også på basis af deres lokalisering. Informationerne er oftest to- eller 

tredimensionale (Sataloff, Johns and Kost, no date). 

Spatiale forhold er vigtigt i geodata. Spatiale forhold er det link der er mellem objekter. Det kan enten være 

den dimensionale placering eller lokationen i forhold til hinanden. Der findes forskellige spatiale forhold: 

topologiske-, distance- eller retningsbestemte forhold (Chan, 2021). 

Topologiske forhold mellem to objekter 

er defineret af et sæt-baseret forhold 

mellem deres grænser og interiører. 

Topologiske forhold betyder at 

objekterne er lige med, inde i, 

indeholder, tilstøder eller overlapper 

hinanden (Chan, 2021). 

 

 

Billede (3) Eksempler på topologiske forhold (Zlatanova, 2015) 

Distanceforhold er associeret mellem to objekter baseret på deres geometriske distance. 

Distanceforholdes kommer til udtryk enten ved en distance klasse f.eks. 0-1 km, 1 km-10 km eller >10 km. 

eller ved den eksakte distance. 

Retningsforhold associerer to objekter i forhold til hinanden baseret på deres relative orientering til det 

globale referencesystem. Det er f.eks. nord, syd, øst og vest eller venstre højre, over, under osv. (Chan, 

2021). 
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GIS i praksis 

I følgende eksempler illustreres hvordan det Geografiske informationssystem (GIS) er blevet brugt som et 

værktøj til indsamling, forarbejdning og analyse af data i undersøgelser om spredning af dyrearter, deres 

tilslutningsmuligheder i komplekse landskaber og identifikation af de mest vigtige vildtveksler. 

Første publikation er Assessment of ecological passages along road networks within the Mediterranean 

forest using GIS-based multi criteria evaluation approach, udført af Sercan Gülci & Abdullah Emin Akay, 

publiceret i Environmental monitoring and assessment, i 2015. Undersøgere evaluerede hvorvidt GIS kunne 

bruges til at beregne rådyrenes (Capreolus capreolus) brug af faunapassager indenfor skovområder langs 

motorvej 52, i Middelhavsbyen Osmaniye i Tyrkiet. 

Undersøgelsen begyndte med at indhente information fra tidligere udførte undersøgelser om de krav 

rådyret stiller til sit habitat såsom ly, fodring, skjul og parring. Oplysningerne blev omsat til ni kriterier, for 

eksempel dækning af vegetation, ælder og tæthed på buskads, skråning, og afstand til veje. Derefter blev 

der lavet en ti-trins skala, kriterierne kunne bedømmes efter, fra meget egnede områder til parring og 

overlevelse (1) til uegnede steder for overlevelse (10). GIS blev brugt til at opdele et topografisk kort over 

det undersøgte område i kvadrater af 30×30 m. Hver firkants kriterier blev bedømt efter fornævnte skala 

og gennemsnittet af scoren blev tildelt det berørte område på kortet. Efterfølgende opstilledes en formel, 

som brugte de tildelte scorer af kvadraterne til at beregne rådyrenes mest egnede router gennem 

landskabet og stedet hvor dyrene højst sandsynligvis ville krydse vejen. Igennem feltarbejde blev den 

faktiske tilstand sammenlignet med den beregnede egnethed af levestederne og de reelle 

vejkrydsningssteder. Resultaterne viste, at computerbaserede modeller kan give nøjagtige løsninger til 

placering af faunapassager for at reducere miljøeffekter af veje. 

Et andet forbillede finder vi i GIS-Generated, Expert-Based Models for Identifying Wildlife Habitat Linkages 

and Planning Mitigation Passages, publiceret af Anthony P. Clevenger et al. i Conservation biology i 2002. 

Her blev GIS brugt som led i udvikling af tre modeller af sortbjørnhabitat (Ursus americanus) til at 

identificere forbindelsesområder på tværs af en større transportkorridor. 

Først lavedes en empirisk model. Undersøgere samlede data over bjørnenes foretrukne opholdssteder ved 

hjælp af ni sortbjørne der var udrustet med radiohalsbånd. I alt 580 koordinater blev indsat i GIS kort, som 

var opdelt i pixels af 30x30 m. Undersøgere specificerede kortet med otte biofysiske variabler: højde, lav 

hældning, orientering i forhold til solen (syd til sydøst og syd til sydvest), mængde og størrelse af 
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vandområder, afstand til dræn og graden af kupering af terrænet. Til kontrol udvalgte man tilfældige 

steder og sammenlignede dem med det fysiske landskab. 

Ekspertmodellen kom til, ved at fem biologer vurderede variablerne til bjørnenes foretrukne 

opholdssteder på deres relevans. Højde, hældning, aspekt, grønt og afstand til nærmeste dræn blev 

vurderet som mest relevante. Til at finde ud af, hvilke kriterier var mere vigtige, blev der opstillet en matrix 

hvor to kriterier blev sammenlignet med hinanden og vurderet på, hvor meget mere vigtig det ene kriterie 

var i forhold til det andet. Undersøgere brugte den fundne rangliste til at tilkende mere betydning til de 

kriterier der synes mest vigtigt. Disse værdier blev tilknyttet et GIS genereret kort med samme 

pixelstørrelse som før (30x30 m). 

For den litteraturbaserede model selekterede undersøgere tre informationskilder til bjørnenes brug af 

landskabet for at samle information om de behov sorte bjørnes habitat skal opfylde. Forfatterne mente at 

undgå bias ved at ingen af dem havde tidligere kendskab til mønsteret af bjørnebevægelser. Variabler blev 

bedømt parvis i en sammenligningsproces som for ekspertudtalelsesmodellen og scorerne tildelt 30x30 m 

kvadrater på et GIS kort. 

For at finde de steder bjørnene ville krydse motorvejen i de tre forskellige modeller, antog undersøgere at 

sandsynligheden for, at en bjørn krydser en motorvej, øges i områder, hvor motorvejen direkte 

gennemskærer bjørnens levesteder af høj kvalitet, og at den højeste sandsynlighed for krydsninger 

forekommer i områder, hvor et sæt topografiske og landskabsegenskaber er befordrende for lateral 

tværgående dal bevægelser. I GIS blev der genereret fire klasser af motorvejskrydsnings- / 

habitatforbindelseszoner: 

- Klasse 1, motorvejen krydser sortbjørns habitatet, der strækker sig op til 100 m på begge sider af 

motorvejen; 

- Klasse 2, motorvejen krydser sortbjørns habitatet, der strækker sig over 100 m på begge sider af 

motorvejen;  

- Klasse 3, motorvejen krydser 250 m væk fra enhver permanent menneskelig udvikling, indlejret i 

Klasse 2-forbindelser og inden for de områder, der bidrager til bevægelse på tværs af dalen; 

- Klasse 4, motorvejen krydser primært ikke direkte det primære sortbjørns habitat men har et 

sådant habitat inden for ikke mere end 700 m begge sider af motorvejen. 

Undersøgere brugte trafikdrab og et empirisk sæt af vejkrydsninger af sorte bjørne til at verificere hver 

koblingsmodel. Punktet hvor bjørnene krydsede motorvejen blev defineret som punktet hvor vejen 
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krydsede en lige linje som forbandt steder hvor der var opfølgende radiolokationer på begge siden af vejen 

indenfor en tidsperiode af 24 timer.  

Sammenligning af de forskellige modeller viste at den litteraturbaserede model konsekvent mere lignede 

den empiriske model end ekspertmodellen gjorde. En mulig forklaring er, at litteraturmodellen er baseret 

på en analytisk proces (data er indsamlet, statistisk analyseret og opsummeret), hvorimod 

ekspertmodellen er baseret på, hvordan eksperter opfatter attributter fra hukommelse og erfaring. 

