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Beredskabet for Havpattedyr har til formål at medvirke til overvågning af sæler og 
hvalers sundhedsstatus samt om muligt sikre en hurtig aflivning af syge og       
nødlidende havpattedyr.  

En systematisk indsamling af informationer om havpattedyr har fundet sted siden 
1991 og foregår i tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Fiskeri- og                   
Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum og DTU   
Veterinærinstituttet.   

Beredskabsplanen blev senest revideret i 2012 af en arbejdsgruppe sammensat af 
repræsentanter fra Naturstyrelsen, DTU Veterinærinstituttet, Fiskeri- og            
Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum samt Institut 
for Bioscience, Aarhus Universitet. 

En del af de strandede havpattedyr bliver indsamlet og undersøgt på DTU          
Veterinærinstituttet. Derudover udtages vævsprøver, der kan indgå i               
forsknings- og monitoreringsprojekter. Skeletterne fra udvalgte strandede         
havpattedyr sikres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske        
Museum, Zoologisk Museum. Skeletterne indgår i de to museers samlinger og  
bidrager til både forskning og formidling.     

Alle oplysninger om de registrerede og indsamlede havpattedyr samles i en data-
base, der administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske 
Museum, Zoologisk Museum. Hvert år samles registreringerne i en                    
beredskabsrapport. I denne rapport er registreringerne af havpattedyr for 2013 
samlet. Registreringerne omfatter udelukkende dødfundne eller aflivede            
havpattedyr. Observationer af levende dyr er med andre ord ikke medtaget. Udover 
en opgørelse over strandede havpattedyr fra 2013 findes bagerst i rapporten et  
appendiks indeholdende procedure for indberetning af strandede havpattedyr. 
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English abstract  

 
The National Contingency Plan concerning stranding of marine mammals in    
Denmark is run jointly by the Danish Nature Agency, the Fisheries and Maritime    
Museum in Esbjerg, the Natural History Museum of Denmark, Zoological        
Museum in Copenhagen and DTU Vet National Veterinary Institute. The primary 
objective of the plan is to record all stranded marine mammals along the Danish 
coastline. Tissue samples and skeletal remains from stranded marine mammals are 
collected and stored by the two museums in order to secure samples for future  
research    projects. Moreover, the contingency plan aims to secure that sick or 
distressed   marine mammals are euthanized, whenever possible. This publication 
focuses on stranded marine mammals registered in 2013. 

 

Pinniped records 2013 

In 2013 a total of 285 harbour seals (Phoca vitulina) were registered. Compared to 
2012 (379 registered harbour seals) this is a marked decrease. May accounted for 
11 % of the registered harbour seals, which is an increase relative to the mean   
value of 6 % for the period 2008-2012. However, no apparent geographical pattern 
was evident concerning harbour seals registered in May. 
Post mortem analyses conducted on 21 harbour seals revealed mainly                
Otostrongylus circumlitis infection and secondary bacterial pneumonia caused by 
Streptococcus phocae.     
18 grey seals (Halichoerus grypus) were registered in 2013. Eight of these were 
males and six were females, while the sex was not determined for the remaining 
four grey seals. 

 

 

 

In 2013 a total of 137 harbour porpoises (Phocoena phocoena) were registered. 
This figure is slightly below the average of 155 harbour porpoises in the period 
2008-2012. As for the harbour seals, an increased number of harbour porpoises 
were registered in May.   
Apart from harbour porpoises, two minke whales (Balaenoptera acutorostrata), 
eight white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris) and one shortbeaked 
common dolphin (Delphinus delphis) were registered.   

Cetacean records 2013 



     Strandede havpattedyr i Danmark 2013  

  

Tabel 1: Månedlig fordeling af indberettede spættede sæler i perioden 2008-2013. Bemærk at 
data ikke var tilgængelige for ét individ i 2012 og to individer i 2013. 
Number of harbour seals registered each month 2008-2013. Notice that data was not available for one 
individual in 2012 and for two individuals in 2013. 

I 2013 blev der i alt indberettet 285 dødfundne eller aflivede spættede sæler (Phoca 
vitulina). Sammenlignet med 2012, hvor der i alt blev indberettet 379 spættede   
sæler, er der for 2013 tale om et fald på 25 %, svarende til 94 sæler. Sammenlignet 
med den 5-årige periode 2008-2012, hvor der gennemsnitligt blev indberettet 298 
dødfundne eller aflivede spættede sæler, er faldet dog af beskeden størrelse (figur 
1). I 2013 udgjorde de dødfundne spættede sæler 74 %, mens de aflivede spættede 
sæler udgjorde 26 %. Sammenlignet med den gennemsnitlige andel aflivede      
spættede sæler for perioden 2008-2012 på 36 % ligger tallet for 2013 under        
gennemsnittet. 

Indberetninger af spættede sæler 2013 

Figur 1: Antallet af indberettede spættede sæler for perioden 2008-2013. 
Number of harbour seals registered 2008-2013.  

