
 
 
Længe ventede odderunger i AQUA Akvarium & Dyrepark 
I dag er en glædens dag i AQUA Akvarium & Dyrepark, hvor to odderunger netop er blevet født. Det er 12 år siden 
AQUA sidst har haft unger ved odderne, da den gamle hanodder var steril. 
 
”Vi har længe ledt efter en ny han, men det har svært at finde en. I august sidste år kom vi i AQUA med i det 
europæiske avlssamarbejde EEP omkring europæisk odder, hvilket resulterede i en ung avlshan fra Otterzentrum i 
Tyskland,” fortæller zoolog Morten Vissing. 
 
”Den unge han kom til AQUA i oktober 2020, og de to oddere fandt hurtigt sammen og var et perfekt match. Vi så 
flere parringsforsøg i det tidlige forår og håbede, at det ville give bonus. Hun byggede rede og var afvisende overfor 
hannen, og vi håbede derfor at det endelig var lykkes at få en drægtig hunodder. Men desværre skete der ikke noget, 
og hun vendte tilbage til sin normale adfærd. Derfor opgav vi håbet om, at det ville blive i år, vi ville få europæiske 
odderunger.” 
 
De to oddere er sat sammen af en avlskoordinator i Paris. De er begge vildtfødte, hvor hunodderen blev indbragt til 
AQUA Akvarium & Dyrepark som en 10 uger gammel unge, der krævede intensiv pleje for at overleve. Hanodderen var 
blevet konfiskeret fra et privat hold i Tyskland og indleveret til Otterzentrum, der ligesom AQUA, tager sig af 
nødstedte odderunger. Det faktum at odderne er vildtfødte, er utrolig vigtigt for det genetiske materiale i avlsarbejdet 
med oddere i Europa. 
 
”Det er hunodderens første kuld og vi var meget nervøse for, om hun kunne klare det, men det går virkelig godt og 
hun passer de to små unger, som var hun en erfaren mor,” fortsætter Morten Vissing. ”Og da hanodderen er meget 
rolig omkring familieforøgelsen, har vi efter at have rådspurgt os hos vores europæiske kolleger, besluttet at 
hanodderen får lov at blive i anlægget, sammen med mor og unger.” 
 
I AQUA er det som noget unikt muligt at se ind i odderens redekasser, og opleve hvad odderne laver i deres ellers 
hemmelige huler. Derfor er det også muligt som gæst at se odderungerne allerede nu. 
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