I Danmark bliver der også gjort brug af GIS genererede kort. I nationale opgørelser af odderbestanden, som 

foretages hvert 5.-6. år, bliver fordelingsområdet beskrevet som tilstedeværelse eller fravær af oddere i 

firkanter af 10x10 km. Undersøgelsessteder er fordelt med intervaller på 5-8 km langs floder, søer og ved 

kysten. Oddere deponerer ofte ekskrementer nær broer og andre iøjnefaldende vandveje. På hver 

undersøgelseslokation undersøges der op til 600 m af banken. Søgningen bliver stoppet ved den første 

konstatering af tegn på oddere (ekskrementer eller fodaftryk) og stedet udpeges som positivt. Stedet bliver 

betragtet som negativt for oddere, hvis der ikke blev fundet tegn inden for 600 m. Fund af døde odder samt 

dødsårsag bliver registret i samme 10x10 km rastersystem. Sammenlagt giver kortene en indblik i 

udviklingen af odderbestanden i Danmark (Elmeros et al., 2006). 

Kortlægning 

Indsamling, forarbejdning og analyse af data gennem GIS, resulterer oftest i kort, der på deres tur bliver 

brugt som et udgangspunkt i en diskurs om udviklinger i vores omgivelser. Denis Wood, BA i Engelsk, MA 

og Ph.d. i geografi, kunstner, forfatter, kartograf og professor emeritus i Design ved North Carolina State 

University, forklarer in sin bog Rethinking the power of maps (2010), hvordan kort opfylder deres 

diskursfunktion. Objekterne i landskabet forbindes ved at bringe dem sammen til et fælles 

præsentationsplanforslag for et område. Disse kort indleder samtaler, italesætter målinger og synliggør 

observationer og kan på den måde påvirke andres beslutninger. Wood anerkender kortenes 

diskursfunktion, som en legitim andel i diskursen, der former vores verden.  

En anden videnskabsmand som er kendt for sine tanker om grafiske repræsentationer er Edward R. Tufte, 

en amerikansk statistiker og professor emeritus i statskundskab, statistik og datalogi ved Yale University. 

Sine publikationer om informationsdesign har gjort ham til en pioner inden for datavisualisering; 

fremstilling af datagrafikker. Datagrafikker er visuelle forestillinger af målte mængder/antal, fremstillet 

ved hjælp af kombineret brug af punkter, linjer, et koordinatsystem, tal, symboler, ord, skygge og farve. 

Tufte fastslår i bogen The Visual Display of Quantitative Information, at moderne datagrafik kan være 
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instrumentelt i tænkeprocessen om kvantitativ information. Den mest effektive måde at beskrive, 

udforske og sammenfatte et sæt tal - selv et meget stort sæt – er oftest at se på billeder af disse tal. 

Endvidere, af alle metoder til analyse og kommunikation af statistisk information, er, efter Tuftes mening, 

veldesignede datagrafikker normalt den mest enkle og samtidig den mest magtfulde.  

Hvad udgør et godt kort? Ifølge Tufte (2001) består excellence inden for statistisk grafik af, kompetencen 

til at kommunikere komplekse ideer med klarhed, præcision og effektivitet. Grafiske visninger skulle gerne 

vise data uden at fordreje dem, og inspirere betragteren til, at tænke over den repræsenterede data frem 

for over metode, grafisk design, fremstillingsproces af den grafisk produktion m.fl. Excellente grafiske 

visninger præsenterer mange tal i et lille rum, samt med de gør et stort datasæt sammenhængende, og 

motiverer betragteren til at sammenligne de forskellige data. Dertil skal datasættet vise flere niveauer af 

detaljer, fra et bredt overblik til den fine struktur og tjene et rimeligt klart formål: beskrivelse, udforskning, 

tabulering eller dekoration. Til sidst skal grafikken være tæt integreret med de statistiske og verbale 

beskrivelser af et datasæt. (Tufte, 2001) 

Selvom man kunne antage at et kort som er baseret på objektive data, må udmønte i et objektivt kort, er 

virkeligheden lidt mere nuanceret. Wood, Fels og Krygier (2010) advarer for fænomenet; at et kort ikke 

bliver set som en interpretation af virkeligheden, men som selve virkeligheden. Han anfører som eksempel 

et geologisk kort af den sydlige Mangala Valley på Mars, lavet af Bob Craddock. Kortet var en fotomosaik 

af en del af Mars, sammenstykket af optagelser indsamlet af Viking Orbiter. Billederne var efterfølgende 

bearbejdet ved hjælp af en computer, til at highlighte detaljer Craddock mente kunne interpreteres som 

evidens af geologiske processer på Mars. Derefter blev geologiske objekter der var ’interpreteret’ på 

billederne fra en tidligere kortlægningsmission overført til det nye kort. Kortet blev præsenteret for andre 

geologer der skrev deres kommentar og forslag til rettelser i sidelinjen. Et nyt kort blev tegnet, denne gang 

med farver der repræsenterede geologiske objekter. ”Hvad før havde været simple linjer, blev til kraftfulde 

farverige former.” Kartografer omsatte dette kort til et ”Geologisk kort over Mars” der nu ligger frit 

tilgængeligt i dit lokale bibliotek. 

Et andet interessant punkt som Wood, Fels og Krygier (2010) introducerer er, at der er forbindelser mellem 

kort, autoritet, politik og magt. Kort bliver for eksempel brugt til at opdele valgdistrikter, fordele børn over 

skoler, tildele serviceydelser og beregne SKAT. Kortenes autoritet er understøttet af loven, med politi og 

retsvæsenet som udførende kræfter. (Wood, Fels and Krygier, 2010)  
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Lovgivning 

I vores projekt vil vi gerne komme ind på lovgivning, da dette er relevant for at kunne afgøre om at projektet 

kan realiseres, samt hvem der har ansvar for de forskellige områder. Hvis områderne odderne færdes i er 

under en lovgivning, skal der søges forskellige tilladelser, når man vil etablere faunapassager eller anden 

beskyttelse af levestederne. Lovgivningen er også relevant i projektet da der før er oprettet love til at 

beskytte odderen, og der i år kommer yderligere lovgivning for ulovligt fiskeri, med fiskeroser, som er 

dødelige for odderen (Håkansson, 2021).  

EU-direktiver 

Habitatdirektivet (mere formelt kendt som Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora) er et direktiv, der blev vedtaget af Det Europæiske Fællesskab i 1992 

(Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and 

Flora, 1992). 

På bilag IV i habitatdirektivet specificeres en række arter, f.eks. odder, hasselmus, birkemus, alle flagermus 

og en række insekter, padder samt markfirben. Direktivet forpligter medlemslandene at indføre en streng 

beskyttelse af disse arter i hele deres naturlige udbredelsesområde (Vejdirektoratet, 2000). Dette førte til 

oprettelsen af et netværk af 'Beskyttede Områder' i hele EU, samt 'Særlige Bevaringsområder', som 

sammen med de allerede eksisterende 'Særlige Beskyttelsesområder' blev til det såkaldte Natura 2000-

netværk. Netværket skulle beskytte både arter og deres levesteder (Natura 2000 - Environment - European 

Commission, n.d.). Sammen med fugledirektivet er dette direktiv er en af de vigtigste søjler i Den 

Europæiske Unions system for dyreliv og naturbeskyttelse.  

Habitat og fuglebeskyttelsesområderne bliver bestemt ud fra grundlag af EU-direktiver. ”Et "direktiv" er en 

retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal opnå” (Forordninger, direktiver og andre retsakter | Den 

Europæiske Union, 2020). Dog kan lande lave deres egen lov for hvordan målene skal opfyldes. 

Områdebeskyttelsen har medført udpegning af 261 habitatområder i Danmark.  

Områdebeskyttelse bliver kun udført for udvalgte habitatområder, mens artsbeskyttelse er gældende 

både inde og ude for habitatområder, i hele Danmark. På listen af artsbeskyttelse er også nogle 

almindelige arter som forekommer i Danmark. Det er til for at skabe en bred naturbeskyttelse i EU.  