Dog blev der i 2013 indberettet relativt flere spættede sæler i maj måned end van-
ligt. Maj måned repræsenterede således 11 % af samtlige indberetninger i 2013, 
mens den gennemsnitlige andel for maj måned i perioden 2008-2012 var på 6 %. De 
spættede sæler fra maj måned var fordelt på 10 enheder, og der var tilsyneladende 
intet geografisk mønster i indberetningerne. Hovedstaden, Kronjylland og    Vade-
havet var således med hver 5 sæler de enheder, der indberettede flest spættede sæler 
fra maj måned. Hvad stigningen i maj måned skyldtes, er uvis, da både       tempera-
tur, solskinstimer og nedbør i maj 2013 lå indenfor normalen (DMI). 
Det største antal spættede sæler blev indberettet af enhederne Blåvandshuk,   
Vestjylland, Vendsyssel og Ribe Arealforvaltning, der samlet stod for 67 % af alle 
indberetninger af spættede sæler i 2013 med henholdsvis 85, 39, 23 og 43 sæler 
(figur 3). I forhold til året før blev der i 2013 indberettet væsentligt færre sæler fra 
disse fire enheder, men betragtes de fire enheders andel i forhold til det samlede 
antal registreringer, er mønstret for 2013 og 2012 ganske ens for Blåvandshuk   
(hhv. 30 % og 33 %), Vestjylland (hhv. 14 % og 11 %) og Ribe Arealforvaltning 
(hhv. 15 % og 14 %), mens det relative bidrag fra Vendsyssel i 2013 var lavere end 
i 2012 (hhv. 8 % og 14 %). Set i forhold til den gennemsnitlige andel af registrerede    
spættede sæler fra Vendsyssel over perioden 2007-2011 på 8 % er andelen i 2013 
tilbage på normalt niveau efter en markant stigning i 2012. 

Som i de foregående år blev de fleste spættede sæler indberettet i sommer- og     
efterårsmånederne. Månederne juni, juli, august, september og oktober                
repræsenterede tilsammen 60 % af de samlede indberetninger. Den tidslige          
fordeling af indberettede spættede sæler i 2013 adskilte sig således ikke væsentligt 
fra tidligere år (figur 2 og tabel 1).  
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Figur 2: Månedlig fordeling af indberettede spættede sæler for perioden 2008-2013. 
Number of harbour seals registered each month 2008-2013.  

Figur 3: Fordelingen af indberettede spættede sæler på Naturstyrelsens lokale enheder 2013.  
Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2013.  
RAF: Ribe Arealforvaltning; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: 
Thy; VSY: Vendsyssel; AAF: Aalborg; KJY: Kronjylland; SHL: Søhøjlandet; MJY: Midtjyl-
land; TRE: Trekantsområdet; SDJ: Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Areal Forvalt-
ning; VSJ: Vestsjælland; NSJ: Nordsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: 
Bornholm  

Faldet i antallet af registrerede spættede sæler i 2013 var fordelt over størstedelen 
af de lokale enheder. Ti af de 17 enheder, der indberettede data i 2013 udviste  
således et fald i indberettede spættede sæler i forhold til året inden, mens seks   
enheder oplevede en stigning. Med fald på hhv. 31 % og 68 % for Blåvandshuk og 
Vendsyssel stod disse to enheder for størstedelen af de færre indberettede spættede 
sæler i 2013. Mens alle enheder ved den jyske vestkyst oplevede et fald i          
indberettede spættede sæler (med undtagelse af Thy, der oplevede status quo), så 
sås der en tendens til en stigning hos enhederne på Sjælland, idet Vestsjælland, 
Hovedstaden og Østsjælland alle indberettede flere spættede sæler i 2013 end i 
2012. På figur 4 ses indberetningerne af spættede sæler fordelt på Naturstyrelsens 
lokale enheder for årene 2008-2012. Figurerne 5-7 viser de indberettede spættede 
sæler fordelt på lokaliteter.  
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Figur 4: Indberettede spættede sæler i perioden 2008-2012 fordelt på Naturstyrelsens lokale 
enheder.  
Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2008-2012.  
RAF: Ribe Arealforvaltning; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: 
Thy; VSY: Vendsyssel; AAF: Aalborg; KJY: Kronjylland; SHL: Søhøjlandet; MJY: Midtjyl-
land; TRE: Trekantsområdet; SDJ: Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Areal Forvalt-
ning; VSJ: Vestsjælland; NSJ: Nordsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: 
Bornholm  

Figur 5: Geografisk fordeling af indberettede spættede sæler og gråsæler 2013. Punkternes stør-
relse afspejler antallet af indberettede individer.  
Geographical distribution of harbour seals and grey seals registered 2013. The size of each dot cor-
responds to the density of seals registered.  
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Figur 6: Geografisk fordeling af  spættede sæler indberettet fra Blåvandshuk og Vestjylland 
2013. Hvert punkt repræsenterer ét individ.   
Geographical distribution of harbour seals registered 2013. Each dot represents one individual.  
 

 

Af det samlede antal indberettede spættede sæler fra 2013 blev 149 individer (52 %) 
kønsbestemt (figur 7). Heraf var 75 (50 %) hanner og 74 (50 %) hunner. 
I alt 207 af de indberettede spættede sæler blev målt, hvilket svarer til 73 % af    
dyrene. Længdefordelingen blandt de spættede sæler fremgår af figur 8.              
Fordelingen viser som de foregående år en overvægt af unge dyr. Dette reflekterer 
formentlig en naturlig dødelighed blandt unge dyr i bestanden på ca. 30 %. Længde-
fordelingen for de to køn fremgår af figur 9 og 10. 

