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Beredskabet for Havpattedyr har til formål at medvirke til overvågning af sæler og hvalers 

sundhedsstatus ud fra data om strandede havpattedyr samt sikre en hurtig aflivning af syge 

og nødlidende havpattedyr. Samtidig bidrager Beredskabet for Havpattedyr til en øget for-

ståelse af havpattedyr i Danmark, herunder artsmangfoldigheden og populationsstatus. En 

systematisk indsamling af informationer om strandede havpattedyr har fundet sted siden 

1991 og foregår i tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fiskeri- og Sø-

fartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, Institut for 

Bioscience ved Aarhus Universitet og DTU Veterinærinstituttet. En del af de strandede hav-

pattedyr bliver indsamlet og undersøgt på DTU Veterinærinstituttet for at vurdere sundheds-

tilstanden, samtidig udtages vævsprøver, der kan indgå i forsknings- og monitoreringspro-

jekter. Skeletterne fra udvalgte strandede havpattedyr sikres af Fiskeri- og Søfartsmuseet 

og Statens Naturhistoriske Museum. Skeletterne indgår i de to museers samlinger og bidra-

ger 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. 

Hvert år samles registreringerne i en beredskabsrapport. Registreringerne omfatter udeluk-

kende dødfundne eller aflivede havpattedyr. Observationer af levende dyr er ikke medtaget.  

 I denne rapport er registreringerne af havpattedyr for 2015 og 2016 samlet. Registre-

ringerne af havpattedyr for disse to år er mangelfulde i forhold til tidligere år, da Naturstyrel-

sens registreringsdatabase har været ude af drift, og styrelsens lokalenheder derfor ikke har 

kunnet indberette de aflivede eller døde havpattedyr, de har håndteret i 2015 og 2016. Et 

nyt indberetningssystem er dog etableret i 2017. Grundet ovenstående indeholder denne 

rapport kun indberetninger fra Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Muse-

um samt indberetninger fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Esbjerg Kommune og Fanø 

Kommune og ikke mindst data fra havpattedyr obduceret på DTU Veterinærinstituttet. 

 Grundet de mangelfulde indberetninger er det uden mening at udføre sammenlig-

nende undersøgelser af data fra disse to år med foregående år. Derfor fokuserer denne 

rapport primært på sundhedsstatus for de havpattedyr, der er blevet indsamlet og obduceret 

i henholdsvis 2015 og 2016.   

 Slutteligt findes bagerst i rapporten et appendiks med en oversigt over patologiske, 

og bakteriologiske fund hos de obducerede havpattedyr. I appendiks beskrives desuden 

proceduren for indberetning af strandede havpattedyr og hvilke informationer, der i den for-

bindelse er vigtige at registrere. 
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ENGLISH ABSTRACT  

 The National Contingency Plan concerning standings of marine mammals in Denmark is 

run jointly by the Danish Environmental Protection Agency, the Danish Nature Agency, the 

Fisheries and Maritime Museum, the Natural History Museum of Denmark, Department of 

Bioscience at University of Aarhus 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 ensure that sick or distressed marine mammals 

whenever possible are euthanized. 

 This publication focuses on stranded marine mammals registered in 2015 and 2016. 

However, this publication differs from previous years' publications, because it in 2015 and 

2016, due to technical problems, was not possible for the local districts under the Danish 

Nature Agency to report euthanized and dead marine mammals to the National Contingen-

cy Plan. Therefore, this report should be considered preliminary and not comparable to pre-

vious years.   

 

PINNIPED RECORDS 2015 & 2016 

In 2015 a total of 88 harbour seals (Phoca vitulina) were registered. In 2016 this number 

was 157.   

 In 2015 18 harbour seals were autopsied the number for 2016 were 22. The results 

of the autopsies showed no signs of serious infectious diseases and no seals were tested 

positive for Phocine Distemper Virus.  

 A total of six grey seals (Halichoerus grypus) were registered in 2015. In 2016 this 

number was seven. Like the harbour seals none of the autopsied grey seals showed signs 

of serious infectious diseases. The number of autopsied grey seals was too small to draw 

any conclusions on the grey seal population's health status in Denmark. 

 

 

 

 

 

CETACEAN RECORDS 2015 & 2016 

In 2015 a total of only 23 harbour porpoises (Phocoena phocoena) were registered. This 

number was 77 in 2016.  

 In 2015 and 2016 only two and five harbour porpoises respectively were autopsied. 

The autopsied harbour porpoises showed no signs of serious infectious diseases and the 

number of autopsied harbour porpoises was too small to draw any conclusions on the har-

bour porpoise population's health status in Denmark.      

In 2015 and 2016 two and five white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris) respec-

tively stranded along the Danish coastline.  

In 2015 a single and in 2016 two short-beaked dolphin common dolphin (Delphinus delphis) 

were collected.   

 In 2015 one long-finned pilot whale (Globicephala melas) and one humpback whale 

(Megaptera novaeangliae) stranded along the west coast of Denmark - the latter species 

only the third stranding ever documented in Denmark.  

 In 2016 once again, a rare species stranded in Denmark. This time it was a Sower-

by’s beaked whale (Mesoplodon bidens). 2016 also offered strandings of a short-beaked 

common dolphin (Delphinus delphis) and a fin whale (Balaenoptera physalus). Cetacean 

morbillivirus was identified in the fin whale’s brain. It is the first time that morbillivirus has 

been detected in cetaceans in Denmark. 

 Both in 2015 and 2016 decayed sperm whales (Physeter microcephalus) were regis-

tered in Denmark – two and one respectively.  

In both 2015 and 2016 two big unidentified whales - due to decomposition - stranded on the 

west coast of Denmark. In both cases, samples were collected to use in a later identification 

process.   
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INDBERETNINGER AF SPÆTTEDE SÆLER 2015 & 2016 

FIGUR 1 
Antallet af indberettede spættede sæler i 2015 og 2016  

Number of harbour seals registered in 2015 and 2016  

I 2015 blev der i alt indberettet 88 dødfundne eller aflivede spættede sæler (Phoca vitulina) 

fordelt på 67 dødfundne og 21 aflivede sæler. I 2016 var indberetningstallet 157 fordelt på 

henholdsvis 125 dødfundne og 30 aflivede sæler. Desuden var omstændighederne om fund 

af to sæler i 2016 ikke oplyst (FIGUR 1).  

 Indberetningstallene stammer fra indberetninger til Fiskeri- og Søfartsmuseet, enten 

hvor museet har været i direkte kontakt med finder eller har fået indberetninger fra de andre 

parter i Beredskabet for Havpattedyr. Desuden består indberetningerne fra Fiskeri- og Sø-

fartsmuseet af data modtaget fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Esbjerg Kommune og Fanø 

Kommune samt data fra sæler obduceret på DTU Veterinærinstituttet.  

Selvom Fiskeri- og Søfartsmuseet modtager opkald om døde og nødlidende sæler fra hele 

landet, er der en klar overvægt af indberetninger fra museets lokalområde (Lokalenhederne: 

Vadehavet, Blåvandshuk og Vestjylland Arealforvaltning) (FIGUR 2).  

  

FIGUR 2 
Fordelingen af indberettede spættede sæler på Naturstyrelsens lokale enheder 2015 og 2016. 

Bemærk det i disse to år ikke var muligt for lokalenhederne at indberette spættede sæler til 

Beredskabet for Havpattedyr.  

Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2015 and 2016. 

Notice that the local districts have not been able to report harbour seals to the National Contingency 

Plan these two years 

VAD: Vadehavet; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: Thy; VSY: Vendsyssel; 

HIM: Himmerland; KJY: Kronjylland; SHL: Søhøjlandet; MJY: Midtjylland; TRE: Trekantsområdet; SDJ: 

Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Arealforvaltning; VSJ: Vestsjælland; NSJ: Nordsjælland; HST: 

Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: Bornholm   
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  OBDUKTIONER AF SPÆTTEDE SÆLER 2015 & 2016 

I alt 18 spættede sæler indsamlet i 2015 blevet obduceret på DTU Veterinærinstituttet samt 

22 spættede sæler indsamlet i 2016. En enkelt af de spættede sæler fra 2015 blev obduceret 

på Institut for Bioscience, AU. 

 Funddato, lokalenhed, lokalitet, farvand, køn, længde, vægt og spæktykkelse for de 

obducerede spættede sæler fremgår af TABEL 1 og TABEL 2. 

 I henhold til Beredskabsplan for Havpattedyr skal der årligt af Naturstyrelsen indsam-

les indtil 25 spættede sæler fordelt på 8-10 fra Vadehavet, 8-10 fra Limfjorden og 8-10 fra de 

indre danske farvande med henblik på overvågning af sygdomsbilledet i de danske bestande 

af spættede sæler. I 2015 fordelte de obducerede spættede sæler sig mellem farvandene på 

følgende måde: Syv fra Vadehavet (enhederne Vadehavet og Blåvandshuk), tre fra de indre 

danske farvande – én fra Kattegat, én fra Øresund og én fra Østersøen henholdsvis fra en-

hederne Kronjylland, Hovedstaden og Storstrøm. Desuden blev tre sæler fra Nordsøen (NST 

Vestjylland) obduceret samt fire fra Skagerrak (NST Vendsyssel). Desuden var der en enkelt 

sæl, indsendt af NTS Vendsyssel, hvor fundlokaliteten ikke var oplyst, og det derfor ikke var 

muligt at afgøre, hvilket farvand strandingslokaliteten hørte ind under.  