Beskyttelsen betyder at arten skal værnes mod strukturelle forstyrrelser der kunne have en skadelig 

virkning på arten eller bestanden, samt mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes yngle- og 
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rastesteder. Når der planlægges og etableres veje, skal beskyttelsen varetages af vejmyndigheden. Det skal 

sikres at den økologiske funktionalitet for bilag IV arterne opretholdes, herunder at arternes yngle- og 

rasteområder og de naturlige spredningsmuligheder ikke ødelægges, samt at de pågældende arter ikke 

udsættes for trafikdrab i så stor grad, at deres bevaringsstatus påvirkes. Faunapassager kan anvendes til 

at afværge eventuelle negative effekter af vejanlæg på arternes bevaringsstatus. Habitatdirektivets 

bestemmelser er bl.a. implementeret i Lov om naturbeskyttelse, Lov om jagt og vildtforvaltning og 

bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv (Vejdirektorat, 2000). 

Artsbeskyttelsen i sin nuværende form giver kun en begrænset indsats for at redde de meget sjældne og 

truede arter, således er det ikke alle arter på Rødlisten som der kan findes på 

artsfredningsbekendtgørelsen. Derfor er det i dag Rødlisten som er den mest aktuelle kilde for truede 

dyrearter i Danmark. Rødlisten er baseret på internationale kategorier og kriterier af IUNC (International 

Union for the Conservation of Nature and Natural Resources). Artslisterne i artsfredningsbekendtgørelsen 

bliver kun opdateret i forhold til EU-direktiver (Hesselsøe et al., 2015). 

Natura 2000  

Der findes ikke en særlig Natura 2000 lovgivning, men for at ”påvirke” områderne registreret i Natura 2000, 

kræves der særlige tilladelser eller planlægning efter eksisterende natur og miljølovgivning. Derfor kan 

Natura 2000 bruges til at få det nemmeste overblik, over områderne. De krav der er til Natura 2000, er 

fastsat i miljømålsloven og skovloven (Miljøministeriet, 2006). 

Natura 2000 er en betegnelse for en række habitat- og fuglebeskyttelses områder i EU, der bliver beskyttet 

af natur og miljølovgivningen. For ikke at skade udpegningsgrundlagene for de berørte Natura 2000 

områder, blev der i beskyttelsen indført at der f.eks. ikke må etableres nye veje, hverken i eller omkring de 

berørte områder. Det er desuden vejmyndighederne som varetager beskyttelsen, da der skal undgås 

skader i anlægs- og drift fasen. En faunapassage/bro kan altså være et nødvendigt tiltag, for at undgå at 

arternes levevilkår beskadiges. Der udarbejdes planer, som vil oplyse mål for tilstandene og vil belyse 

forvaltningstiltag, for netop at forbedre naturtilstanden, eller for at kunne holde fast i en positiv 

bevaringsstatus for de specifikke arter som et Natura 2000 område er udpeget for (Vejdirektoratet, 2000).  

Natura 2000 områderne inkluderer fjorde, skove, klitter, heder og moser, men der er også blevet udpeget 

landbrugsarealer. I Danmark er der blevet valgt 254 habitatområder, som alle rummer en række bestemte 

dyre og plante arter som der er vurderet særlig værdifulde samt karakteristiske for EU. Natura 2000 
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områder kan også være natur som er i risiko for at forsvinde. Natura 2000 områderne udgør i alt 8,3 % af 

Danmarks landareal (Miljøministeriet, 2006). 

På kortet nedenfor, ses alle Natura 2000 

områderne som der er blevet udpeget i 

Danmark, og hjælper med at give en forståelse 

for hvor mange områder der er, og hvor langt 

de forskellige områder strækker sig.  

Et Natura 2000 område, er bestående både af 

habitat, fuglebeskyttelsesområder samt 

ramsområder. Disse områder bliver udpeget 

for at kunne beskytte særlige og bestemte arter 

samt naturtyper. I udpegningsgrundlagene 

står det beskrevet hvilke bestemte arter samt 

naturtyper som vil være beskyttet i det 

gældende område  (Miljøministeriet, no date a). 

 
Billede (4) Kort over Natura 2000 områder i Danmark (Miljøministeriet, 2006) 

 

Ramsarkonventionen 

Ramsarkonventionen, eller ‘Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as 

Waterfowl Habitat’, er en international traktat om bevarelse og bæredygtig anvendelse af vådområder. 

Deklarationen har et bestemt mål, da den helt udelukkende indeholder beskyttelse af vådområderne, der 

dog omfatter et meget bredt begreb, med både beskyttelse og balance mellem økologiske forhold og 

naturtyper som fugle samt andre arter  (Miljøministeriet, no date c). 

Ramsarkonventionen, er blevet navngivet efter en by i Iran, hvor konventionen desuden blev etableret. 

Danmark har siden forbedret konventionen ved kongelig resolution (kgl.) af 16 juli 1978  (Miljøministeriet, 

no date c). Ramsarkonventionen har en række forpligtigelser de deltagende lande skal forholde sig til, som 

omhandler helt konkrete og generelle forpligtelser. Disse er beskrevet som nedenstående;  

• Mindst ét område skal udpeges til optagelse på "Listen over vådområder af international 

betydning" (jf. art 2, 4 og 2,5). 

• Beskyttelse af områder på listen skal fremmes (jf. art 3,1). 
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• Fremme fornuftig anvendelse af vådområder generelt (jf. art 3,1). 

• Fremme sikringen af vådområder og vandfugle ved oprettelse af reservater i vådområder og drage 

omsorg for hensigtsmæssigt tilsyn (jf. art. 4,1). 

• Tilstræbe at øge bestandene af vandfugle i egnede vådområder (jf. art 4,4) 

(Miljøministeriet, no date c). 

Invasive arter 

I konventionen er der også vedtaget at der skal kortlægges, om der befinder sig andre arter og dyr i det 

gældende vådområde som kan udgøre en risiko eller trussel for det enkelte vådområde eller arter der 

befinder sig i det omhandlende vådområde (Miljøministeriet, no date c).  

Ramsområder og vådområder 

Et ramsområde bliver bestemt ud fra den internationale Ramsarkonvention, og bliver der kategoriseret 

som et vådområde der er af international betydning, men indgår i netværket af fuglebeskyttelsesområder, 

der har særlig fokus på beskyttelse af fugle. Et vådområde med international betydning beretter dog ikke 

kun områder med fugle, men også områder for andre vigtige organismer, og vil blive udpeget af det 

gældende land (Miljøministeriet, no date c).  

Et vådområde vil blive kategoriseret som et ramsområde hvis det opfylder nedenstående krav; 

o Der i området regelmæssigt opholder sig mindst 20.000 vandfugle 

o Der i området regelmæssigt opholder sig 1 % af en population af en art eller under art af vandfugle 

(Miljøministeriet, no date). 

Ramsområder og vådområder indbefatter strandenge, moser, søer, fjorde og lavvande havområder, der 

dog har en vanddybde under seks meter (Miljøministeriet, no date a). 

Metoder 

Dette afsnit vil bestå af en uddybende gennemgang af de metoder, som vi har set relevante for vores 

projekt. Der vil blandt andet præsenteres hvad det Geografiske Informationssystem (GIS) er, og hvordan 

og hvorfor vi har valgt at benytte os af det som metode. Der vil desuden også introduceres et feltstudie, 

der i analysen vil have en uddybende gennemgang af vores resultater. Da vi har valgt at benytte os af et 

kvalitativt interview, vil dette også gennemgås. Derefter vil der være en gennemgang af modellen som 

metode.  
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Geographic Information Systems  

Geographic Information Systems (GIS) er et geografisk informationssystem, det bruges til at indsamle, 

styre og analysere data. Geodata er informationer om geografiske lokationer, som kan blive opbevaret og 

brugt i GIS. Det kan bruges til at træffe de bedste beslutninger i forhold til geografiske problemstillinger. 

Det bruges ofte i detail, til at bestemme hvor butikker skal lokaliseres eller af politiet, til at finde mønstre i 

kriminel aktivitet (What is GIS? | Geographic Information System Mapping Technology, 2021). 