Figur 7: Kønsfordeling blandt indberettede spættede sæler 2013. 52 % af de indberettede spæt-
tede sæler blev kønsbestemt.  
Distribution of sex among harbour seals registrered in 2013. Sex was determined for 52 % of the indi-
viduals.  
 

 



     Strandede havpattedyr i Danmark 2013  

  

Figur 8: Længdefordelingen blandt samtlige opmålte spættede sæler 2013. 
Distribution  of length among harbour seals 2013.  

Figur 9: Længdefordelingen blandt hanner af spættet sæl 2013. 
Distribution  of length among male harbour seals 2013.  

Figur 10: Længdefordelingen blandt hunner af spættet sæl 2013. 
Distribution  of length among femal harbour seals 2013.  
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Obduktioner af spættede sæler 2013  

I alt 21 spættede sæler fra 2013 blev obduceret. Derudover blev yderligere 3     
spættede sæler, der blev aflivet i 2012 obduceret. Lokalitet, funddato, køn, længde, 
vægt og spæktykkelse for de obducerede spættede sæler fremgår af tabel 2.  

Tabel 2: Data for spættede sæler indsamlet i 2012-2013 og obduceret på DTU Veterinærinstitut-
tet i 2013  
Data for harbour seals collected in 2012-2013 and autopsied in 2013 at DTU Vet National Veterinary 
Institute.  

I henhold til Beredskabsplan for Havpattedyr indsamles årligt af Naturstyrelsen 
indtil 25 spættede sæler fordelt på 8-10 sæler fra Vadehavet, 8-10 sæler fra        
Limfjorden og 8-10 sæler fra de indre danske farvande med henblik på overvågning 
af sygdomsbilledet i bestandene. De undersøgte sæler fra 2013 fordelte sig på 9 fra 
Vadehavet, 1 fra Limfjorden og 1 fra de indre danske farvande. Derudover blev 4 
spættede sæler fra Vestjylland og 4 sæler fra Vendsyssel undersøgt. Endelig var 
lokaliteten ikke kendt for to af de obducerede sæler.  
Indsamlingen af spættede sæler lever op til intentionerne i beredskabsplanen for 
Vadehavet, men Limfjorden og de indre danske farvande er langt fra at indfri     
målsætningen. Der bør derfor fokuseres på at øge indsamlingen fra disse områder i 
2014. 
De vigtigste obduktionsfund fremgår af tabel 3. I 48 % af de obducerede spættede 
sæler fra 2013 sås massiv til moderat forekomst af lungeormen Otostrongylus     
circumlitis. I de fleste tilfælde sås i denne sammenhæng sekundær bakteriel        
infektion i lungerne af især Streptococcus phocae, men også non-hæmolytiske       
E. coli,  hæmolytiske E. coli og Atopobacter phocae. I alt 76 % af de obducerede 
spættede sæler vurderedes som værende afmagrede med sparsomme fedtdepoter. 
Ingen sæler blev testet positive for Phocine Distemper Virus (pdv). 
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Tabel 3 Obduktionsfund hos spættede sæler indsamlet i 2012-2013 og obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2013 .  Hvert journalnummer repræsenterer én sæl. 1Hjerte– lungeorm; 2Kradsere 
(tarmparasit); 3Leverorm; 4Hjerteorm; 5Lungeorm. 
 Autopsy findings among harbour seals collected in 2012-2013 and autopsied in 2013 at DTU Vet National Veterinary Institute.  

J. r O dukio sfu d 

 Lu ger: Massiv foreko st af Otostro g lus circu liis1. Bakteriel i fekio  ed hæ olyiske E.coli og Streptococcus phocae i la di gskultur. 
Mave/tar : Larver af lu geor  påvist 

Hjerte: upåfalde de 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 Lu ger: Massiv foreko st af Otostro g lus circu liis. Bakteriel i fekio  ed Streptococcus phocae i la di gskultur 

Mave/tar : Aca tocephala sp . i ageste del af ty dtar e . Lu geor  larver påvist 

Hjerte: Forstørret og højre side dilateret 

A det: Blodil la det væske i ughule  ed Streptococcus phocae i la di gskultur. Havde ku   yre 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 Lu ger: Massiv foreko st af Otostro g lus circu liis. Bakteriel i fekio  ed Atopo acter phocae og Streptococcus phocae i la di gskultur 

Mave/tar : Aca tocephala sp. i ty dtar e  Ikteæg påvist. Lu geor  larver assiv udskillelse. Spolor æg påvist 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 Lu ger: Bakteriel i fekio  ed Streptococcus phocae i la di gskultur 

Mave/tar : Mavesli hi de fortykket pga. kro isk i la aio . Lu geor larver påvist.  
A det: Spiserøret fortykket distalt 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 Lu ger: Akut hokreakio   

Mave/tar : Ru dor  og iskekrog i avesæk. 
A det: Lavgradig kro isk lever etæ delse. Sår eter iskekrog på ve stre side af hovedet. Kæ egre sly fek uder forstørrede. K ust kra iu  eter uautoriseret 
aliv i g 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 Lu ger: Mørkerøde 

Mave/tar : Mælk i avesække  

A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger 

Tilsta d: Nor alt huld ed oderate fedtdepoter. 
 Lu ger: Mar orerede 

Mave/tar : Mælk i avesække  

A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger 

Tilsta d: Nor alt huld ed oderate fedtdepoter. 
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 Lu ger: Mørkerøde 

Mave/tar : Mælk i avesække  

A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger 

Tilsta d: Nor alt huld ed oderate fedtdepoter. 
 A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger 

Tilsta d: Nor alt huld ed oderate fedtdepoter. 
 A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 Lu ger: Mar orerede. Massiv foreko st af Otostro g lus circu liis. Bakteriel i fekio  ed Streptococcus phocae i la di gskultur. 

Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
 Lu ger: Mar orerede. Moderat/ assiv foreko st af Otostro g lus circu liis. Bakteriel i fekio  ed o -hæ olyiske E.coli og Streptococcus phocae i la -

di gskultur. 
Mave/tar : Blodig væske. Massiv udskillelse af lu geor -larver. Ikter påvist. Aca thocephala sp. i agerste del af tar e . 
Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 

 Lu ger: Volu i øse. Massiv foreko st af Otostro g lus circu liis. 
Mave/tar : Massiv udskillelse af lu geor -larver. 
Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 

 Lu ger: Melerede. Massiv foreko st af Otostro g lus circu liis. Bakteriel i fekio  ed Streptococcus phocae i re kultur. 
Mave/tar : Lavgradig udskillelse af ikteæg  og spolor æg. Bæ delor  påvist. 
Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 

 Mave/tar : E kelte uide ii erede or . 
A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger i øvrigt. 
Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 

 Lu ger: Blød i ger. Mar orerede. Massiv foreko st af Otostro g lus circu liis. Bakteriel i fekio  ed Streptococcus phocae i re kultur. 
Mave/tar : Forstørret ly fek ude i tar krøset og ved ave  ed fokale pro esser. Co tracaecu  osculatu  påvist. Larver af lu geor  påvist. 
Lever: Bakteriel i fekio  ed Streptococcus phocae i re kultur. 
Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 

 A det: I ge  sygdo s æssige fora dri ger. 
Tilsta d: Nor alt huld ed oderate fedtdepoter. 

 Lu ger: Melerede. Moderat foreko st af Otostro g lus circu liis. Bakteriel i fekio  ed o -hæ olyiske E.coli og Streptococcus phocae i la di gskultur. 
Mave/tar : Blodig væske. Larver af lu geor  påvist. 
Hjerte: Dipetalo e a spirocauda  i højre side. 
Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 
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Indberetninger af gråsæler 2013  

I 2013 blev der i alt indberettet 18 gråsæler (Halichoerus grypus), der alle var    
dødfundne (figur 11, tabel 4). Halvdelen af alle indberettede gråsæler var fra maj     
måned, hvilket får den månedlige fordeling for 2013 til at skille sig ud fra årene 
2008-2012 (figur 12). Hvad det øgede antal gråsæler i maj måned skyldes er uvist, 
da vejret i maj måned 2013 ikke skilte sig markant ud fra andre år  

De indberettede gråsæler fordelte sig på otte af Naturstyrelsens lokale enheder:  
Ribe Arealforvaltning, Blåvandshuk, Vestjylland, Thy, Vendsyssel, Kronjylland, 
Sønderjylland og Østsjælland (figur 13). Østsjælland stod for 8 af de 18              
indberettede gråsæler, alle indberettet i maj måned. De otte registrerede gråsæler fra 
Østsjælland i 2013 repræsenterer en markant stigning i forhold til den fem-årige 
periode 2008-2012, hvor blot 1 gråsæl i 2012 blev registreret fra denne enhed  
(figur 14). Årsagen er formodentlig den stigende gråsælbestand i Østersøen. 

Figur 11: Antallet af indberettede gråsæler for perioden 2008-2013. 
Number of grey seals registered 2008-2013.  

Registreret i  - O du eret i  

J. r O dukio sfu d 

 Lu ger: Volu i øse ed fortætede o råder Vævsdød og yldeda else. Blød i ger. Bakteriel i fekio  ed Er sipelothri  rhusiopathiae i la di gskultur. 
Mave/tar : Rigeligt i dhold af delvist fordøjet isk. Larver af lu geor  påvist. 
Tilsta d: Nor alt huld ed oderate fedtdepoter. 

 Lu ger: Massiv foreko st af Otostro g lus circu liis og Parailaroides g urus . I la aio . 
Tilsta d: Af agret ed sparso e fedtdepoter. 

 Lu ger: Volu i øse. Mar orerede. Difuse lød i ger. E kelte uide ii erede or . 
A det: Bifa gst. 
Tilsta d: Nor alt huld ed oderate fedtdepoter. 
  



Strandede havpattedyr i Danmark 2013  

  

Tabel 4: Data for indberettede gråsæler 2013. 
Data for registered grey seals 2013.  

Figur 12: Månedlig fordeling af indberettede gråsæler for perioden 2008-2013. 
Number of grey seals registered each month 2008-2013.  