De obducerede spættede sæler fra 2016 fordeler sig som følgende på farvandene: Tre sæler 

fra Vadehavet (NST Vadehavet og NST Blåvandshuk), ni sæler fra Skagerrak (NST Vend-

syssel) og seks sæler fra de indre danske farvande. En af disse seks sæler var fra Lillebælt 

(NST Trekantsområder). De resterende fem sæler var indsendt til obduktion fra NST Nord-

sjælland uden angivelse af fundlokalitet, og derfor er det ikke muligt at sige, om sælerne blev 

fundet i Kattegat eller Øresund. Desuden blev fire sæler i 2016 sendt til Veterinærinstituttet 

fra NST Vendsyssel uden angivelse af fundlokalitet. Det er derfor ikke muligt at afgøre, om 

disse sæler var fra Skagerrak eller Kattegat.  

I ovenstående opgørelse (TABEL 1 og TABEL 2) ses det, at Beredskabsplanens målsæt-

ning om indsamling af spættede sæler til obduktion knap blev opfyldt i 2015 og 2016. Især 

Limfjorden er værd at bemærke, da ingen sæler blev indsamlet fra dette område (NST 

Vestjylland, NST Midtjylland og NST Thy). Dog kan sælen indsamlet fra Fjaltring (Nordsøen) i 

2015 eventuelt siges at tilhøre sælbestanden i Limfjorden.  

 Ud fra TABEL 1 ses det, at 12 af de obducerede sæler i 2015 var hanner, mens kun 

seks var hunner. I 2016 lå fordelingen på henholdsvis 13 hanner og ni hunner (TABEL 2). 

  
Obduktion af spættet sæl på DTU Veterinærinstituttet. 

Autopsy of harbour seal at  DTU Vet National Veterinary Institute 

Foto: Fiskeri– og Søfartsmuseet 
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TABEL1 
Data for spættede sæler obduceret på DTU Veterinær-

instituttet i 2015. 

Data for harbour seals autopsied in 2015 at DTU National 
Veterinary Institute 

*Obduceret på Institut for Bioscience, AU 

**Fundlokalitet ej oplyst. Dog vides det, at sælen blev ind-
sendt af NST Vendsyssel 

***Funddato ej oplyst. Modtaget på DTU Vet. den 4. de-
cember 2015 

****Funddato ej oplyst. Modtaget på DTU Vet. den 24. april 
2015. Fundlokalitet ej oplyst. Dog vides det, at sælen er 
indsendt af NST Vestjylland 

Funddato Lokalenhed Lokalitet Farvand FIMUS j. nr. DTU Vet. nr. Køn Længde (cm) Vægt (kg) Spæk (mm) 

02-04-2015 Vestjylland Fjaltring Nordsøen 1795 15-10417 ♀ 106 15,6 10 

22-05-2015 Blåvandshuk Sjelborg - Bulbjergvej 24 Vadehavet 1753 15-22707 ♂ 81 7,6 10 

28-05-2015 Blåvandshuk Esbjerg Havn ved Smedegaard Vadehavet 1754 15-22709 ♀ - 6,3 - 

01-08-2015 Kronjylland Ellengårde, 8420 Kattegat 1796 15-22990 ♂ 84 7,8 3 

07-08-2015 Blåvandshuk Hvidbjerg Strand Vadehavet 1777 15-22705 ♂ 91 10,3 8 

25-08-2015 Storstrøm Guldborgsund Østersøen 1789 15-22991 ♂ 172 80 8 

23-09-2015* Hovedstaden Kastrup Øresund 1825 - ♀ 103 24 25 

24-09-2015 Vendsyssel Tversted Strand Skagerrak 1790 15-22982 ♀ 94 12,2 9 

14-10-2015 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1791 15-22986 ♂ 88 14,6 - 

23-10-2015 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1782 15-22985 ♀ 150 48 10 

26-10-2015 Blåvandshuk Sædding Strand Vadehavet 1781 15-22710 ♂ 98 - 12 

03-11-2015 Blåvandshuk Hvidbjerg Strand Vadehavet 1783 15-22713 ♂ 103 14,5 11 

03-11-2015 Blåvandshuk Hvidbjerg Strand Vadehavet 1784 15-22-983 ♂ 107 20,3 18 

15-11-2015 Blåvandshuk Esbjerg Vadehavet 1785 15-22704 ♀ 91 11,8 8 

30-11-2015 Vendsyssel Skallerup Klit Skagerrak 1792 15-22712 ♂ 101 17,2 10 

04-12-2015** Vendsyssel - - 1813 16-19914 ♂ 97 12,9 5 

Ej oplyst*** Vendsyssel Grønhøj Strand Skagerrak 1793 15-22984 ♂ 95 14,5 9 

Ej oplyst**** Vestjylland Ej Oplyst Nordsøen 1794 15-10416 ♂ 109 22,8 15 
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TABEL2 
Data for spættede sæler obduceret på DTU Veterinærinstitut-
tet i 2016  
Data for harbour seals autopsied in 2016 at DTU National Veteri-
nary Institute 
*Fundlokalitet ej oplyst. Dog vides det, at sælen blev indsendt af 
NST Blåvandshuk 
**Fundlokalitet ej oplyst. Dog vides det, at sælen blev indsendt af 
NST Vendsyssel 
***Fundlokalitet ej oplyst. Dog vides det, at sælen blev indsendt af 
NST Nordsjælland 
****Fundlokalitet ej oplyst. Dog vides det, at sælen blev indsendt 
af NST Storstrøm 
*****Funddato ej oplyst. Modtaget på DTU Vet. den 28. oktober 
2016. Fundlokalitet ej oplyst. Dog vides det, at sælen blev ind-
sendt af NST Vendsyssel 

 

Funddato Lokalenhed Lokalitet Farvand FIMUS j. nr. DTU Vet. nr. Køn Længde (cm) Vægt (kg) Spæk (mm) 

04-01-2016 Trekantsområdet Hjelsminde Nor Lillebælt 1799 16-111930 ♂ - 47,5 - 

25-02-2016* Blåvandshuk - Vadehavet 1800 16-3483 ♀ 98 16,9 14 

25-02-2016* Blåvandshuk - Vadehavet 1801 16-3482 ♂ 97 17,2 15 

28-02-2016** Vendsyssel - - 1807 16-19908 ♂ 102 14,8 10 

07-03-2016 Vadehavet Kongeåen Vadehavet 1797 16-19917 ♂ 109 18,2 20 

19-06-2016 Vendsyssel Skagen Storstrand Skagerrak 1806 16-19905 ♂ 149 46,3 3 

04-08-2016 Vendsyssel Skallerup Klit Skagerrak 1818 16-19920 ♂ 85 8,2 15 

07-08-2016 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1811 16-19912 ♀ 93 8,6 10 

07-08-2016 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1821 16-19923 ♀ 91 9,6 10 

09-08-2016 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1819 16-19921 ♂ 102 11,3 8 

08-09-2016*** Nordsjælland - Østersøen 1823 16-19925 ♀ 89 9,2 5 

08-09-2016*** Nordsjælland - Østersøen 1814 16-19915 ♀ 82 6,6 10 

08-09-2016*** Nordsjælland - Østersøen 1812 16-19913 ♂ 101 12,8 15 

08-09-2016**** Storstrøm - Østersøen 1824 16-19926 ♂ 118 26,6 25 

08-09-2016*** Nordsjælland - Østersøen 1822 16-19924 ♀ 86 7,1 3 

15-09-2016 Vendsyssel Grenen Camping Skagerrak 1817 16-19919 ♀ 98 12,2 10 

12-10-2016 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1816 16-19918 ♀ 103 12,9 10 

12-10-2016 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1810 16-19911 ♂ 99 13 10 

28-10-2016 Vendsyssel Ej oplyst Ej oplyst 1809 16-19910 ♂ 94 10,5 10 

31-10-2016 Vendsyssel Lønstrup Strand Skagerrak 1815 16-19916 ♂ 98 12,3 10 

04-12-2016** Vendsyssel - - 1813 16-19914 ♂ 97 12,9 5 

Ej oplyst***** Vendsyssel - - 1820 16-19922 ♀ 87 8,2 8 
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FIGUR 3 
Længdefordelingen blandt obducerede spættede sæler fra 2015 og 2016  
Distribution of length among autopsied harbour seals 2015 and 2016  

FIGUR 4 
Ernæringstilstand hos obducerede spættede sæler 2015  
Nutritional condition of autopsied harbour seals 2015  

Længdefordeling blandt de 18 og 22 spættede sæler henholdsvis obduceret i 2015 og 2016 

var med en overvægt af, hvad må formodes at være unge dyr (80-89 cm, 90-99 cm og 100-

109 cm – FIGUR 3).  

 De vigtigste obduktionsfund for spættede sæler i 2015 og 2016 år fremgå af henholds-

vis APPENDIKS A og APPENDIKS C.  

   

I 2015 var hele 11 (61%) af de obducerede spættede sæler afmagret med sparsomme fedt-

depoter (FIGUR 4). Dette var tilfældet for 12 (57 %) af sælerne fra 2016, mens otte (38%) 

af sælerne fra 2016 var af normal huld med moderate fedtdepoter (FIGUR 5).  

Hos 11 (61%) af de obducerede spættede sæler fra 2015 sås lungeorm (Filaroides gymnu-

rus og Otostrongylus circumlitus). Dette tal lå på 10 (45%) for spættede sæler obduceret i 

2016.  
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FIGUR 5 
Ernæringstilstand hos obducerede spættede sæler 2016  
Nutritional condition of autopsied harbour seals 2016 

TABEL 3 
Liste over fund af bakterier og parasitter ved obduktion af spættet sæl i 2015 
List of bacteria and parasites found during autopsies of harbour seals in 2015  

Forekomsten af parasitter i mavetarmsystemet hos de obducerede spættede sæler fra 2015 

og 2016 ses i TABEL 3 og TABEL 4 – henholdsvis syv og ti forskellige parasitter blev 

fundet.   