I vores projekt, har vi valgt at bruge GIS som en metode til at undersøge geografisk data, over odderens 

levesteder på Sjælland. Vi vil undersøge områderne hvor odderen befinder sig. Derefter vil vi se nærmere 

på dens bevægelsesmønstre, undersøge dens mistrivsel på Sjælland, og se efter en sammenhæng for den 

lave bestand af oddere på Sjælland. Udover vores dataanalyser, vil vi også lave et kort over odderens 

leveområder, og komme med forslag til sikring af odderen på Sjælland, som vi vil bruge til vores visuelle 

præsentation. 

Flowchart 

Flowchartet blev udviklet af Frank Gilbert i 1921. Allan Mogensen tog siden hen Flowchartet til sig, og 

overførte det i 1930´erne til forretning og industriområdet (Flowchart, 2020). 

Flowchartets opbygning er baseret på grafiske figurer, der med pile indikerer forskellige trin i en proces, i 

specifik rækkefølge. Flowchartet bruges til at gøre en proces nemmere, og til bedre at kunne forklare og 

vise hvordan de forskellige trin enten er gennemført eller skal følges for at kunne opnå et specifikt resultat. 

Det kan derfor også bruges som dokumentation for resultatet. (Flowchart, 2020) 

Flowchartet var nyttig til at klargøre for, hvilke geo-data vi har brugt, og hvordan disse data er indsat i det 

geografiske informationssystem (GIS) for at opnå der ønskede resultat. Flowchartet kan altså i vores 

tilfælde benyttes som en præsentation af data.  

Kvalitativt interview med Danmarks naturfredningsforening. 

Vi har fået mulighed for at lave et interview med Bo Håkansson som er biolog i Danmarks 

Naturfredningsforening, og arbejder med forvaltningsplaner for truede dyr og jagtbare arter i Danmark. Til 

interviewet vil vi bruge viden fra bogen InterView. Bogen er først udgivet i 1997 af Steinar Kvale som var en 

norsk professor i pædagogisk psykologi, og han var leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved 

Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Bogen er senere udgivet to gange med Svend Brinkmann som 

medforfatter. Svend Brinkmann er professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Det Humanistiske 
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Fakultet på Aalborg Universitet. I vores interview vil vi tage udgangspunkt i to kapitler fra anden udgave, 

som er kapitel 7. Udførelsen af et interview og 15. Den sociale konstruktion af validitet.  

Til at validere interviewet har vi gjort brug af interviewguiden fra kapitel 15, ”Validering i 7 faser”. Denne er 

en metode til en kontinuerlig proces-validering, og er delt op i syv faser som er: Tematisering, Design, 

Interview, Transskribering, Analyse, Verificering og Rapportering. 

”Tematisering: Validiteten af en undersøgelse beror på holdbarheden af undersøgelsens teoretiske 

forudsætninger, og på logikken i afledningerne fra teori til undersøgelsens forskningsspørgsmål. 

Design: Validiteten af den producerede viden, er forbundet med designets og de anvendte metoders 

hensigtsmæssighed i forhold til undersøgelsens genstand og formål. Fra et etisk perspektiv indebærer et 

gyldigt forskningsdesign, at det producerer viden, der har positive virkninger i forhold til menneskets 

situation, og samtidig minimerer de skadelige konsekvenser.  

Interview: Her drejer validiteten sig om troværdigheden af interviewpersonens beskrivelser og kvaliteten af 

interviewprocessen, der bør omfatte omhyggelige spørgsmål om betydningen af det der siges, og en 

kontinuerlig kontrol af den indhentede information som en validering på stedet. 

Transskribering: Spørgsmålet om, hvad der er en gyldig oversættelse fra tale- til skriftsprog, er forbundet 

med valget af sproglig udformning af udskriften. 

Analyse: Dette har at gøre med, om de spørgsmål, der stilles til en interviewtekst, er gyldige, og om logikken 

i fortolkningerne er holdbar. 

Verificering: Dette indebærer en reflekteret vurdering af, hvilke former for validering der er relevante i en 

bestemt undersøgelse, anvendelsen af de konkrete valideringsprocedurer og en afgørelse af, i hvilken social 

sammenhæng en dialog om validitet bør finde sted. 

Rapportering: Dette vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en given rapport giver en gyldig beskrivelse af 

undersøgelsens hovedresultater, og tillige spørgsmålet om, hvilken rolle rapportens læsere spiller for 

valideringen af resultaterne” 

(Kvale and Brinkmann, 2009). 

Vi kommer til at anvende et nøglepersonsinterview fremfor fokusgrupper eller gruppeinterviews. Selve 

interviewet vil blive udført som et kvalitativt semistruktureret interview. Det betyder at der på forhånd vil 
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være forberedt en interviewguide (Bilag 1), med forslag til spørgsmål og emner som vi ved på forhånd skal 

dækkes. Dette skyldes at det vil være en fordel at vi under interviewet har mulighed for at tage fat på 

eventuelle punkter der kan blive taget op undervejs, uden at være tvunget til at skulle følge et 

spørgeskema konsekvent.  

Svar fra den interviewede kan blive fulgt op med en tydeliggørelse af deres svar i form af enten opfølgende, 

sonderende, specificerende eller fortolkende spørgsmål. Disse kan både give et mere sikkert grundlag for 

den senere dataanalyse, og give yderligere brugbar viden som ikke har været forventet på forhånd (Kvale 

and Brinkmann, 2009). 

Vi har vurderet at uforudset viden eller vinkler vi ikke har kendt til på forhånd er meget realistisk, da vi 

endnu ikke selv er dybt kendte i feltet. Bo Håkansson er ekspert, og derfor vil et kvalitativt semistruktureret 

interview være passende i denne sammenhæng. Derudover er tydeliggørelsen af svar også vigtig, for at 

hjælpe med at udstråle interessen fra vores egen side, over for den interviewede og skabe et bedre forhold 

(Kvale and Brinkmann, 2009). 

Hvor tæt på rækkefølgen og spørgsmålene bliver fulgt, vil blive vurderet efter den interviewede persons 

svar, og de potentielle veje som de kan åbne. Interviewet vil foregå med alle gruppens medlemmer der 

taler med Bo over videokonference-mediet Zoom og spørgsmålene vil desuden være sendt til Bo på 

forhånd.  

Vi vil starte ud med at iscenesætte interviewet ved at fortælle overordnet om projektet, og hvad det er som 

vi søger at opnå med dét og interviewet. Dette skal hjælpe med give Bo et overblik for at mindske følelsen 

af ”fremmedhed” mellem os og ham.  

Til at afslutte med vil vi konstatere at der ikke er flere spørgsmål, og om der er andet som Bo eventuelt vil 

give os med på vejen. Efterfølgende vil der blive fortaget en transskribering af optagelsen af interviewet, 

som vi kan trække viden og data ud af til de næste faser i projektet (Kvale and Brinkmann, 2009). 

Feltstudie 

På feltstudier indsamler man viden og information om et felt, som der ønskes viden om. Det kunne f.eks. 

være en gruppe menneskers kultur og levevis, adfærd, sociale dynamikker eller andet. I vores projekt vil vi 

gerne vide mere om odderens levesteder, og derfor vil vi gerne lave et feltstudie, hvor vi tager ud og kigger 

på dens levesteder, hvor vi observere og samler informationer. 
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Den 1. juni 2021 tog vi på felttur til Lolland. I vores interview med Bo Håkansson, fortalte han at der på 

Lolland er sket en fremgang i odder populationen. Han fortalte også, at det er årsagen til at der er ved at 

blive etableret en faunapassage. Han mente også at Lolland ville være vores bedste mulighed for at kunne 

se oddere. Vores felttur vil altså derfor bestå i at komme ud og se faunapassagen, og finde en god lokation 

hvor vi kan se på oddernes habitat og levesteder, og måske se en odder.  