Figur 13: Fordelingen af indberettede gråsæler på Naturstyrelsens lokale enheder 2013.  
Number of grey seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2013.  
RAF: Ribe Arealforvaltning; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: 
Thy; VSY: Vendsyssel; AAF: Aalborg; KJY: Kronjylland; SHL: Søhøjlandet; MJY: Midtjyl-
land; TRE: Trekantsområdet; SDJ: Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Areal Forvalt-
ning; VSJ: Vestsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: Bornholm  
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Figur 14: Indberettede gråsæler i perioden 2008-2012 fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder.  
Number of grey seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2008-2013.  
RAF: Ribe Arealforvaltning; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: 
Thy; VSY: Vendsyssel; KJY: Kronjylland; SDJ: Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm 
Areal Forvaltning; NSJ: Nordsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: Bornholm  
 

 

Figur 15: Kønsfordelingen blandt indberettede gråsæler i perioden 2008-2013. 
Distribution of sex among grey seals registered in 2008-2013.  
 

I alt 14 af de indberettede gråsæler blev kønsbestemt (78 %), fordelt på seks hunner 
og otte hanner. Figur 15 viser kønsfordelingen blandt indberettede gråsæler for   
perioden 2008-2013. Som det var tilfældet i 2012 ses en forholdsvis ligelig         
fordeling af de to køn med en lille overvægt af hanner. Længdefordelingen af de 
indberettede gråsæler er vist i figur 16. Femten af de 18 gråsæler blev opmålt.  



Strandede havpattedyr i Danmark 2013  

  

Figur 16: Længdefordelingen blandt samtlige opmålte gråsæler 2013. 
Distribution  of length among grey seals 2013.  

Obduktioner af gråsæler 2013 

Obduktionerne i 2013 omfattede blot én gråsæl, der d. 24. marts 2013 var bifanget 
af en kutter under fiskeri ca. 2 sømil syd for Hvide Sande. Sælen var en hun med en 
vægt på 38,4 kg og en længde på 133 cm (tabel 5). Sælen stammede fra den tyske ø         
Helgoland, idet den bar det for Helgoland karakteristiske grønne mærke med     
inskriptionen D-SH. De vigtigste obduktionsfund fremgår af tabel 6. 

Tabel 5: Data for gråsæler indsamlet og obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2013  
Data for grey seal collected and autopsied in 2013 at DTU Vet National Veterinary Institute.  

Tabel 6: Obduktionsfund hos gråsæl indsamlet og obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 
2013 .  
Autopsy findings in grey seal collected and autopsied in 2013 at DTU Vet National Veterinary Institu-
te.  
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Indberetninger af marsvin 2013 

I 2013 blev der i alt indberettet 137 marsvin (Phocoena phocoena). Fire af de     
indberettede marsvin blev aflivet, mens 132 dyr var dødfundne. Et marsvin var   
bifanget i rødspættegarn ud for Ebeltoft. Antallet af indberettede marsvin for 2013 
ligger en anelse under gennemsnittet på 155 marsvin for perioden 2008-2012    
(figur 17). Dette gennemsnit er dog påvirket at et usædvanligt højt antal marsvin i 
2008. 

Figur 17: Antallet af indberettede marsvin for perioden 2008-2013. 
Number of harbour porpoises registered 2008-2013.  

Fundene af de indberettede marsvin var koncentrerede i sommerhalvåret, hvilket er 
i overensstemmelse med tidligere år (figur 18). I 2013 blev der dog indberettet et 
højere antal marsvin i maj måned end sædvanligt, idet 23 % af samtlige marsvin i 
2013, svarende til 31 dyr, var indberettet i maj. Til sammenligning har maj måned 
gennemsnitligt repræsenteret 10 % af de totale indberetninger i perioden 2007-

2012. Hvad det høje antal marsvin i maj måned skyldes er uvist. Vejret i maj 2013 
skilte sig ikke væsentligt ud fra tidligere år.  

Figur 18: Månedlig fordeling af indberettede marsvin for perioden 2008-2013. 
Number of harbour porpoises registered each month 2008-2013.  
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Antallet af indberettede marsvin i perioden 2008-2013 fordelt på Naturstyrelsens 
lokale enheder fremgår af figur 19. Hos enhederne Thy og Vendsyssel sås i 2013 en 
stigning i antallet af indberettede marsvin. Indberetningerne af 16 marsvin fra Thy 
og 23 marsvin fra Vendsyssel ligger således over gennemsnittet for perioden 2008-

2012 på henholdsvis 1 og 11 marsvin. Dette er forårsaget af en stigning af indberet-
tede marsvin i maj måned fra de to enheder og for Vendsyssels vedkommende også 
april måned. Figur 20-21 viser de indberettede marsvin fordelt på lokaliteter.  

Figur 19: Indberettede marsvin i perioden 2008-2013 fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder.  
Number of harbour porpoises registered by each district under the Danish Nature Agency 2008-2013.  
RAF: Ribe Arealforvaltning; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: 
Thy; VSY: Vendsyssel; AAF: Aalborg; KJY: Kronjylland; SHL: Søhøjlandet; MJY: Midtjyl-
land; TRE: Trekantsområdet; SDJ: Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Areal Forvalt-
ning; VSJ: Vestsjælland; NSJ: Nordsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: 
Bornholm  
 

Figur 20: Geografisk fordeling af indberettede marsvin 2013. Punkternes størrelse afspejler 
antallet af indberettede individer.  
Geographical distribution of harbour porpoises registered 2013. The size of each dot corresponds to 
the density of harbour porpoises registered.  
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Figur 21: Geografisk fordeling af  marsvin indberettet fra Blåvandshuk og Vestjylland 2013. 
Hvert punkt repræsenterer ét individ.   
Geographical distribution of harbour porpoises registered 2013. Each dot represents one individual.   
 