I de tilfælde hvor de bakteriologiske undersøgelser ikke blot viste en uspecifik blandingsflora, 

blev der i 2015 sporet fire forskellige bakterier, mens der i 2016 blev sporet tre hos de obdu-

cerede sæler (TABEL 3 og TABEL 4).    

 Resultaterne af sygdomsundersøgelserne lå inden for det normalt forventelige. Ingen 

spættede sæler i hverken 2015 eller 2016 blev testede positive for sælpest Phocine Distem-

per Virus (PDV). Der blev heller ikke fundet tegn på andre alvorlige smitsomme sygdomme 

blandt de obducerede sæler. Det tyder således på, at sundhedstilstanden i bestanden ikke er 

forringet.  

TABEL 4 
Liste over fund af bakterier og parasitter ved obduktion af spættet sæl i 2016 
List of bacteria and parasites found during autopsies of harbour seals in 2016 
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INDBERETNINGER AF GRÅSÆLER 2015 & 2016 

I 2015 blev der i alt indberettet seks gråsæler (Halichoerus grypus). Af disse seks sæler var 

to dødfundne, mens fire blev aflivet. I 2016 blev der indberettet syv gråsæler, hvoraf to var 

dødfundne, og fem blev aflivet (TABEL 5). 

I TABEL 5 ses det, at tre af de indberettede gråsæler blev kønsbestemt – der var tale om 

tre hanner. Desuden blev fire af sælerne målt – henholdsvis 100 cm, 106 cm, 122 cm og 170 

cm.  

TABEL 5 
Data for indberettede gråsæler 2015 og 2016 
Data for registered grey seals in 2015 and 2016  

Der er altså tale om tre juvenile sæler samt en næste fuldvoksen sæl. Det vides ikke om 

sælen på 170 cm var en han eller en hun. Voksne gråsælhanner bliver mellem 200 cm og 

230 cm, mens hunnerne kun bliver mellem 170 cm og 190 cm.  

 I 2016 blev alle de indberettede gråsæler kønsbestemt. Der var tale om fem hanner 

og to hunner. Seks af de syv indberettede sæler blevet desuden målt til følgende længder: 

90 cm, 104 cm, 105 cm, 130 cm, 132 cm og 205 cm. Der var i 2016 igen tale om flest juveni-

le dyr samt hvad der må formodes at være en fuldvoksen gråsæl han (TABEL 5). 

Funddato Lokalenhed Lokalitet Farvand OMSTÆNDIGHED INDSAMLET FIMUS j. nr. DTU Vet. nr. Køn Længde (cm) Vægt (kg) Spæk (mm) 

2015            

04.04.2015 NST Vendsyssel Grenen Skagerrak Aflivet Indsamlet 1788 15-22711 ♂ 122 30,5 23 

24.04.2015 NST Blåvandshuk C002, Hegnet Vadehavet Aflivet Destrueret - - ♂ 100 - - 

15.05.2015 NST Blåvandshuk Fanø, A956 Vadehavet Dødfunden Destrueret - - - 170  - - 

25.06.2015 NST Bornholm Listed, Bornholm Østersøen Dødfunden Destrueret - - - - - - 

30.11.2015 NST Blåvandshuk Vejrs Strand Vadehavet Aflivet Indsamlet 1786 15-22708 ♂ 106 17,7 10 

15.12.2015 NST Vendsyssel  Løkken Strand Skagerrak Aflivet Indsamlet 1798 - - - - - 

2016            

13.04.2016 NST Blåvandshuk Børsmose Strand Vadehavet Aflivet Indsamlet 1802 16-19927 ♂ 130 25,7 15 

14.04.2016 NST Blåvandshuk C018, Skodbjerge Vadehavet Aflivet Destrueret - - ♀ 105 - - 

09.06.2016 NST Bornholm Antoinette Strand Østersøen Aflivet Indsamlet 1805 16-10124 ♂ 90 10,7 8 

27.06.2016 NST Blåvandshuk Henne Strand Vadehavet Aflivet Indsamlet 1803  ♂    

12.07.2016 NST Vestjylland C065, Holmlands Klit Nordsøen Dødfundet  Destrueret - - ♂ 205 - - 

14.07.2016 NST Blåvandshuk Vejers Strand Vadehavet Aflivet Indsamlet 1804 16-19929 ♂ 132 33 20 

28.10.2016 NST Vendsyssel Ej oplyst - Dødfundet Indsamlet 1808 16-19909 ♀ 104 16,9 10 
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OBDUKTIONER AF GRÅSÆLER 2015 & 2016 

I 2015 blev tre af de seks indberettede gråsæler obduceret – to af sælerne blev obduceret på 

DTU Veterinærinstituttet, mens én blev obduceret på Institut for Bioscience, AU (TABEL 5). 

Året 2016 bød på fire gråsæl-obduktioner (TABEL 5). De vigtigste obduktionsfund fra de 

obducerede gråsæler i 2015 og 2016 fremgår af APPENDIKS B og APPENDIKS D.  

En af de tre obducerede gråsæler fra 2015 var en ung let afmagret sæl aflivet ved skud og 

uden tegn på sygdom. De bakteriologiske undersøgelser viste hæmolytiske E. Coli i lungerne 

samt Arcanobacterium phocae i svælget. 

 En anden ung sæl var også aflivet ved skud. Sælen havde mange lungeorm 

(Otostrongylus circumlitus) i bronkierne, som sandsynligvis har givet anledning til besværet 

vejrtrækning. Desuden var der tegn på bakteriel lungebetændelse (Enterococcus spp.). Der 

sås også kroniske forandringer i lungens blodkar grundet tilstedeværelsen af hjerteorm 

(Acanthocheilonema spirocauda). I maven hos sælen fandtes parasitter (Contracaecum 

osculatum) og i tyndtarmen kradsere (Acanthocephala). I tarmene blev der også fundet lun-

geormslarver og spoleorm æg .  

I 2016 blev en juvenil gråsæl aflivet på grund af skader på halsen forårsaget af et fiskenet. I 

lungerne hos denne sæl sås talrige lungeorm (Otostrongylus circumlitus) samt tegn på lokal 

bakterielinfektion. I maven på sælen blev der observeret både mørke tynde orm og hvide 

tykke orm - ormene blev ikke artsbestemt. I tarmen var der spoleorm æg (contracaecum).  

 Hos en anden ung aflivet gråsæl fra 2016 var det ikke muligt at finde årsagen til sæ-

lens svækkelse. I maven hos denne sæl sås små rundorm, og de bakteriologiske undersø-

gelser viste Streptococcus dysgalactiae og Streptococcus phocae i lungerne. I 2016 var en 

anden aflivet gråsæl afmagret og havde hjerteorm (Acanthocheilonema spirocauda) samt 

lungeorm (Otostrongylus circumlitus). Desuden blev der fundet blod i spæklaget lige foran 

venstre bagluffe. 

 Den sidste gråsæl der blev obduceret fra 2016 var en ung dødfunden gråsæl. Sælen 

var normal af huld med moderate fedtdepoter, I maven fandtes få spoleorm, som ikke kunne 

artsbestemmes. Desuden var venstre øje rumperet og blodigt. Der blev fundet to luselignen-

de parasitter i svælgets slimhinde.  

 Grundet det ganske lille antal obducerede gråsæler i 2015 og 2016 er det ikke muligt 

at drage konklusioner om gråsælbestandens sundhedstilstand i Danmark.  

INDBERETNINGER AF MARSVIN 2015 & 2016 

FIGUR 6 
Antallet af indberettede marsvin i perioden 2009 til 2016  

Number of harbour porpoises registered 2009-2016  

I 2015 blev der i alt indberettet 23 marsvin (Phocoena phocoena) til Beredskabet for Havpat-

tedyr, mens der i 2016 blev indberettet 77 marsvin (FIGUR 6). Data er stykket sammen af 

indberetninger til Fiskeri- og Søfartsmuseet, enten hvor museet har været i direkte kontakt 

med finder eller gennem de andre partnere i Beredskabet for Havpattedyr. Desuden består 

indberetningerne fra Fiskeri- og Søfartsmuseet også af data modtaget fra Ringkøbing-Skjern 

Kommune, www.hvaler.dk samt data fra marsvin obduceret på DTU Veterinærinstituttet. 
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FIGUR 7 
Fordelingen af indberettede marsvin på Naturstyrelsens lokale enheder 2015 og 2016. Bemærk 

det i disse to år ikke var muligt for lokalenhederne at indberette spættede sæler til Beredskabet 

for Havpattedyr.  

Number of harbour porpoises registered by each district under the Danish Nature Agency 2015 and 

2016. Notice that the local districts have not been able to report harbour porpoises to the National Con-

tingency Plan these two years 

VAD: Vadehavet; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: Thy; VSY: Vendsyssel; 

HIM: Himmerland; KJY: Kronjylland; SHL: Søhøjlandet; MJY: Midtjylland; TRE: Trekantsområdet; SDJ: 

Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Arealforvaltning; VSJ: Vestsjælland; NSJ: Nordsjælland; HST: 

Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: Bornholm   

På FIGUR 7 ses det, at indberetningerne af marsvin kommer fra hele landet, dog er der en 

overvægt af indberettede marsvin i 2016 fra NST Blåvandshuk (32 ud af 77 indberettede 

marsvin).  