TRIN-modellen 

TRIN-modellen er udviklet af tre undervisere på Roskilde Universitet; Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels 

Jørgensen. Akronymet TRIN står for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. Modellen skal 

inspirere til analyser af teknologier, med henblik på deres teknisk-videnskabelige aspekter. I modellen er 

der 6 trin, man kan udvælge trin til analysen eller gennemgå alle 6 trin. Nedenfor er de trin som indgår 

beskrevet enkeltvis (Jørgensen, 2019). 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

Det første trin handler om hvordan teknologien virker. Der fokuseres på de indre mekanismer som er det 

centrale element for at få gang i teknologiens processer og formål. Valget af hvilke mekanismer og 

processer som er de centrale er en vurderingssag (Jørgensen, 2019). 

2. Teknologiers artefakter. 

Et artefakt er en betegnelse for menneskeskabte genstande. Et teknologisk artefakt har en teknologisk 

funktion, i forhold til teknologien som helhed. I dette trin går man ind og udpeger, og beskriver de 

teknologiske artefakter som indgår i en teknologi.  

3. Teknologiers utilsigtede effekter.  

I dette trin fokuserer vi på de utilsigtede effekter ved en teknologi, og de tilsigtede effekter som kan være 

funktioner og formål. De utilsigtede effekter kan være design fejl eller forkert anvendelse, men de kan også 

skyldes de indre mekanismer og økonomiske årsager. I nogle tilfælde kan de ændres med ny teknologi 

eller modifikationer af eksisterende teknologier (Jørgensen, 2019). 

4. Teknologiske systemer.  

I trinnet om tekniske systemer analyserer vi sammenhængen af systemer af teknologiske artefakter. Det 

kan være systemer som tilsammen yder et fuldt potentiale til at opnå dets formål og de menneskelige 
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behov. Man går ind og fokuserer på hvordan artefakterne fungerer som helhed i systemet. Det kan 

indbefatte alt fra brugerne og udviklere af artefakterne, som spiller sammen i et system (Jørgensen, 2019). 

5. Modeller af teknologier.  

Trin 5 handler om modeller af et artefakt. Der udvælges særlige egenskaber ved teknologien som ønskes 

gengivet og modelleret. En model kan enten være numerisk, visuel eller fysisk og kan blandt andet 

benyttes til at skabe eller udvikle nye artefakter, og til at give et indtryk af et artefakt før man går videre i 

processen. 

6. Teknologier som innovation.  

Det sidste trin omhandler udvikling i teknologien. Det er implementering af nye og forbedrede teknologier. 

Der undersøges hvilke forhold og aktører der driver en ny teknologi frem, og hvad der stopper en teknologi 

fra at blive udbredt. Man går ind og uddyber teknologiens formål, og selve formålet kan eksempelvis være 

en af drivkræfterne for at udbrede en teknologi. På den anden side kan utilsigtede effekter gå hen og være 

en barriere for udbredelse. Denne effekt vil dog komme an på om en bruger vil betragte dem som negative. 

Man kan altså gå ind og kigge nærmere på de teknologiske barrierer for udbredelsen af en teknologi, men 

også de humanistiske. De humanistiske barriere vil dække over humanvidenskabelige emner. Hvis for 

eksempel staten er indblandet, vil der måske være økonomiske og politiske barrierer, og derved kommer 

vi ind på det humanvidenskabelige felt. Dette punkt giver mulighed for at frembringe et sammenfattet 

indtryk, om hvad der skal forbedres for at drive teknologien frem (Jørgensen, 2019). 
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Inddragelse af TRIN-modellen  

I denne analyse af GIS-systemet vil der blive redegjort for de indre mekanismer og processer, som vi finder 

centrale jævnfør TRIN-modellens trin 1. I forhold til trin 3 vil der opstå en sammenhæng med dimensionen 

Subjektivitet, teknologi og samfund. Det forgår ved at vi vil kigge på de utilsigtede effekter ved brugen af 

GIS i et etisk afsnit omkring magt i kortlægning, og hvilken indflydelser og eventuelle utilsigtede effekter 

som kan fremgå.  Vi vil også gøre brug af trin 4, til at redegøre for sammenhængen mellem artefakterne 

som indgår i et GIS-system, og hvordan systemet herved fungerer i sin helhed. 

Formål: 

Formålet med GIS-systemet er at give mulighed for at præsentere en bredere variation af geografisk data 

på et kort så det kan analyseres og anvendes praktisk.  

Trin 1, Indre mekanismer og processer: 

Generering af data:  

Der genereres geo-data som kan opbevares og blive brugt i GIS-systemet. Geo-data er udelukkende 

informationer om geografiske lokationer, også kaldet rummelig information/spatiale forhold, som bliver 

beskrevet i afsnittet om GIS (Savinykh and Tsvetkov, 2014). Der skal indsamles primær og/eller sekundære 

data. Primære data er noget som kan måles, for eksempel observationer af efterladte ekskrementer eller 

overkørte oddere. Sekundære data kommer fra noget som er blevet målt og samlet i forvejen, såsom kort 

af veje eller topologiske forhold. Alt data er enten tidsmæssig, tematisk eller rummelig. Processen kan 

derfor foregå ved at data bliver hentet ved hjælp af blandt andet satellit-foto, eksisterende kort eller 

observationer. Disse kan blive uploadet til en server, eller direkte sat ind i programmet (Heywood, 2011). 

Datasamling: 

Efter at dataet er uploadet til en server, vil den næste proces være at downloade det lokalt til et GIS-

program på en computer. 

Fremlæggelse af datasæt: 

Den sidste vigtige centrale proces, er ved hjælp af programmet at indsætte den downloadede data i lag, 

som bliver oversat til et forståeligt kort. Hvert enkelt lag har et emne så som veje og vandløb, som kan 

analyseres. Herfra kan lagene stilles op som enkelte, forenede kort, eller som diagrammer. Programmet 

kan vise forbindelser i komplekse landskaber, og identificere forskelle og forbindelser i landskabet ved 

hjælp af punkter, linjer, og polygoner i programmet (Heywood, 2011). 
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Trin 3, Teknologiens utilsigtede effekter: 

“At lave et kort er at forvolde magt” (Wood, Fels and Krygier, 2010). Vi mennesker kortlægger overvejende 

vores egen verden, og derved bliver dyrenes verden nærmest ”usynlig”. Ved at bruge GIS til at kombinere 

kort over odderens leveområder, kort over menneskernes infrastruktur, samt kort over mødepunkter og 

konflikter (i form af trafikdræbte oddere) kan vi få et indblik i, hvilke steder der vil drage mest fordel af en 

løsning, for eksempel i form af en faunapassage. Brugen af denne teknologi kan dog have utilsigtede 

effekter. 

Tufte (2001) mener at moderne datagrafik kan være instrumentelt i tænkeprocessen om kvantitativ 

information og synes den mest effektive måde at beskrive, udforske og sammenfatte et sæt tal oftest er, 

at gøre dem visuelt. En utilsigtet effekt der kan opstå, er ved en designfejl at vælge forkerte datasets og 

derved gøre kortet ubrugeligt. For lidt data kan være lige så skadeligt som for meget. For lidt data giver et 

utilstrækkeligt billede af situationen, hvor for meget data gør det vanskeligt at finde de data der er 

nødvendige for at få en korrekt forståelse for problemområderne. I denne hensigt er det vigtigt at selektere 

de datasets som mest præcist gengiver virkeligheden, samt at præsentere dem på en måde der er nemt at 

læse og fortolke.  

En anden designfejl der kan opstå, er at et kort kan blive set som selve virkeligheden i stedet for en  

fortolkning af virkeligheden (Wood, Fels and Krygier, 2010). Kortet synliggør observationer, italesætter 

målinger, og kan på den måde indlede samtaler, og måske endda påvirke beslutninger. Det er vigtigt at 

huske, at observationerne og målingerne ikke er en præcis gengivelse, men kun en approksimation af 

virkeligheden; oddere kan forekomme på andre steder end gengivet af kortet og populationsstørrelser kan 

fluktuere. I denne hensigt er det vigtigt at kommunikere udtrykkeligt, at kortet er en tilnærmelse af 

virkeligheden. 