 

Af de 137 indberettede marsvin blev 50 kønsbestemt, hvilket svarer til 36 % (figur 
22). Af de kønsbestemte marsvin var 27 hanner og 23 hunner.  
I alt 90 marsvin blev opmålt (figur 23). I 2012 sås en stor andel kønsmodne marsvin 
over 130 cm (58 %). I 2013 udgjorde kønsmodne marsvin over 130 cm blot 48 %, 
hvilket svarer til andelen i 2011 (49 %). To marsvin var målt til en længde på 200 
cm. Så store marsvin er meget sjældne og målefejl kan formodentligt ikke          
udelukkes. Derudover var et marsvin målt til 245 cm. Så stort et marsvin må betrag-
tes som værende usandsynligt, og det kan formodes at der er tale om enten en fejl i 
forbindelse med opmåling eller registrering. Alternativt kan der have været tale om 
en hvidnæse frem for et marsvin. Af disse årsager er dette individ ikke medtaget i 
figur 23.  
 

Figur 22: Kønsfordeling blandt indberettede marsvin 2013. 36% af de indberettede marsvin 
blev kønsbestemt.  
Distribution of sex among harbour porpoises registrered in 2013. Sex was determined for 36 % of the 
individuals.  
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Figur 23: Længdefordelingen blandt opmålte marsvin 2013. 
Distribution of length among harbour porpoises 2013.  

Obduktioner af marsvin 2013 

Fire marsvin blev obduceret i 2013. Derudover blev et marsvin undersøgt på Fjord 
& Bælt og et marsvin, der strandede i efteråret 2012 blev obduceret i 2013.         
Lokalitet, funddato, køn, længde, vægt og spæktykkelse for marsvin fra 2013    
fremgår af tabel 7. De vigtigste obduktionsfund er opsummeret i tabel 8. Fælles for 
de fire marsvin fra 2013 og marsvinet fra efteråret 2012 var at de alle bar tegn på 
bifangst. 
 I henhold til Beredskabsplan for Havpattedyr indsamles indtil 25 marsvin om 
året med henblik på overvågning af sygdomme, sundhedstilstand og generel        
biologi. Dyrene tilstræbes indsamlet fordelt på 10-15 marsvin fra Vadehavet-
Nordsø-Skagerrak og 10-15 marsvin fra de indre danske farvande. Marsvin fra  
Limfjorden og Bornholm bør i henhold til beredskabsplanen indsamles.  

Det indsamlede antal marsvin i 2013 på blot 4 dyr er dermed langt fra                  
målsætningen, og der bør fremover rettes fokus på at bringe antallet af indsamlede 
marsvin op på et niveau, der lever op til målsætningen.  

Tabel 7: Data fra marsvin indsamlet og obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2013. 
* Spæktykkelsen målt ved navle ventralt 
** Undersøgt af Fjord og Bælt 
Data for harbour porpoises collected and autopsied in 2013 at DTU Vet National Veterinary Institute.  

Tabel 8: Obduktionsfund hos marsvin indsamlet og obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 
2013 . Hvert journalnummer repræsenterer ét marsvin.  Autopsy findings among harbour porpoi-
ses collected and autopsied in 2013 at DTU Vet National Veterinary Institute.  
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Indberetninger af vågehvaler 2013 

I 2013 blev to vågehvaler (Balaenoptera acutorostrata) indberettet (tabel 9 og figur 
24). Begge hvaler var meget henfaldne og manglede bl.a. hovedet. En af             
vågehvalerne målte 6,3 meter uden hoved og blev fundet ved Tornby Strand i 
Vendsyssel d. 3. juli 2013. Den anden vågehval målte 7,7 meter uden hoved og hale 
(resterne af kæberne blev ikke medregnet). Vågehvalen blev fundet ved Houstrup 
Strand den 19. juli 2013. Venstre luffe og skulderblad fra   hvalen blev indsamlet af 
Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Tabel 9: Data for registrerede vågehvaler 2013.  
Summary data for stranded minke whales 2013. 

Vågehval strandet ved Houstrup Strand den 19. juli 2013. 
Minke whale stranded at near Houstrup the 19 July 2013 .  

Figur 24: Geografisk fordeling af strandede hvaler, marsvin ekskluderet, i 2013. Hvert punkt 
repræsenterer ét individ. 
Geographical distribution of stranded whales, harbour porpoises excluded 2013. Each dot represents 
one individual.   



Strandede havpattedyr i Danmark 2013  

  

Indberetninger og obduktioner af hvidnæser 2013 

I 2013 blev der indberettet 8 hvidnæser (Lagenorhynchus albirostris), alle strandet 
langs den jyske vestkyst (tabel 10 og figur 24). Fire hvidnæser blev indsamlet og 
obduceret, mens en femte hvidnæse blev vurderet for rådden til obduktion hvorfor 
kun hovedet blev indsamlet. To af dyrene (C347 og C348) blev aflivet ved          
riffelskud. De resterende dyr var dødfundne. De vigtigste obduktionsfund fremgår 
af tabel 11.  