I 2015 blev kun de obducerede marsvin kønsbestemt og målt. I 2016 blev, udover de obdu-

cerede marsvin, også mange af de marsvin registeret af Ringkøbing-Skjern Kommune køns-

bestem og målt.  Som det ses på FIGUR 8 blev kun to marsvin opmålt i 2015, mens der var 

tale om 28 marsvin i 2016. I 2016 var hovedparten (24 individer ud af 31) formodentlig voks-

ne marsvin med en længde på mellem 120 cm til 180 cm (FIGUR 8). Derudover blev et af 

marsvinene mål til 200 cm, hvilket enten kan skyldes en målefejl eller at der i dette tilfælde 

måske slet ikke var tale om et marsvin, men derimod en anden hvalart for eksempel en ung 

hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris), som for et utrænet øje måske kan forveksles med 

marsvin (FIGUR 9).   

 Lige som med opmålingerne ses det på FIGUR 10, at det i årene 2015 og 2016 var 

en begrænset mængde af de indberettede marsvin, der blev kønsbestemt – henholdsvis én i 

2015 og 16 i 2016.   

FIGUR 8 
Længdefordelingen blandt opmålte marsvin 2015 og 2016  
Distribution of length among measured harbour porpoises 2015 and 2016  
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FIGUR 10 
Kønsfordelingen blandt indberettede marsvin 2015 og 2016  
Distribution of sex among harbour porpoises registered in 2015 and 2016  

FIGUR 9 
For et utrænet øje kan marsvin (Phocoens phocoena) (øverst) og hvidnæse (Lagenorhynchus 
albirostris) (nederst) ved første øjekast forveksles.  
For beginners it can be difficult at first sight to recognize a harbour porpoise (Phocoens phocoena) from 
a white-beaked dolphin (Lagenorhynchus albirostris).   
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OBDUKTIONER AF MARSVIN 2015 & 2016 

I 2015 blev to marsvin obduceret, og i 2016 blev fem marsvin obduceret. Funddato og lokali-

tet samt køn, længde, vægt og spæktykkelse fremgår af TABEL 6. De vigtigste obduktions-

fund hos de obducerede marsvin kan ses i APPENDIKS E og APPENDIKS F. Grundet 

det lave antal obducerede marsvin kan der ikke drages konklusioner om bestandens sund-

hedstilstand i Danmark.  

TABEL 6 
Data for obducerede marsvin 2015 og 2016 
Data for autopsied harbour porpoises 2015 and 2016  
*Funddato samt lokalitet ej oplyst 

Funddato Lokalenhed Lokalitet Farvand FIMUS j. nr. DTU Vet. nr. Køn Længde (cm) Vægt (kg) Spæk (mm) 

2015          

03.01.2015 NST Vadehavet Sønderho, Fanø Vadehavet C357 15-2658 ♂ 136 38,9 14 

03.06.2015 NST Vadehavet Sædding Strand, Esbjerg Vadehavet C364 15-22706 - 78 7,5 11 

2016          

29.01.2016 NST Blåvandshuk Bjerregaard, C002 Vadehavet C370 16-19928 ♂ 98 16 18 

26.02.2016 NST Blåvandshuk Bjerregaard Vadehavet C372 16-19904 ♂ 127 30,6 16 

12.03.2016 NST Vadehavet Sjælborgdalen Vadehavet C375 16-19903 ♀ 110 26,5 37 

13.03.2016 NST Kronjylland Skødshoved Bro Kattegat C383 16-8037 ♀ 125 29,7 12 

Ej oplyst* NST Vadehavet Ej oplyst Vadehavet C382 16-6157 ♂ - - - 
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INDBERETNINGER & OBDUKTIONER AF HVIDNÆSER 2015 & 2016 

I 2015 blev der i alt indberettet fem hvidnæser (Lagenorhynchus albirostris) til Beredskabet 

for Havpattedyr (TABEL 7). Tre af de fem hvidnæser blev obduceret.  

 Den første hvidnæse blev fundet død ved Marbæk Strand (Esbjerg) den 23. maj 2015 

(FIGUR 11). Hvalen blev straks bjerget af Fiskeri- og Søfartsmuseet og blev obduceret den 

22. juni 2015. Den ansvarlige dyrlæge under obduktionen var Aage Kristian Olsen Alstrup.  

 Der var tale om en yngre hun i god foderstand, og dødsårsagen kunne ikke fastlæg-

ges.  

 Den næste hvidnæse strandede ved Uggerby den 24. maj 2015. Den efterfølgende 

dag blev hvidnæsen obduceret af dyrlæge Trine Hammer Jensen. Hvidnæsen viste tegn på 

bifangst. Der var mange ar efter net omkring næbet og på bugen. Omkring halen var der 

viklet et nylonreb, og der var også et dybt indhug i halen. Desuden var lungerne væskefyldte, 

tunge og mørkerøde, hvilket tyder på druknedød.  

 Den sidste af de obducerede hvidnæser i 2015 blev fundet ved Nørre Lyngby den 30. 

maj 2015 (FIGUR 12). Den blev bjerget og obduceret den 2. juni 2015. Dyrlæge Trine Ham-

mer Jensen forestod obduktionen. Hvidnæsen havde en nyresygdom, dog forblev årsagen til 

denne sygdom ukendt. Sygdommen kan dog have begrænset nyrefunktionen, hvilket kan 

have nedsat hvalens immunforsvar. Hvidnæsen havde også bakteriel lungebetændelse med 

spredning til blodbanen. Dette kan have været den direkte årsag til hvidnæsens død, men 

kan også blot have svækket hvalen så meget, at den druknede.  

 I 2016 blev kun én enkelt hvidnæse indberettet til Beredskabet for Havpattedyr. Den-

ne hvidnæse strandede levende ud for Lodbjerg Fyr den 19. februar 2016. Den afkræftede 

hvidnæse blev aflivet ved skud gennem åndehullet. Hvalen blev obduceret af Aage Kristian 

Olsen Alstrup den 21. juni 2016. Der var tale om en 269 cm lang kønsmoden han med para-

sitærbetinget betændelse i maveslimhinden.  

FIGUR 11 
Hvidnæse fundet død ved 

Marbæk Strand den 23. maj 

2015 

White-beaked dolphin found 

dead at Marbæk beach the 

23 May 2015 

Foto: Per Sjögreen Jensen 
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Funddato Lokalenhed Lokalitet Farvand Omstændighed Indsamlet FIMUS j. nr. DTU Vet. nr. Køn Længde (cm) Vægt (kg) Spæk (mm) 

2015            

23.05.2015 NST Vadehavet Marbæk Strand, Esbjerg Vadehavet Dødfunden Indsamlet C361 -  ♀ 251 - 19 

24.05.2015 NST Vendsyssel Uggerby Strand Skagerrak Dødfunden Indsamlet C360 15-8922 ♀ 223 -  15 

30.05.2015 NST Vendsyssel Nørre Lyngby Skagerrak Dødfunden Indsamlet C363 15-9255 ♀ 260 - 22 

30.05.2015 NST Vendsyssel Rødhus Strand Skagerrak Dødfunden Hoved forsøgt indsamlet C362 - - - - - 

01.06.2015 NST Vendsyssel Mellem Kjul og Hirtshals Skagerrak Dødfunden Destrueret - - - - - - 

2016            

19.02.2016 NST Thy Lodbjerg Fyr Nordsøen Aflivet Indsamlet C377 16-20115/16-9872 ♂ 269 - 12 

 

TABEL 7 
Data for indberettede hvidnæser 2015 og 2016 

Data for registered white-beaked dolphins 2015 and 2016  

FIGUR 12 
Hvidnæse fundet død ved 

Nørre Lyngby den 30. maj 

2015 

White-beaked dolphin found 

dead at  Nørre Lyngby beach 

the 30 May 2015 

Foto: Trine Hammer Jensen 
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INDBERETNING & OBDUKTIONAF LANGLUFFET GRIND 2015  

Den 20. september 2015 strandede en langluffet grind (Globicephala melas) (FIMUS jour. 

nr.: C369) 1,5 km nord for Søndervig. Hvalen blev aflivet ved skud. Grinden blev obduceret 

den 6. oktober 2016, hvor dyrlægerne Mette Sif Hansen og Aage Kristian Olsen Alstrup var 

til stede. Der var tale om en juvenil han på 270 cm med parasitær (ikter) betinget kronisk 

betændelse og sårdannelse i maveslimhinden. Det er kendt, at ikter kan forårsage en kraftig 

fremmedlegemereaktion i maveslimhinden hos hvaler.  

 På bagkroppen havde grinden sår, som var ved at hele. Her blev der fundet cyster 

med ikter, antageligt fordi sårene har lettet encysteringen igennem huden. På trods af de 

parasitære infektioner var hvalen i god ernæringsstand, og det er derfor uvist, hvor stor på-

virkning parasitbyrden har haft på sundhedstilstanden samt hvorvidt sårene på bagparten 

har påvirket hvalens bevægelser.    

INDBERETNING & INDSAMLING AF PUKKELHVAL 2015  

Den 30. juni 2015 strandede en død rådden pukkelhval (Megaptera novaeangliae) ved Sten-

bjerg Landingsplads mellem Agger og Klitmøller. Dele af skelettet, men ikke kraniet, blev 

sikret og opbevares af Statens Naturhistoriske Museum. Stranding af en død pukkelhval i 

Danmark må siges at være en historisk sjælden begivenhed. Sidst pukkelhvaler strandede i 

Danmark var i 1806 på Bornholm samt i 1905 ved Lønstrup. Pukkelhvalens leveområder er i 

både oceaniske vande og langs kysten. Pukkelhvaler er siden 1995 observeret levende i 

Danmark flere gange, og senest i 20141.  

INDBERETNING & OBDUKTIONAF ALMINDELIG NÆBHVAL  2016  

Den 7. november 2016 strandede en næbhval (Mesoplodon bidens) ved Ferring sø. Hvalen 

blev indsamlet til obduktion af Statens Naturhistoriske Museum (ID nr.: M1677). Næbhvalen 

blev obduceret af dyrlæge Emilie Andersen-Ranberg. 