En anden utilsigtet effekt kunne være i sammenhæng med kortets indre mekanismer. Wood, Fels and 

Krygier (2010) gennemgår forbindelserne mellem kort, autoritet, politik og magt. Kortenes autoritet er 

oftest understøttet af loven, med politi og retsvæsenet som udførende kræfter. I tilfælde af kort over 

oddernes og menneskernes kontaktpunkter kan vi spørge os selv om det er tilstrækkeligt at 

informationerne om konfliktpunkter foreligger. En vigtig virkemåde af et kort er dens diskursfunktion, men 

inspirerer diskursen også til handling? Er der brug for love eller direktiver til at bruge de forhånd liggende 

data i planlægningsprocesser? Hvem vil håndhæve lovene? Får dyrene lov til at styre os? 
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Som følgevirkning af håndhævelse af kortenes autoritet, kunne der forekomme uønskede effekter ud fra 

økonomisk hensyn. I planlægningsprocesser for eksempel, kunne ekstra undersøgelser i forbindelse med 

lokalisering af odderens revir gøre etablering af ny infrastruktur i “odderterritorier” mere besværligt og 

kostbart (nogenlunde tilsvarende arkæologiske udgravninger inden større byggeprojekter). Hvor meget er 

en odder værd? 

Trin 4, Teknologiske systemer: 

Systemet indebærer arbejde mellem hardware, software, data, proces, metode og brugerne selv i 

varierende grader i forhold til det enkelte projekt. Indblanding fra brugerens side er en essentiel driver i et 

GIS-system, men eksisterer i forskellige niveauer i forskellige projekter. Allerede i starten af processen vil 

brugeren have indflydelse på hvordan data indsamles, altså om det udelukkende eksisterende data, eller 

om brugeren selv supplerer med yderligere data. Dataet og de artefakter der bliver valgt til at indsamle og 

fremlægge dem, er alle en del af et GIS-system. Dataet, kan indsamles ved hjælp af vertikale observationer 

taget af satellit, fly varmluftsballoner, eksisterende kort eller andre former for observation nævnt i trin 1, 

som bliver uploadet til en server, hvorfra den kan hentes ned til selve programmet. Programmet kan 

dernæst gå ind og sætte det indsamlede data op i et kort så det kan analyseres (Heywood, 2011).  

Analyse 

Interview 

Tematisering: Emne – Overvågning af oddere i Danmark. 

Formålet med interviewet er at få dybere indblik i hvordan overvågning af oddere fungerer i Danmark i 

dag, hvad de indsamlede data fortæller om oddernes population, samt hvordan og hvad dataet kan bruges 

til. Til dette har vi udarbejdet følgende specifikke spørgsmål; 

1. Hvordan fungerer overvågning af oddere i Danmark i dag? 

2. Hvad er den aktuelle status for odderpopulationen? 

3. Hvilke trusler findes der mod oddernes overlevelse? 

4. Hvilke konkrete tiltag bliver der gjort for at hjælpe odderne? 

Design: Vi vil starte med at introducere os selv og projektet som vi er i gang med. Dernæst vil der føres en 

samtale hvor intervieweren, Lasse, vil interviewe Bo Håkansson og komme ind på nedenstående 

spørgsmål. Der vil være mulighed for at følge op på spørgsmål, og mulighed for at de øvrige 
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gruppemedlemmer kan byde ind hvis behovet opstår. Spørgsmålene er udarbejdet efter et ønske om 

specifikke data, og information. Interviewguiden kan findes i bilag 1. 

Vores forventninger til interviewet er at få klarhed omkring hvordan data om oddere bliver indsamlet i 

Danmark. Vi har også en forventning om at forhøre os om hvem Bo Håkansson er, og hvilken status han 

har i Danmarks naturfredningsforening i forhold til truede dyrearter. Dertil forstiller vi os at kunne få en 

klarhed over hvad der er odderpopulationens største trusler, så vi bedre kan undersøge hvordan vi kan 

hjælpe odderen som en truet dyreart. Udover overstående forventninger, håber vi også på at Bo kan 

informere os om hvem vi yderligere kan få kontakt til.  

Interview: Interviewet er foretaget over Zoom d. 19. april kl. 14:00. Grundet Covid-19 er interviewet blevet 

fortaget online. Med henblik på at snakke med nogen der muligvis var mere specialiseret på området 

henviste Bo Håkansson os til Morten Elmeros (forsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet). Vi 

kontaktede Morten med henblik på også at kunne få et interview med ham, da Bo mente at Morten kunne 

have nogle brugbare informationer til os. Morten svarede os senere pr. mail at meget af den data som han 

vil kunne give os omkring overvågning og udbredelse af oddere i Danmark allerede er udgivet online. Han 

henviste derfor til at vi kunne læse hans artikler, som ville indeholde den information vi ønskede.  

Transskribering: Transskriberingen kan findes i (bilag 2)  

Analyse: For at vurdere logikken i fortolkninger af svar på spørgsmål, skal der løbende blive kigget på: 

a. Deres logiske holdbarhed. 

b. Deres rækkevidde. 

c. Deres overlevelsestest i form af valideringsforsøg. 

d. Deres overensstemmelse med foreliggende information. 

e. Deres støtte fra mere generel viden om personen eller fænomenet. 

f. Deres troværdighed i forhold til andre forklarende hypoteser. 

Til projektets formål og i interviewets kontekst er det hurtigt at be- eller afkræfte de informationer som Bo 

kommer med, da det handler om nutidig viden vi enten har på forhånd, eller efterfølgende har kunne gå 

ind og undersøge for os selv. 

Verificering: Vi vurderer Bo Håkansson som værende en fin repræsentant i forhold til emnet, netop på 

grund af hans nuværende arbejde med forvaltning af truede dyrearter i Danmarks Naturfredningsforening. 
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De data og forklaringer han kommer med kan bekræftes med nuværende og nye kilder, og dermed opnår 

vi det primære formål med interviewet. 

Rapportering: Proces-valideringen har i højere grad hjulpet til at strukturere og forberede interviewet. 

Imens har der til gengæld ikke har været behov for en lige så intens validering og gennemgang af de svar 

og data som vi fik, grundet at det er relativt nemt at verificere denne data. Interviewet har resulteret i 

bekræftelse af den baggrundsviden vi har tilegnet os på forhånd. Desuden har vi fået ny generel viden, 

samt mere konkret viden i form af procedure i forhold til overvågning af oddere, samt hvilke tiltag der 

bliver gjort for at hjælpe bestanden.  

Yderligere fik vi bekræftet at Sjællands odderpopulations største trussel er trafikken. Vi fik også en klarhed 

omkring hvad Bo så som problematikkerne omkring de manglende faunapassager, de forsat mange 

oddere der dør i trafikken, og hvordan han mener de problemer eventuelt kan løses. Yderligere fik vi også 

viden og information omkring andre årsager til odderpopulationens nedgang. 

Analyse GIS i praksis 

Publikationerne er inddraget for at illustrere hvordan GIS kan bruges som et værktøj til indsamling, 

forarbejdning og analyse af data. Derudover er artiklerne relevante fordi de behandler det samme emne 

vores projektgruppe arbejdede med; brug af GIS til at identificere hvor vildveksel krydser en vej. At selve 

undersøgelserne var ment til at evaluere hvor egnet GIS er i forhold til placering af faunapassager, gjorde 

dem endnu mere oplagt.  