Tabel 10: Data for registrerede hvidnæser i 2013.  
Summary data for stranded white-beaked dolphins 2013. 

Indberetning og obduktion af kortnæbbet alminde-
lig delfin 2013 

En kortnæbbet almindelig delfin (Delphinus delphis) strandede d. 3. november ved 
Vejers (figur 24). Delfinen var fortsat levende ved strandingen og blev aflivet med 
riffelskud. Dyret, der var en hun, målte 149 cm og vejede 43 kg. Bag rygfinnen  
havde delfinen to friske kødsår, der var ca. 3 cm dybe og 4-6 cm brede. Sårene   
forløb på tværs af ryggen med en længde på 10-12 cm. Hvad, der har forårsaget så-
rene er uvist, men muligvis kan delfinen have været i karambolage med en       
skibsskrue. I lungerne fandtes forandringer forårsaget af lungeorm (Torynurus con-
rolutus) samt bakteriel infektion med Staphylococcus spp. i blandingskultur. 

Kortnæbbet almindelig delfin strandet ved Vejers den 3. november 2013 

Shortbeaked common dolphin stranded near Vejers 3 November 2013.  
 

Friske kødsår på ryggen af den kortnæb-
bet almindelig delfin. Sårene kan mulig-
vis være forårsaget af en skibsskrue. 
Flesh wound on the back of the  shortbeaked 
common dolphin. The wounds may be cau-
sed by a propeller. 

Tabel 11: Obduktionsfund for hvidnæser indsamlet og obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 
2013 . Hvert journalnummer repræsentere én hvidnæse.1Øesten fra fisk. 
  Autopsy findings among harbour porpoises collected and autopsied in 2013 at DTU Vet National 
Veterinary Institute.  
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Appendiks  

Procedure ved indberetning af havpattedyr  

I henhold til ”Beredskabsplan for Havpattedyr” (Sørensen 2012) indsamles alle 
strandede hvaler i de danske farvande. Dog indsamles for marsvins (Phocoena    
phocoena) vedkommende kun 25 dyr årligt fordelt på 10-15 dyr fra                     
Vadehavet-Nordsø-Skagerrak og 10-15 dyr fra de indre farvande. Alle marsvin fra 
Limfjorden og Bornholm tilstræbes dog indsamlet. Derudover indsamles årligt 25 
spættede sæler (Phoca vitulina) fordelt på 8-10 dyr fra Vadehavet, 8-10 fra        
Limfjorden og 8-10 fra de indre danske farvande. Der indsamles endvidere om   
muligt indtil 5 gråsæler (Halichoerus grypus) årligt. De indsamlede dyr undersøges 
på DTU Veterinærinstituttet, Fiskeri- og Søfartsmuseet eller Statens Naturhistoriske 
Museum, Zoologisk Museum. Dyrene undersøges blandt andet for sygdoms- og 
parasitforekomst. Desuden opmåles dyrene, og der bliver udtaget vævsprøver fra for 
eksempel lever, muskel, spæk og nyrer. 
De registrerede oplysninger indgår i den årlige opgørelse. Indberetningen fra hver af 
Naturstyrelsens enheder foretages via Naturstyrelsens Intranet i et særligt skema, 
Naturstyrelsens enhed i Blåvandshuk videresender indberetningerne til Fiskeri- og 
Søfartsmuseet i Esbjerg, der udarbejder en rapport med udgangspunkt i               
indberetningerne. 
De følgende afsnit giver en kort gennemgang af de oplysninger, der er vigtige at 
notere ved fund af hvaler og sæler. Det drejer sig om: Lokalitet, art, køn og mål. 

 

Den første vigtige oplysning om dyret, der bør registreres, er lokaliteten.            
Lokaliteten skal helst angives så præcist som muligt. Den nøjagtige GPS position 
er naturligvis det optimale. Hvis en GPS modtager ikke er tilgængelig, er længde/
bredde position fra et kort eller angivelse i form af lokale stednavne at foretrække. 

Artsbestemmelse 

Det næste trin ved fund af et havpattedyr er at bestemme hvilken art, der er tale 
om. Til hjælp ved artsbestemmelse kan blandt andet anbefales håndbøgerne 
”Havpattedyr i Nordatlanten” af Carl Christian Kinze eller ”Hvaler og delfiner i 
farver” af Mark Carwardine. 
En del arter er lette at genkende, men i visse tilfælde kan artsbestemmelsen volde 
problemer. Det kan blandt andet være vanskeligt at adskille unge gråsæler og unge 
spættede sæler fra hinanden. Her er hovedformen et godt kendetegn. Hovedet hos 
den spættede sæl er hundelignende med et svaj i snudeprofilen, mens hovedet hos 
gråsælen er kegleformet med en lige snudeprofil. Desuden danner næseborene hos 
den spættede sæl et V, mens de hos gråsælen fremtræder som to klart adskilte    
streger på den bredere snude (figur A). 

Lokalitet 
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Figur A:  
Øverst: Gråsælen (til højre) kendes på sin lige snudeprofil, mens snudepartiet hos den spættede 
sæl (til venstre) har en krumning.  
Nederst: Næseborene hos gråsælen (til venstre) er klart adskilte på den bredere snude, mens de 
hos den spættede sæl (til højre) sidder tættere og danner et V.  
 