Der var tale om en han på 240 kg og 271 cm – altså en årsunge. Voksne dyr er mellem 4,4 

og 5,5 meter lange og vejer mellem 1.000 og 1.300 kg, mens nyfødte unger måler cirka 2,4 

meter og vejer 170 kg. Den endelige artsbestemmelse blev foretaget ved hjælp af en DNA-

analyse, da der efter obduktionen af hvalen stadigvæk var usikkerhed om hvilken art af næb-

hval, der var tale om. Sidst en almindelig næbhval strandede, var i 1992 ved Stenderup Ha-

ge. Det hører sjældenhederne til, at almindelig næbhval strander langs danske kyster – arten 

lever typisk i oceaniske, tempererede havområder.     

INDBERETNING & OBDUKTIONAF FINHVAL 2016  

Den 23. februar 2016 strandede en finhval (Balaenoptera physalus) ved Saltum Strand. Fin-

hvalen blev obduceret af Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum og 

Veterinary Medicine Hannover, Tyskland. Der var tale om en 17,28 meter lang han. Da DTU 

Veterinærinstituttet efterfølgende undersøgte hvalens hjernevæv blev morbillivirus også kal-

det ”cetacean morbillivirus” påvist. Det er første gang, at morbillivirus er blevet konstateret i 

en hval i Danmark, men morbillivirus er tidligere fundet hos hvaler andre steder i verden. 

Hvad angår finhvaler blev der i 2000 konstateret morbillivirus hos to finhvaler, der strandede 

ved henholdsvis den belgiske og franske kyst . Det er uvist, om hvalen døde af morbillivirus-

infektionen eller om infektionen, der påvirker hjernen, har forstyrret hvalens navigation og har 

medført at hvalen strandede. Morbillivirus er kendt for at forårsage stor dødelighed blandt 

sæler – sælpest eller phocine distemper virus. Meget lidt tyder dog på, at den type morbillivi-

rus, der kendes fra hvaler, kan overføres til sæler. Mennesker kan ikke smittes med sælpest 

eller morbillivirus fra hvaler, men det kan uvaccinerede hunde, så det anbefales at holde sin 

hund væk fra døde hvaler og sæler 2.  

 Finhvalens skelet blev efterfølgende rengjort og udstilles nu på Nordsøen Oceanarium 

i Hirtshals.  

Den 26. februar 2015 strandede en kortnæbbet almindelig delfin (Delphinus delphis) på 

Vestamager. Delfinen blev indsamlet af Statens Naturhistoriske Museum (ID nr.: M 1665). 

Derudover indsamlede Statens Naturhistoriske Museum også en kortnæbbet almindelig del-

fin den 12. marts 2016 ved Havnsø (ID nr.: M1672). I 2016 blev der også fundet en død kort-

næbbet delfin i bunden af Roskilde Fjord (den 5. september 2016). Denne delfin havde 

svømmet rundt i fjorden i over 200 dage før den døde3.   

INDBERETNINGER AF KORTNÆBBET ALMINDELIG 

DELFIN 2015 & 2016 
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INDBERETNINGER AF KASKELOTTER  2015 & 2016 

I 2015 strandede to meget henfaldne kaskelotter i Danmark. Den første strandede den 16. 

januar 2015 ved Harboøre. Der var tale om en han. Underkæben blev sikret, men i en efter-

følgende vinterstorm drev resten af kadaveret til havs igen. Den anden kaskelot strandede 

den 11. februar 2015 ved Sønder Ho på Fanø. Hvalen var en han og målte 15,1 meter. End-

nu en gang var hvalen meget henfalden, og derfor blev kun underkæbe samt vævsprøver 

indsamlet (FIGUR 13).  

 I 2016 strandede der også en meget henfalden kaskelot på Fanø (Søren Jessens 

Sand). Strandingen fandt sted den 22. maj 2016. Eftersom hvalen var ekstrem henfalden, 

blev den gravet ned.  

INDBERETNINGER AF UIDENTIFICERET HVALER  2015 & 2016 

Den 27. august 2015 blev en større ekstrem henfalden hval fundet ved Lyngby i Thy. En 

knogle blev sikret for at muliggøre en senere artsbestemmelse (FIMUS Jour. nr.: C368) 

I 2016 strandede også en meget rådden hval, som det umiddelbart ikke var muligt at artsbe-

stemme. I dette tilfælde var der tale om en 7,5 meter lang bardehval (uden hoved og hale). 

Hvalen strandede den 18. juli 2016 syd for Gammel Skagen. En vævsprøve blev indsamlet 

til artsbestemmelse.  

 

FIGUR 13 
Kaskelot fundet død ved Sønder Ho på Fanø den 11. februar 2015 

Sperm whale  found dead at Sønder Ho beach (Fanø) the 11 February 2015 

Foto: Fiskeri– og Søfartsmuseet  

1. Kinze, C. C., Jensen, L. F.: Pukkelhvaler i Østersøen anno 2014, Hahn-Pedersen, M. (red): Sjæk’len 

2014, Årbog for Fiskeri– og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet i Esbjerg 2014, 2015, p. 132-139  

2. Jensen, T. V.: Finhvalen fra Blokhus Strand var smittet med sjælden virus, lokaliseret den 6. decem-

ber 2017 på: http://www.dtu.dk/nyheder/2016/04/finhvalen-fra-blokhus-strand-var-smittet-med-sjaelden-

virus?id=98ac20a1-e8ca-4ff5-8d97-aafb5412d9c0 

3. Kinze, C. C.: Onsdag den 3.8.2016—Delfin springer fortsat i bunden af Roskilde Fjord, lokaliseret den 

31. januar 2018 på: http://hvaler.dk/nyheder.html 
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APPENDIKS A – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND 

HOS SPÆTTET SÆL 2015 

Patologiske og bakteriologiske fund hos spættede sæler obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 

2015. FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får på Fiskeri- og Søfarts-

museet.  

FIMUS J. NR. 1753 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse og tekstur – lidt lys af farve 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Konklusion: Ung spættet sæl af normalt huld aflivet ved skud. Ingen tegn på alvorlige smitsomme 
sygdomme  

FIMUS J. NR. 1754 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal uden indhold, dog lidt fæces i tyktarm  
 
Lever: Normal størrelse, tekstur og farve 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Konklusion: Nyfødt afmagret spættet sæl aflivet ved skud. Ingen tegn på sygdomsmæssige for-
andringer 

 

FIMUS J. NR. 1777 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt brunligt/gult tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Næse: De bakteriologiske undersøgelser viste mange Streptococcus phocae i blandingskultur 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste mange Arcanobacterium phocae og Streptococcus 
phocae i blandingskultur 
 
Konklusion: Afmagret spættet sæl aflivet ved skud. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdom-
me  

FIMUS J. NR. 1781 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var fortykkede med små mørkfarvede områder (lobulær distribution). I 
bronkier og luftrør sås store mængder lungeorm (Filaroides gymnurus og Otostrongylus circumlitus) 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold udover spoleorm (Contracaecum osculatum). Sparsomt tarmind-
hold. I tyktarmen fandtes brunlige misfarvninger i slimhinden. I tarmen fandtes en massiv udskillelse af 
lungeormlarver og lavgradig udskillelse af spolormæg 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste uspecifik blandingsflora 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste uspecifik blandingsflora  
 
Konklusion: Juvenil spættet sæl aflivet ved skud. Med massiv lungeormsinfektion, der formodes 
at have forstyrret lungefunktionen. Der er ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 
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FIMUS J. NR. 1782 
Tilstand: Ekstrem afmagret uden synlige fedtdepoter  
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende, dog var lungerne meget blodige 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold udover en del spoleorm (Contracaecum osculatum). Der fandtes en 
moderat mængde indhold i tarmkanalen. Tarmindholdet var desuden lidt fast i endetarmen 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Hud/Sår: Der sås en tynd nylonsnøre omkring nakke/hals. Snøren havde skåret sig ca. 1 cm igennem 
huden, som var helet henover snøren. Der var ingen synlige tegn på infektion i området, men der sås en 
fortykkelse i underhuden    
De bakteriologiske undersøgelser viste mange Arcanobacterium phocae i blandingskultur  
 
Konklusion: Dødfundet ekstremt afmagret spættet sæl med en gammel skade forårsaget af fiske-
net. Ingen tegn på smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1783 
Tilstand: Afmagret, med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende, dog med enkelte orm (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Respirationsorganer: Bronkierne var fyldt op med lungeorm (Filaroides gymnurus og Otostrongylus 
circumlitus) 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold bortset fra én rundorm (Contracaecum osculatum). I tarmkanalen 
fandtes sparsomt indhold. Tarmindholdet var tyndt og lysebrunt i endetarmen. I tarmene fandtes en 
massiv udskillelse af lungeorms larver 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste uspecifik blandingsflora  
 
 
Konklusion: Let afmagret spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde en massiv infektion med 
lungeorm, som sandsynligvis har påvirket dyrets vejrtrækning 

FIMUS J. NR. 1784 
Tilstand: Normal af huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var meget mørke og marmorerede med mange store lungeorm 
(Filaroides gymnurus og Otostrongylus circumlitus). De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik 
blandingsflora i lungerne 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold bortset fra én spoleorm (Ascaridia spp.). I tarmkanalen fandtes 
sparsomt indhold. I tarmene fandtes en massiv udskillelse af lungeorms larver  
 
Lever: Normal størrelse, lidt lys af farve og med blød tekstur 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste Arcanobacterium phocae i blandingskultur  
 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde en massiv infektion med lungeorm 
og uden øvrige tegn på sygdom   