Selvom begge undersøgelser havde store ligheder, er der mindre punkter hvori deres fremgangsmåder er 

forskellige.  Fælles for begge undersøgelsesmetoder er, at der startes med at fastsætte kravene det 

pågældende dyr stiller til sit habitat. Disse habitatkarakteristika omformuleres til otte-ni kriterier. For at 

bedømme hvilke kriterier er mest vigtige, udvikles der i rådyrundersøgelsen en skala, kriterierne kan 

bedømmes på. Bjørneundersøgelsen bruger information erhvervet fra ni bjørne udrustet med 

radiotrackere til at konstruere en model, samt en matrix og parvis sammenligning til at etablere en 

rangliste og scoring af kriterierne i de resterende to modeller.  Efterfølgende fremstillede undersøgere i 

begge projekter et GIS kort over det berørte område, og delte kortet op i pixels. Fælles for begge kort er 

størrelsen af de valgte pixels; 30x30 m. Hvert kvadrats kriterier bliver bedømt ud fra den opstillede skala 

og scorerne tildelt området. Scorerne bliver brugt til at beregne dyrets fortrukne veje gennem landskabet 

og punkterne hvor dyrenes ruter krydser en motorvej. Begge undersøgelser bruger feltundersøgelser til at 
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verificere habitatscoren. Bjørneundersøgelsen bruger derudover mortalitetspunkter til at teste 

vejkrydsningspunkter. 

Konklusionen på begge undersøgelser var at GIS godt kan bruges til at beregne hvor vilde dyr krydser en 

vej, og planlægge placeringen af en faunapassage, ved at følge deres metode. 

Publikationerne viser en meget detailleret metode til at finde mulige placeringer til faunapassager, baseret 

på en pixelstørrelse af 30x30 m. Da Danmarks data om forekomsten af oddere er tildelt kvadrater af 10x10 

km, er denne metode ikke brugelig for os (Elmeros et al. (2006). I stedet for valgte vi at fokusere på de 

steder hvor vådområder krydser vejen indenfor de 10x10 km firkanter odderen findes i, da det giver en god 

indikation for, hvor mulige placeringer af faunapassager kunne være. 

Analyse af kort over odderes leveområder 

I udarbejdelsen af vores GIS kort, har information om både overvågningsprogrammet NOVANA og Natura 

2000 områderne gavnet os. Dette har i største grad givet os information om hvad Natura 2000 områderne 

er, og hvad der indgår i dem. Vi har fået information omkring odderens levesteder og hvordan disse kan 

bevares og hvilke tiltag der er taget. Det har også givet os indblik i de fredede naturområder, og 

sammenhængen af de områder og odderens levesteder.  

Odderen lever netop i vådområder bestående af stillestående og rindende vand, og desuden både i salt og 

ferskvand. Dyret lever langs moser, vandløb og fjordområder som giver dem store muligheder for samtidig 

at kunne skjule sig, mod eventuelle invasive arter såvel som fra mennesker (Miljøministeriet, no date b). 

Derfor har det også været relevant for os at undersøge ramsområder, da Ramsarkonventionen netop 

fokuserer på beskyttelse af vådområderne i Danmark.   

For os har det været relevant at have en forståelse for det, idet at vi i vores projekt, har valgt at ville finde 

en god placering til en faunapassage der kan medvirke til beskyttelse af odderen. Yderligere har Natura 

2000 områderne gavnet os, da vi i GIS har kunne indtaste hvor disse områder er henne, samt hvad der 

omgrænser disse områder. Vi har på denne måde også kunne indtaste odderens levesteder. Vores kort 

indeholder altså de centrale aspekter for odderens levesteder og levevilkår. 
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Udarbejdelse af kort 

Til udarbejdelsen af vores kort har vi brugt data fra OSM (OpenStreetMap), som er en gratis geografisk 

database, med data fra hele verden. Den er udarbejdet i 2004 af Steve Coast, med inspiration fra andre 

gratis tjenester såsom Wikipedia (OpenStreetMap, no date). Derudover har vi også brugt data fra 

miljøstyrelsens GIS data over Natura 2000. Dataet fra OSM, er data over vandløb og søer, som er relevant i 

forhold til at odderens habitat er omkring vådområder. Vi har også brugt data over veje i Danmark fra OSM. 

Da vi har fundet ud af, at trafik er en af de største farer for odderen, har det været vigtigt for os at vores kort 

har fokus på områderne omkring vejene. Det data vi har brugt fra Miljøstyrelsen er data over Natura 2000 

områderne og data fra ramsområder, som har givet overblik over de beskyttede områder i Danmark. 

Samtidig har det vist et billede af hvor der allerede er fokus på beskyttelse af truede dyr, og giver det et 

indblik i hvilke områder man kan udvide beskyttelsen af truede dyr til. Vi har også brugt data fra 

Miljøstyrelsen over de steder hvor der er registreret oddere i Danmark. Dataet er dog fra 2016, og da 

odderen fornyeligt er begyndt at sprede sig på Sjælland, er de nye data over mulige habitater på Sjælland 

og Lolland ikke registreret endnu. Dog er dataet stadig relevant da det viser et overblik over spredningen 

af odderen, og hvilke områder de lever i.  

Til udarbejdelsen af vores kort har vi brugt ArcGIS Pro, som er GIS-software udarbejdet af ESRI, hvor vi har 

indsat vores indsamlede data. Derefter har vi indsat tre nye punkter på Lolland, som viser de områder hvor 

vi har fundet frem til, at der er blevet set eller har været spor af oddere. Vi har sat en buffer på 2 km omkring 

punkterne, og lavet en buffer på 500 m omkring åerne. Derefter har vi brugt værktøjet Union, for at samle 

de to buffere. Resultatet vil vise os hvilke områder der skal være særligt fokus på. Udover det har vi valgt 

at begrænse vores fokus til motorveje i området, da vi mener der er størst behov for beskyttelse og evt. til 

at opstille faunapassager der. Så derfor har vi lavet en buffer på 500 m omkring de største veje i området, 

for at tydeliggøre hvor behovet er størst.  
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For at skabe et overblik over vores data, og måden vi har arbejdet med den på, har vi udarbejdet et 

flowchart.  

- Blå felter; er de forskellige data vi har 

indsamlet.  

- Gule felter; er vores buffere. 

- Grønne felt; er resultatet af vores data med 

buffere. 

- Røde felt; er resultatet af vores kort, som vi 

bruger til vores analyse. 

 

Billede (5) Model af flowchart; Egen model 

Resultatet af vores kort kan findes i bilag 3. Ud fra vores kort kan vi se at odderne trives bedst i de områder 

med mange vandløb. Vi kan også se at odderen er spredt over hele Jylland, men at der fortsat mangler 

data over odderens færden på Sjælland. Ud fra vores buffer omkring vejene, kan vi se de veje der giver den 

største trussel for odderens færden på Lolland. Der giver os et overblik over de veje som vi mener ville have 

gavn af faunapassager, for at skåne dyrelivet i områderne omkring. 
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Feltstudie til Lolland 

I løbet af vores projekt fandt vi det relevant at tage på en felttur, efter vores interview med Bo Håkansson. 

Da vi startede vores projekt, havde vi begrænset vores fokus til oddere på Sjælland, men efter vores 

interview, gjorde Bo det klart at der lige nu var mest fokus på odderne på Lolland, da de er begyndt at 

sprede sig i området, og at der har været op til flere trafikdræbte oddere i det område. Det har betydet at 

vores kort, har særligt fokus på Lolland. Vi valgte derfor at tage ud og besøge de områder hvor der er blevet 

set oddere, som også er markeret på vores kort.  

Vi valgte at besøge områderne i aftentimerne, da det er der odderne er mest aktive (Håkansson, no date). 

Vi besøgte først området ved 

Røgbølle sø, som er et af 

punkterne på vores kort 

(punktet længst til venstre). Vi 

var hele søen rundt, men de 

områder vi besøgte, havde ikke 

nogen spor af at der havde 

været oddere.  

Billede (6) Området ved Røgbølle sø; eget billede. 

Da der ikke var beskrevet et mere præcist område hvor 

odderen var spottet, kunne det også have været på en af 

de mange private grunde der er rundt om søen. Derfor 

valgte vi at tage videre til vores næste punkt på vores 

kort (det midterste). Det var et område vi fandt 

interessant, da der har været trafikdræbte oddere i 

området (TV2 ØST, 2021). Området var nemt at se da der 

er advarselsskilte, for at gøre bilister opmærksomme på 

at der er oddere der kan krydse vejen.  