Top: The grey seal (right) is known by its straight snout whereas the harbour seal (left) has a more 
curved snout. Bottom: The grey seals (left) nostrils are placed far apart on the broad snout. The      
harbour seal (right) has nostrils that form a V. 
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Sælernes tænder kan også være en god hjælp ved artsbestemmelsen. Den spættede 
sæl har udprægede tretakkede kindtænder, mens gråsælen har kegleformede      
tænder (figur B). 
 Gråsælen har ikke ynglet i den danske del af Vadehavet i næsten 100 år, 
men på baggrund af de senere års fremgangen i den tyske og den hollandske     
bestand kan man i fremtiden oftere forvente at støde på gråsæler langs den jyske 
vestkyst. I 2007 blev der observeret unger med lanugo-pels (embryonalpels) i den 
danske del af Vadehavet. Det er derfor vigtigt, at man er ekstra opmærksom, når 
man skal artsbestemme sæler. Gråsælerne træffes ikke kun i Vadehavet, men også 
i de indre danske farvande – i de senere år er der flere gange fundet unger i       
sælreservatet Rødsand vest for Gedser. 

Kønsbestemmelse  

Oplysninger om de indberettede dyrs køn er en meget vigtigt parameter i relation 
til artens biologi, og derfor gives der her en kort vejledning til kønsbestemmelse 
hos sæler og hvaler. 
 Ved kønsbestemmelse hos sæler kendes hunnen på de to dievorter        
umiddelbart neden for navlen. Hannen har derimod en åbning til penis et stykke 
neden for navlen. Samtidig har hannen, under halen, kun én åbning (anus).       
Hunnen har to åbninger (anus og skede) (figur C).  
 For hvalernes vedkommende er kønsslidsens placering et godt kendetegn. 
Hos hunnen er kønsslidsen placeret tæt på anus. Hos hannen sidder den betydeligt 
længere fremme. Hunnen har desuden en dievorte placeret på hver side af      
kønsslidsen (figur C).  

Figur B:  
Tænderne er et godt kendetegn til at skelne en gråsæl fra en spættet sæl. Den spættede sæl 
(øverst) har tretakkede kindtænder, mens gråsælen (nederst) har kegleformede kindtænder. 

It is possible to differentiate between grey seal and a harbor seal by looking at their teeth. The harbor 
seal (top) has saw-toothed teeth and the grey seal (bottom) has teeth shaped like a cone.  
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Figur C:  
Øverst: Kønsbestemmelse hos hvaler: Hannens kønsslids er placeret langt fremme. Hunnens 
kønsslids er placeret længere tilbage og er flankeret af to dievorter. 
 

Nederst: Kønsbestemmelse hos sæler: Hannen kendes på penisåbningen et stykke neden for 
navlen. Hunnen kendes på de to dievorter placeret umiddelbart neden for navlen samt skede og 
anus under halen. 
 

 

Top: Identification of sex in cetacean: In males the anus and the genital slit are far apart. Females have 
a small mammary slit on each side of the genital opening.  
 

Bottom: Identification of sex in seals: In males the genital slit is placed below the navel. In females 
the genital slit is placed underneath the tail. The females have to small mammary slits below the na-
vel.  
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Figur D:  
Øverst: Når man skal måle sælens længde tages stangmålet fra snudespids til bagluffespids. 
Nederst: Når man skal måle hvalens længde tages stangmålet fra snudespids til hakket i halen.  
 

Top: The length of a seal is measured from the tip of the snout to the tip of the hind flippers.  
Bottom: The length of a cetacean is measured from the tip of the snout to the middle of the tail where 
the two flukes meet. 

Måltagning 

For at sikre pålidelig måltagning er det vigtigt, at dyret ligger fuldt udstrakt under 
opmåling. Det kan derfor være nødvendigt at rette dyret ud, inden man begynder 
opmålingen. Hos sælerne måles totallængden dvs. stangmål (ret linje langs jorden) 
fra snudespids til spidsen af baglufferne. Målet tages bedst, hvis sælen ligger på 
bugen med halsen strakt som vist på figur D. Det er i de fleste tilfælde muligt at 
tage dette mål, selvom sælen er meget henfalden. 
Hos hvalerne måles standardlængden (stangmål) fra hakket i halen til snudespids 
(figur D). Dette mål kan i de fleste tilfælde også tages på dyr, der er henfaldne. 
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Ved fund af nødlidende havpattedyr på de danske strande kontaktes 
Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812 

Ved fund af døde havpattedyr kontaktes den relevante lokalenhed 
under Naturstyrelsen. Kontaktoplysningerne på lokalenhederne kan 
findes på: www.naturstyrelsen.dk/lokalt 
Alternativt kan Fiskeri– og Søfartsmuseet (telefon 76 12 20 00) 
eller Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum (telefon 
35 32 22 22) kontaktes.  



 

 Fiskeri– og Søfartsmuseet 
Tarphagevej 2 

6710 Esbjerg V 

Statens Naturhistoriske Museum 

Zoologisk Museum 

Universitetsparken 15 

2100 København Ø  

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53  

2100 København Ø   