FIMUS J. NR. 1785 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende, dog få orm i højre hjertekammer (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende, dog en del lungeorm i bronkierne (Filaroides gymnurus og Oto-
strongylus circumlitus). De bakteriologiske undersøgelser viste Streptococcus spp. i blandingskultur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold bortset fra få spoleorm (Contracaecum osculatum). I tarmkanalen 
fandtes sparsomt indhold. I tarmene fandtes en massiv udskillelse af lungeorms larver og en lavgradig 
udskillelse af spoleormæg (10 æg/g).  
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste mange Arcanobacterium phocae i blandingskultur 
 
Konklusion: Ung let afmagret spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde mange lunge- og hjerte-
orm. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 
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FIMUS J. NR. 1787 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Manglede (der var hul til brysthulen) 
 
Respirationsorganer: Let marmorerede 
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold (fiskeben). Tarmkanal med moderat mængde indhold 
(blodigt i hele tarmens længde). Der sås stor blødning omkring de store blodkar ved tarmen. Enkelt 
acanthocephala i tyndtarm  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur  
 
Konklusion: Dødfunden voksen spættet sæl uden tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1789 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter  
 
Hjerte: Upåfaldende, dog sås en stor mængde blod (1½ l) og blødninger i brysthulen  
 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende 
 
Mave/tarm: Mavesæk med rigeligt indhold af fiskeben, en del væske og nogle spoleorm (Ascaridia spp.). 
I tyktarmen fandtes rigeligt indhold, men tyndtarmen var uden indhold  
 
Lever: Normal størrelse og farve men med nedsat tekstur pga. forrådnelse. De bakteriologiske undersø-
gelser viste en uspecifik blandingsflora  
 
Mund/Svælg: Alle tænder meget nedslidte. I mundhule og svælg fandtes rundorm, hvilket kan være tegn 
på at sælen har kastet op i den agonale fase. De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blan-
dingsflora 
 
Bagluffer: På højre og venstre bagluffe manglede henholdsvis 1. og 2. klo. I forbindelse med de mang-
lende klør fandtes bindevæv og hårtab 
 
Spæk: Øget blodfyldning i blodkar. Dette fund er uspecifikt, men kan være tegn på cirkulationsforstyrrel-
ser ved f.eks. chok 
 
Konklusion: Reguleret fuldvoksen spættet sæl med nedslidte tænder. Ingen tegn på smitsomme 
sygdomme 

FIMUS J. NR. 1790 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Luffer: To sår på højre bagluffe og et på venstre bagluffe. De bakteriologiske undersøgelser viste man-
ge Arcanobacterium phocae i blandingskultur  
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
 
Respirationsorganer: Lungerne var marmorerede med fortættede områder. Der sås mange lungeorm 
(Filaroides gymnurus og Otostrongylus circumlitus) i bronkierne. De bakteriologiske undersøgelser viste 
Arcanobacterium phocae og mange Streptococcus i blandingskultur  
 
Mave/tarm: Mavesækken var uden indhold, men der sås blodigt slim og nogle små tynde orm (Anisakis 
orm og Contracaecum osculatum). Tarmkanalen var uden indhold, men der sås blodigt slim i dele af 
tarmkanalen. I tynd- og tyktarm sås mange små lungeormlarver 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste uspecifik blandingsflora 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde en stor forekomst af lungeorm, der 
må formodes at have medført vejrtrækningsbesvær pga. blokeringen af bronkierne, Desuden er 
der påvist bakterier i lungerne, som ses ved bakteriel lungebetændelse. Ingen tegn på alvorlige 
smitsomme sygdomme  

FIMUS J. NR. 1791 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var blodige med mørke fortættede områder ventralt på begge lunge-
halvdele. I lungerne sås inflammationsceller i alveoler og bronkioler. I områder af lungen se parasitter 
(Otostrongylus cicumlitus). De bakteriologiske undersøgelser viste Streptococcus phocae i blandingskul-
tur i bronkioler og lungelymfeknuden  
 
Mave/tarm: Mavesækken var uden indhold, men der sås få spoleorm (Contracaecum osculatum). Tarm-
kanalen var med sparsomt indhold og få parasitter (Acanthocephala) 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste uspecifik blandingsflora 
 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde bakteriel lungebetændelse og lunge-
orm. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  
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FIMUS J. NR. 1792 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Fem til 10 hjerteorm (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Respirationsorganer: Lungerne var marmorerede med mange lungeorm (Filaroides gymnurus og Oto-
strongylus circumlitus). De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora.  
 
Mave/tarm: Mavesækken var uden indhold, dog med ca. 5 spoleorm (Contracaecum osculatum). Tarm-
kanalen var med moderat indhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. De bakteriologiske undersøgelser viste få Arcanobacterium 
phocae 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste uspecifik blandingsflora 
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste uspecifik blandingsflora 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud. Sælen var normal af huld. Ingen tegn på alvorlige 
smitsomme sygdomme  

FIMUS J. NR. 1793 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: Lungerne var marmorerede med mange lungeorm (Filaroides gymnurus og Oto-
strongylus circumlitus). De bakteriologiske undersøgelser viste få Streptococcus phocae i blandingskul-
tur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanalen var med sparsomt indhold og en massiv udskillelse af 
lungeormlarver. Tarmindholdet var tyndt 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. De bakteriologiske undersøgelser viste mange Enterococcus 
faecalis i blandingskultur 
 
Milt: Forstørret 
 
Luffer: Kronisk sår på højre bagluffe, som også manglede et led. De bakteriologiske undersøgelser viste 
mange Arcanobacterium phocae i blandingskultur  
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste uspecifik blandingsflora 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved slag i nakken. Sælen havde en massiv forekomst af lun-
georm og kronisk sår på højre bagluffe med bakteriel infektion. Ingen tegn på alvorlig smitsomme 
sygdomme 

FIMUS J. NR. 1794 
Tilstand: Let afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: Upåfaldende. Dog var den ene lunge blodig, og der sås en del lungeorm 
(Filaroides gymnurus). Der var tegn på parasitær lungebetændelse med sekundær bakteriel infektion  
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold (rødbrunt slim og en del spoleorm Ascaridia). I tarmkana-
len fandtes en moderat mængde indhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med enkelte meget små hvidlige processer 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde lungeormsinfektion og sekundær 
lungebetændelse. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme.  

FIMUS J. NR. 1795 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: 6-8 stk. lange (ca. 5 cm) tynde rundorm  
 
Respirationsorganer: Lungerne var marmorerede og voluminøse med en del rundorm (Filaroides). Der 
sås ødem og blødning i alveolerne.   
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold – brunligt slim og en del rundorm (Ascaridia spp.) 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. De bakteriologiske undersøgelser viste Streptococcus phocae   
 
Konklusion: Spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde lunge- og hjerteormsinfektion. Ingen tegn 
på alvorlige smitsomme sygdomme.  
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FIMUS J. NR. 1796 
Tilstand: Let afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: Upåfaldende men meget blodige. De bakteriologiske undersøgelser viste Strepto-
coccus phocae i renkultur  
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med sparsomt indhold 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur. De bakteriologiske undersøgelser viste få Streptococcus 
phocae i blandingskultur 
 
Mund/svælg: Fiskeblink med snøre med tre kroge fasthæftet i over- og underlæbe forrest i højre side – 
sælen har derfor ikke kunnet åbne munden. De bakteriologiske undersøgelser af svælg viste en uspecifik 
blandingsflora  
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora  
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde et fiskeblink med tre kroge siddende i 
over- og underlæbe. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

FIMUS J. NR. 1813  
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Enkelte små hvidlige ”processer” i ventrikelslimhinden  
 
Respirationsorganer: Lungerne voluminøse og mørke marmorerede med mange lungeorm 
(Otostrongylus circumlitus og Filaroides gymnurus) i bronkierne. De bakteriologiske undersøgelser viste 
en uspecifik blandingsflora i lungerne 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Der sås en del stavbakterier i mavekirtlerne. Tarmkanal med spar-
somt indhold. I tarmkanalen blev lungeorm laver påvist.  
 
Konklusion: Ung spættet sæl med mange lungeorm, som har udfyldt bronkierne og forårsaget 
sælens død. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

APPENDIKS B – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND  

HOS GRÅSÆL 2015 

Patologiske og bakteriologiske fund hos gråsæl obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2015. 
FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får på Fiskeri- og Søfartsmuse-
et.  

FIMUS J. NR. 1786 
Tilstand: Let afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende, dog var lungerne ret mørke. De bakteriologiske undersøgelser 
viste mange Hæmolytiske E. Coli i blandingskultur  
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold og tarmkanal med sparsomt indhold  
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Bagluffer: Væskeophobninger under huden 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste mange Arcanobacterium phocae i blandingskultur 
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora  
 
Konklusion: Ung let afmagret gråsæl aflivet ved skud uden tegn på sygdom 
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FIMUS J. NR. 1788 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende, dog med en enkelt orm (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Lymfeknude: Lymfeknuden ved indgangen til brysthulen var forstørret 
 
Respirationsorganer: I bronkierne fandtes en del lungeorm (Otostrongylus circumlitus). I lungerne sås 
mindre områder med bakteriel lungebetændelse. I lungernes blodkar sås kronisk parasitær blodkarbe-
tændelse forårsaget af hjerteorm. De bakteriologiske undersøgelser viste Enterococcus spp.i blandings-
kultur  
 
Mave/tarm: Mavesæk med moderat indhold af fiskeben og parasitter (Contracaecum osculatum) Tarm-
kanal med moderat indehold. Der sås en del kradsere i tyndtarmen (Acanthocephala). I tarmene blev 
der fundet lungeormlarver samt en lavgradig udskillelse af spoleormæg (20 æg/g) 
 
Lever: Normal størrelse og farve men med let øget tekstur 
 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste Arcanobacterium phocae i blandingskultur  
 
Konklusion: Juvenil gråsæl aflivet ved skud. Med mange lungeorm, der sandsynligvis har givet 
anledning til besværet vejrtrækning. I lungen fandtes yderligere milde tegn på bakteriel lungebe-
tændelse. Desuden sås kroniske forandringer i lungens blodkar forårsaget af hjerteorm. Det er 
uvist hvorvidt forkalkningerne i blodkarrene har forstyrret sælens almenbefindende. Ingen tegn 
på alvorlige smitsomme sygdomme  

APPENDIKS C – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND  

HOS SPÆTTET SÆL 2016 

Patologiske og bakteriologiske fund hos spættede sæler obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 
2016. FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får på Fiskeri- og Søfarts-
museet.  