 

Billede (7) Billede af advarselstrekant med odder; eget billede. 
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Vi besøgte Sakskøbing Å, som strækker sig fra Sakskøbing Fjord hele vejen ned til midt Lolland og går under 

flere motorveje. Passagen under broen er dækket til, men har små luger, hvor strøm og fisk kan passere. 

Der er dog ikke fast grund under broen, hvilket oddere ofte foretrækker. Det kan derfor være en af 

grundene til at odderne i dette område søger over vejen når de vil passere broen. Derfor kunne dette 

område være oplagt til en mindre faunapassage. 

 

Billede (8) billede af Sakskøbing Å, ved stadionvej; eget billede. 

Resultatet af vores felttur er at vi har fået set nogle områder som odderen færdes i. Vi blevet klogere på 

hvilke initiativer odderen kan drage nytte af, og hvad der kan gøres anderledes i området ved Sakskøbing 

Å. Vi fik derudover gjort brug af vores eget kort, da vi tog ud og besøgte nogle af punkterne på kortet.  

  



Dato: 09/06/2021 Roskilde Universitet S2124791733  

Side 37 af 43 

 

Diskussion 

I diskussionsdelen kommer vi ind på fejlkilder og reflekterer over brugen af specifikke metoder. Vi vil 

diskutere hvorvidt vi kunne have haft forberedt os bedre til feltturen, have været bedre til at indsamle 

litteratur, og fået et mere struktureret projekt.   

I forhold til vores projekt kunne vi godt have haft en bedre rækkefølge i forhold til indsamling af empiri. 

GIS i praksis, et emne vi først inddrog senere i vores projekt, ville have været relevant lige fra starten. Havde 

vi fundet artiklerne til dette afsnit før, kunne vi have brugt litteraturlisten til bedre at planlægge vores eget 

projekt. Dertil kunne vi have inddraget de brugte undersøgelsesmetoder i vores GIS-proces. Til næste gang 

sigter vi efter at have et mere struktureret skelet til vores projekt, og opbygge vores litteraturliste efter det.  

Vi har haft rigtigt godt af at have vores interview tidligt i semesteret. Det gav os en stor mængde vigtig 

information i projektets opstartsfase. Interviewet var en af grundene til vores valg af lokationen Lolland. 

Ulempen var, at der er meget lidt data ift. odderpopulationen på Lolland, hvilket gav os meget lidt data til 

at arbejde ud fra. Vi kunne have valgt et mere data-rigt sted. Vi havde flere opfølgende spørgsmål i forhold 

til området og vores lokation, men kunne ikke få fat på Bo efter det første interview. Det var en vigtig grund 

til, vi ikke kunne lokalisere en ny faunapassage som er ved at blive bygget, og vi gerne ville have set. Vi 

prøvede også et få et interview med odderekspert Morten Elmeros, som desværre ikke var til rådighed.  

De kilder vi fandt, beskrev ikke den præcise lokation på odderhabitaterne, så vores placering af oddere 

kunne have været mere eksakte. Vi besluttede os dog stadig for at køre til Lolland og besøge punkterne på 

vores kort. Et af de besøgte lokationer var broen ved Sakskøbing Å, som har efter vores vurdering, mangler 

i forhold til at kunne hjælpe odderen. Dog kan vi ikke med sikkerhed sige om denne passage er 

medvirkende til at skulle hjælpe odderen. Der er opstillet en advarselstrekant med en odder, der advarer 

om at der de næste 0-250 m kan være risiko for oddere på vejen. Dette kan ligge til grund for at odderen 

foretrækker broer med fast undergrund, fremfor at svømme under, og vælger derfor i stedet at krydse 

vejen. Da der er behov for et advarselsskilt ved vejen, kan det diskuteres at broen har behov for at blive 

optimeret. I forhold til vores valg af placering af en ny faunapassage ville det have været optimalt, hvis vi 

kunne have fået nogle kilder på hvor de nye passager bliver placeret. Dog kunne vi ikke selv finde kilderne, 

så det havde været optimalt hvis vi fik kontakt til Bo tidligere i vores proces med vores GIS-kort.  
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Konklusion 

Vi kan konkludere at overvågningen af oddere i Danmark i dag er af meget begrænset omfang. Hvert 5.-6. 

år udfører Århus Universitet nationale opgørelser af odderbestanden. Resultaterne dokumenteres blandt 

andet på et GIS kort. Derudover er der frivillige der dokumenterer deres observationer, fund af fodaftryk 

og ekskrementer og melder dem til Danmarks Naturfredningsforening. 

I 1980’erne oplevede Danmark et kritisk fald af odderbestanden som gjorde odderen til det mest truede 

pattedyr i Danmark, og der blev indsat forvaltningsmæssige tiltag. Gennem EU Habitatsdirektivet er der 

blevet etableret Natura 2000 områder, der beskytter oddernes habitat. NOVANA overvåger vandmiljøets 

og naturens tilstande samt dyrelivet i Danmark. Siden da er trafikdrab den største trussel for 

odderpopulationen. 

Habitatsdirektivet dikterer odderen skal værnes mod forstyrrelser der kunne have en skadelig virkning på 

arten eller bestanden, samt mod beskadigelse eller ødelæggelse af artens yngle- og rastesteder. Når der 

planlægges og etableres veje, kan en faunapassage/bro være et nødvendigt tiltag, for at undgå at arternes 

levevilkår beskadiges. 

Geografiske informationssystem (GIS) kan blive brugt som et værktøj til indsamling, forarbejdning og 

analyse af data i undersøgelser om spredning af dyrearter, deres tilslutningsmuligheder i komplekse 

landskaber og identifikation af de mest vigtige vildtveksler. Systemet indebærer arbejde mellem 

hardware, software, data, proces, metode og brugerne selv i varierende grader i forhold til det enkelte 

projekt. Indblanding fra brugerens side er en essentiel driver i et GIS-system men eksisterer i forskellige 

niveauer i forskellige projekter. GIS-systemet kan give mulighed for at præsentere en bredere variation af 

geografisk data på et kort så det kan analyseres og anvendes praktisk. 

Perspektivering 

Resultatet af vores undersøgelse er et kort vi lavede ved hjælp af GIS. Både interview, litteraturlæsning og 

feltturen har givet os data der har medvirket til komposition af vores kort. Kortet har hjulpet os med at 

finde konkrete steder, hvor der kan etableres faunapassager. Resultatet er placeringer der er er valgt ud 

fra odderens specifikke krav til deres leveområder, og skal derudover imødekomme odderens ønske om 

at kunne passere under broen på fast grund i stedet for at svømme under. 

Vi har fået nogle resultater på områder hvor der kan placeres faunapassager, og kommet med en mere 

konkret placering, men kan det lykkedes? 
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For en faunapassage er uden tvivl både tidskrævende og dyrt, om en faunapassage bare lige bliver opsat, 

er svært at vurdere. Casen med oddere er også lidt svær da odderen lige nu trives i Jylland, så der er store 

forskellige i behovet for hjælp af odderen i Danmark. Derfor vil skal der også en større vurdering af hvilke 

områder hvor odderen reelt har et behov for at blive hjulpet.  

Fremadrettet kan der laves vurderinger af hvor man kan opsætte flere faunapassager, eller optimere de 

allerede eksisterende broer så de retter sig mod odderen. Man kan f.eks. lægge fast grund under broer hvor 

det er muligt, som kan bestå af store sten, græs, grus eller lign. Derudover kunne NOVANA igangsætte flere 

overvågninger på odderen.  

I fremtiden vil veje ikke være af mindre økologisk betydning. En stadig voksende befolkning, tiltagende 

bebyggelse af grønne områder, og et konstant udvidende vejnet betyder yderlige pres på naturområder. 

Faunapassager vil utvivlsomt komme til at spille en mere vigtig rolle for at sikre, at dyrenes brug af 

landskabet opretholdes, gendannes og om nødvendigt forbedres. GIS har potentiale til at blive et 

uvurderligt værktøj i planlægning af faunapassager, og en bedre integration af økologiske processer i den 

menneskelig anvendelse af landskabet. 
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