FIMUS J. NR. 1797 
Tilstand: Afmagret med sparsomme feddepoter 
 
Pels: Manglede i områder. Muligvis pga. fældning 
 
Hjerte: Lavgradig infektion med orm (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Respirationsorganer: Marmorerede lunger med høj forekomst af orm. I bagerste del af lungen fandtes 
flere områder med sammenfaldet lungevæv 
 
Mave/Tarm: Maven var umiddelbart upåfaldende, dog med spolorm. Tarmkanalen var uden indhold, 
bortset fra tyktarmen, som havde grønt flydende indhold   
 
Konklusion: Juvenil spættet sæl med mange lungeorm og forekomst af hjerteorm. Ingen tegn på 
alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1799 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var mørke og marmorerede og der sås sammenfald og fortykkede 
alveole septa pga. fibrose  
 
Mave/tarm: Mavesæk med moderat mængde indhold – delvist fordøjet fisk. Tarmkanal med moderat 
mængde indhold  
 
Lever: Talrige områder med blodansamlinger 
 
Øje: Højre øje var perforeret, og der var fraktur af kranieknoglerne omkring øjet. De bakteriologiske un-
dersøgelser viste en uspecifik blandingsflora  
 
Klo: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Svælg: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Næse: De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora 
 
Konklusion: Spættet sæl aflivet ved skud. Det tyder på, at sælen var blevet ramt af en spids gen-
stand gennem højre øje. Det var ikke muligt at afgøre, om der havde været synsnedsættelse/
blindhed. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  
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FIMUS J. NR. 1800 
Tilstand: Let afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var marmorerede og voluminøse med få store lungeorm (Filaroides 
gymnurus og Otostrong circumlitus). I forbindelse med ormene sås bakteriel lungebetændelse. Der sås 
fibrose af alveole septa. De bakteriologiske undersøgelser viste E. coli i lungerne   
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold - tyndt rødbrunt slim og spoleorm (Ascaridia spp.). Tarm-
kanal med sparsomt indhold samt lungeormlarver og æg fra Pseudoterranova decipiens 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Konklusion: Spættet sæl aflivet ved skud. Sælen var inficeret med lungeorm med efterfølgende 
bakterieinfektion i lungerne. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

FIMUS J. NR. 1801 
Tilstand: Let afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende dog med en enkelt rundorm (Acanthocheilonema spirocauda) i højre hjertekam-
mer  
 
Respirationsorganer: Lungerne var marmorerede og voluminøse med mange store lungeorm 
(Filaroides gymnurus og Otostrong circumlitus). I forbindelse med ormene sås bakteriel lungebetændel-
se. I lungerne viste de bakteriologiske undersøgelser mange Arcanobacterium phocae og få Strepto-
coccus phocae i blandingskultur   
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med sparsomt indhold og lungeormlarver  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur med et mindre område med blødninger 
 
Konklusion: Spættet sæl aflivet ved skud. Sælen var inficeret med lungeorm med efterfølgende 
bakterieinfektion i lungerne samt fund af én hjerteorm. Ingen tegn på alvorlige smitsomme syg-
domme  

FIMUS J. NR. 1811 
Tilstand: Afmagret med sparsomme feddepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med sparsomt indhold. 
 
Spæklag: Blod i spæklag i venstre side lige foran bagluffen  
 
Nyre: ”Snørefure” midt på venstre nyre 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme    

FIMUS J. NR. 1807 
Tilstand: Afmagret med sparsomme feddepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lunger med udpræget lobulær bronkopneumoni.  I luftrør og lunger fandtes talri-
ge lange lungeorm (Otostrongylus circumlitus)  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold bortset fra 3 rundorm (Anisakis). Lungeormlarver påvist i tarmkana-
len 
 
Lymfeknuder: Diffust forstørrede  
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud med fund af lungeorm. Ingen tegn på alvorlige 
smitsomme sygdomme   
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FIMUS J. NR. 1818 
Tilstand: Nomalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur. De bakteriologiske undersøgelser viste en uspecifik blan-
dingsflora 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med sparsomt indhold 
 
Snude: Sår på højre side af snuden 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud uden sygdomsmæssige forandringer 

FIMUS J. NR. 1820 
Tilstand: Afmagret med sparsomme feddepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur.  
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med sparsomt indhold 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud uden sygdomsmæssige forandringer 

FIMUS J. NR. 1823 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur.  
 
Mave/tarm: Mavesæk og tarmkanal uden indhold 
 
Konklusion: Ung spættet sæl aflivet ved skud uden sygdomsmæssige forandringer 

FIMUS J. NR. 1814 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur.  
 
Mave/tarm: Mavesæk og tarmkanal uden indhold 
 
Konklusion: Ung spættet sæl uden sygdomsmæssige forandringer  

FIMUS J. NR. 1812 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende, dog var lungerne blodige  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur  
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med sparsomt indhold 
 
Konklusion: Ung spættet sæl uden sygdomsmæssige forandringer 

FIMUS J. NR. 1824 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lunger med ophobning af væske 
 
Bughule: Ca. 200 ml blodig væske i bughulen 
 
Konklusion: Spættet sæl som ifølge medsendte oplysninger er fundet druknet i garn. Der blev 
fundet lungeforandringer, der er forenelige med dette. Ingen tegn på alvorlige smitsomme syg-
domme 
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FIMUS J. NR. 1821 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold, bortset fra to rundorm og slim. Tarmkanal med sparsomt indhold 
(slim i tyndtarm og mørkt/normalt farvet fæces i tyktarmen) 
 
Konklusion: Afmagret spættet sælunge aflivet ved skud uden sygdomsmæssige forandringer. 
Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1819 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Blødninger i lungerne pga. skud 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold (slim). Tarmkanal med sparsomt indhold (slim). I tyndtar-
men sås enkelte kradsere (acanthocephala) 
 

FIMUS J. NR. 1815 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: I højre hjertekammer sås 4 lange tynde orm (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Respirationsorganer: Lungerne var marmorerede og voluminøse med mange lungeorm (Otostrongylus 
circumlitus) 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med sparsomt indhold 
 
Konklusion: Ung spættet sælunge aflivet ved slag i hovedet med fund af hjerte- og lungeorm. 
Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1806 
Tilstand: Afmagret 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende, dog sås lungeorm (Otostrongylus circumlitus) 
 
Mave/tarm: Mange orm i mavesækken (Anisakis orm). I tarmkanalen blev følgende æg påvist: Anisakis 
æg (lavgradig udskillelse); ikteæg; spoleormæg (moderat udskillelse)  
 
Tænder: Slidte  
 
Konklusion: Afmagret spættet sæl aflivet ved slag i hovedet med moderat parasitbelastning i 
lunger og tarm. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1816 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: Mange lungeorm (Otostrongylus circumlitus) og lungebetændelse 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk med rigeligt indhold – væske og få orm (Spoleorm – det var ikke muligt at identifi-
cere dem på artsniveau). Tarmkanal med sparsomt indhold 
 
Konklusion: Ung afmagret spættet sæl med massiv forekomst af lungeorm  

FIMUS J. NR. 1817 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: De bagerste lungeklapper med enkelte mørkerøde indsunkne områder. Meget 
væske i lungerne. Desuden ses en ansamling af ensartede bakterier og enkelte lungeorm  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold, bortset fra ca. 10 hvide orm (spoleorm). Tarmkanal med sparsomt 
indhold 
 
Milt: Lidt forstørret 
 
Forluffer: På begge luffer sås et 10 cm langt sår (snit) i huden uden tegn på blødning 
 
Konklusion: Juvenil spættet sæl aflivet ved skud. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 
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FIMUS J. NR. 1810 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: I lungerne sås en stor mængde lungeorm (Filaroides gymnurus og Otostrongylus 
circumlitus) 
 
Mave/tarm: Maveindholdet bestod af slim samt enkelte spoleorm, hvoraf flere sad fast i slimhinden. 
Tarmkanal med moderat mængde indhold. I tarmkanalen blev lungeormlarver påvist.  
 
Konklusion: Juvenil spættet sæl med store mængder lungeorm, der har udfyldt de store bronkier 
og dermed har været årsag til dyrets død. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1809 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: I lungerne fandtes flere mørkerøde indsunkne områder. Desuden se bakteriel 
lungebetændelse. De bakteriologiske undersøgelser viste mange non-hæmolytiske E. Coli i blandings-
kultur og mange Streptococcus phocae i blandingskultur  
 
Lever: Let gullig, men normal af størrelse og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med sparsomt indhold 
 
Konklusion: Juvenil afmagret spættet sæl aflivet ved skud med bakteriel lungebetændelse. Ingen 
tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1804 
Tilstand: Ekstrem afmagret uden synlige fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: Lungerne fandtes ødematøse og hyperæmiske med udtalt luftdannelse og 
manglende sammenfald af lungevæv (interstitiel pneumoni)  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. I forbindelse med tyndtarmen ses forandringer, der kan være for-
enelig med bughindebetændelse.  
 
Bughule: Tegn på bughindebetændelse i form af ildelugtende væske. I væsken fandt de bakteriologiske 
undersøgelser mange non-hæmolytisk E. Coli i blandingskultur  
 
Konklusion: Ekstrem afmagret selvdød spættet sæl med bughindebetændelse. Ingen tegn på 
alvorlige smitsomme sygdomme 

APPENDIKS D – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND  

HOS GRÅSÆL 2016 

Patologiske og bakteriologiske fund hos gråsæl obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2016. 
FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får på Fiskeri- og Søfartsmuse-

et.  

FIMUS J. NR. 1802 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lunger med talrige lungeorm (Otostrongylus circumlitus). Områder med lokal 
bakterielinfektion.    
 
Mave/tarm: Mavesæk uden føde men med talrige orm både mørke tynde orm og hvide tykke orm. Tarm-
kanal med moderat indhold, som var sort, grumset og tørt i endetarmen. Desuden sås lavgradig udskillel-
se af Contracaecum æg 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Krøslymfeknuden: Voldsomt forstørret og med homogen hvid-gullig farve. Øget mængde bindevæv og 
parasitter, der er muligvis tale om fejlvandring af tarmparasitter.  
 
Konklusion: Juvenil gråsæl, aflivet pga. skader på halsen forårsaget af omsnørret fiskenet. Ingen 
tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1804 
Tilstand: Afmagret med sparsomme feddepoter 
 
Hjerte: Hjerteorm (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Respirationsorganer: I lungerne ses væske og blødning – sandsynligvis pga. aflivning. Desuden sås 
flere områder med sammenfald af lungevæv samt lungeorm (Otostrongylus circumlitus)  
 
Spæklag: Blod i spæklag i venstre side lige foran bagluffen  
 
Konklusion: Aflivet afmagret gråsæl med skade på kroppen. Ingen tegn på alvorlige smitsomme 
sygdomme 
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FIMUS J. NR. 1805 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende, dog viste de bakteriologiske undersøgelser Streptococcus dys-
galactiae og mange Streptococcus phocae i blandingskultur   
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold (gulligt-orange slim med nogle små rundorm). Tarmkanal 
med sparsomt indhold  
 
Nyre: ”Snørefure” midt på venstre nyre 
 
Konklusion: Ung aflivet gråsæl. Det var ikke muligt at finde årsagen til sælens svækkelse. Ingen 
tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

FIMUS J. NR. 1808 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold, som bestod af ca. 5 spoleorm, som det ikke var muligt at 
artsbestemme. Tarmkanal med sparsomt indhold 
 
Øje: Venstre øje rumperet og blodigt 
 
Svælg: To lus-lignende parasitter på slimhinden   
 
Konklusion: Ung dødfunden gråsæl. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 

APPENDIKS E – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND  

HOS MARSVIN 2015 

Patologiske og bakteriologiske fund hos marsvin obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2015. 
FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får på Fiskeri- og Søfartsmuse-

et.  

FIMUS J. NR. C357  
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lunger med flere mindre forkalkede processer (sandsynligvis pga. lungeorm), 
bindevævsindlejring og eosinofil væske i lungerne (blev fundet levende på lavt vand – var død da vandet 
trak sig tilbage – muligvis druknet). Desuden indehold lungerne mange lungeorm (Otostrongylus cir-
cumlitus)  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/tarm: Mavesæk med moderat mængde indhold. Tarmkanal med rigeligt indhold 
 
Konklusion: Marsvin død ved drukning med lungeorm. Ingen tegn på alvorlige smitsomme syg-
domme 

FIMUS J. NR. C364  
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Mave/Tarm: Intet indhold i mave. Sparsomt indhold i tarm 
 
Navle: Tydelig ”frisk” navle  
 
Konklusion: Nyfødt/dødfødt marsvin uden tegn på ydre traume 
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APPENDIKS F – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND  

Patologiske og bakteriologiske fund hos marsvin obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2016. 
FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får på Fiskeri- og Søfartsmuse-

et.  

FIMUS J. NR. C370  
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hud: Sår på højre side af halefinne (postmorntelt) og et stiksår på venstre side 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var tunge med skummende indhold og små sorte lungeorm 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/Tarm: Maveindholdet bestod af slim. Tarmkanal med sparsomt indhold (slim) 
 
Mellemgulv: Trichinella -larver påvist  
 
Konklusion: Dødfundet marsvin uden sygdomsmæssige forandringer – druknet?  

FIMUS J. NR. C372  
Tilstand: Afmagret med sparsomme feddepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: I lungerne sås moderat interstitielt emfysem og ophobning af væske. Meget eosi-
nofil væske samt lungeorm, som det ikke var muligt at artsbestemme. Desuden ses et område med store 
mængder bindevæv, bakterier, parasitrester og inflammationsceller  
De bakteriologiske undersøgelser viste mange Edwardsiella tarda i blandingskultur 
 
Kranium: Knust 
 
Mave/Tarm: Ingen indhold 
 
Konklusion: Dødfundet marsvin med tegn på parasit- og bakterieinfektion i lungerne 

FIMUS J. NR. C375  
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hud: Der fandtes tegn på ydre vold, sår fra mundhulen mod forluffen, helt til knoglen 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/Tarm: Sparsomt maveindhold. Tarmindhold bestod af slim 
 
Spiserør: Anisakis-orm påvist  
 
Konklusion: Dødfundet marsvin uden sygdomsmæssige forandringer   

FIMUS J. NR. C382 
Respirationsorganer: Lunger med massiv forekomst af lungeorm Otostrongylus circumlitus. Fund af 
væske i lungerne kan være forenelig med drukning. Der sås bakterier i blodkarrene samt væske i alveo-
lerne. De bakteriologiske undersøgelser viste mange Lysinibacillus spp. i blandingskultur og Vibrio an-
guillarum (vibriose) i blandingskultur.  
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Lever: Der sås mange parasitæg (ikte-æg) omgivet af en bindevævskapsel. I det resterende levervæv 
sås fortykkede galdegange og bakteriehobe. Desuden sås mange bakterier under leverkapslen 
(postmorte lindvækst). Da der ikke er set galdetase, har leverfunktionen sandsynligvis ikke været påvir-
ket af fortykkelse af galdegangene og processen med parasitæg. De bakteriologiske undersøgelser viste 
mange Lysinibacillus spp. i blandingskultur og Vibrio anguillarum (vibriose) i blandingskultur 
 
Konklusion: Marsvin med fund af lungeorm og leverikter. De histologiske fund kan tyde på druk-
ning. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme 
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FIMUS J. NR. C383 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hud: Små ridser/sår på forluffen  
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var tunge og sammenklappede med store mængder vandigt, blodigt 
skum. Desuden fandtes enkelte store lungeorm. Et mindre område med bakteriel lungebetændelse. I 
lungerne viste de bakteriologiske undersøgelser mange Acinetobacter Iwoffi i blandingskultur  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Svælg: Små tynde fritliggende orm, sandsynligvis pga. opkast 
 
Mave/Tarm: Mavesæk uden indhold. Tarmkanal med moderat indhold 
 
Krøslymfeknuderne: Knuderede. En del eosinofile granulocytter (inflammationsceller), samt enkelte 
områder med kæmpeceller og neutrofile granulocytter (inflammationsceller), et af disse steder ses desu-
den nekrose (vævsdød). I lymfeknuden ses inflammation, der kan skyldes bakteriel infektion, svampein-
fektion eller parasitter   
 
Konklusion: Dødfundet marsvin normalt af huld med fund af lungeorm og bakteriel lungebetæn-
delse. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme    

APPENDIKS G - PROCEDURE VED INDBERETNING AF  

HAVPATTEDYR  

I henhold til Beredskabsplanen for Havpattedyr 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 år-

ligt 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, Fi-

skeri- og Søfartsmuseet eller Statens Naturhistoriske 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. Natursty-

relsens 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 note-

re ved fund af hvaler og sæler. Det drejer sig om: Lokalitet, art, køn og mål. 

 

LOKALITET 

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 angi-

velse 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 Nord-

atlanten” af Carl Christian Kinze eller ”Hvaler og delfiner i farver” af Mark Carwardine. 
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En del arter er lette at genkende, men i visse tilfælde kan artsbestemmelsen volde proble-

mer. Det kan blandt andet være vanskeligt at adskille unge gråsæler og unge spættede sæ-

ler 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). 

FIGUR A  
Gråsælen (øverst til højre) kendes på sin lige snudeprofil, mens snudepartiet hos den spættede 

sæl (øverst til venstre) har en krumning.  

Nederst til højre ses det ,at næseborene hos gråsælen (til venstre) er klart adskilte på den brede-

re snude, mens de hos den spættede sæl (til højre) sidder tættere og danner et V.  

The grey seal (top right) is known by its straight snout whereas the harbour seal (top left) has a more 

curved snout. The grey seals (bottom left ) nostrils are placed far apart on the broad snout. The harbour 

seal (bottom 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). 

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. Sam-

tidig har hannen, under halen, kun én åbning (anus). Hunnen har to åbninger (anus og ske-

de) (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 kegle-

formede 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 navel.  
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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 henfal-

den. 

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. 



 

Fiskeri– og Søfartsmuseet.  
Saltvandsakvariet 
Tarphagevej 2 
6710 Esbjerg V 

Statens Naturhistoriske Museum,  
Zoologisk Museum 
Universitetsparken 15 
2100 København Ø  

Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53  
2100 København Ø   

DTU Veterinærinstituttet 
Bülowsvej 27 
1870 Frederiksberg C 

 

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, Zoolo-

gisk Museum (telefon 35 32 22 22) kontaktes.  


