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Kære læser

Beredskabet for Havpattedyr har til formål at medvirke til overvågning af 
sæler og hvalers sundhedsstatus samt 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 i Esbjerg, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Mu-
seum i København og DTU Veterinærinstituttet.  
Beredskabsplanen blev senest revideret i 2012 af en arbejdsgruppe sammen-
sat 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 forsk-
nings- og monitoreringsprojekter. Skeletterne fra udvalgte strandede havpat-
tedyr 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 
database, der administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Natur-
historiske Museum, Zoologisk Museum. Hvert år samles registreringerne 
i en beredskabsrapport. I denne rapport er registreringerne af havpattedyr 
for 2012 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 2012 findes 
bagerst i rapporten et appendiks indeholdende procedure for indberetning af 
strandede havpattedyr.

God læselyst og tak for interessen!
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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 Ma-
ritime Museum in Esbjerg, the Natural History Museum of Denmark, Zoo-
logical Museum in Copenhagen, 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 coast-
line. 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 2012.  

Pinniped records 2012

In 2012 a total of 379 harbour seals (Phoca vitulina) were registered. Com-
pared to 2011 (412 registered harbour seals) this is a slight decrease. Four 
areas were responsible for 76 % of the registered harbour seals: Ribe Areal-
forvaltning, Blåvandshuk, Vestjylland and Vendsyssel. The latter showed an 
increase of 173 % compared to 2011.

Fourteen grey seals (Halichoerus grypus) were registered in 2012. Five of 
these were males and three were females, while the sex was not determined 
for the remaining six grey seals.

Apart from harbour seals and grey seals one ringed seal (Phoca hispida), 
found in Guldborgsund, was registered in 2012. The ringed seal was a male 
that measured 101 cm.

Cetacean records 2012

In 2012 a total of 126 harbour porpoises (Phocoena phocoena) were registe-
red. This figure is slightly below the average of 149 harbour porpoises in the 
period 2007-2011. Three of the registered harbour porpoises showed signs 
of bycatch. Three harbour porpoises were registered at Bornholm. This area 
rarely sees any stranded harbour porpoises and the stranding of three indivi-
duals within the same year is regarded as unusual.  
 
Apart from harbour porpoises, three minke whales (Balaenoptera acutoro-
strata), one sperm whale (Physeter macrocephalus), one longfinned pilot 
whale (Globicephala melas) and two unidentified whales were registered.
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 År 
Måned 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Jan 20 20 18 5 13 24 
Feb 8 17 7 3 8 13 
Mar 28 5 5 5 11 29 
Apr 7 5 5 2 35 15 
Maj 4 10 26 12 8 25 
Jun 100 38 28 31 83 34 
Jul 44 34 29 42 79 40 
Aug 39 31 36 20 48 60 
Sep 15 49 43 12 48 40 
Okt 12 26 18 15 38 53 
Nov 3 19 17 9 21 30 
Dec 6 21 14 1 20 15 
Bemærk at data ikke var tilgængelige for 1 individ i 2012 
 

 

Indberetninger af spættede sæler 2012

I 2012 blev der i alt indberettet 379 dødfundne eller aflivede spættede sæler 
(Phoca vitulina). Sammenlignet med 2011, hvor der i alt blev indberettet 412 
spættede sæler, er der for 2012 tale om et fald på 8 %. Sammenlignet med 
perioden 2007-2011, hvor der gennemsnitligt blev indberettet 279 dødfundne 
eller aflivede spættede sæler, er der dog stadig tale om en stigning i antallet 
af spættede sæler (figur 1). I 2012 udgjorde de dødfundne spættede sæler 55 
%, mens de aflivede spættede sæler udgjorde 45 %. Dermed blev der i 2012 
indberettet lidt flere aflivede spættede sæler end vanligt, da disse i perioden 
2007-2011 udgjorde 32 % af de indberettede spættede sæler.

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 2012 adskilte sig således ikke væ-
sentligt fra tidligere år (figur 2 og tabel 1). Dog blev der i 2012 indberettet 
relativt flere spættede sæler i oktober måned end vanligt.

Figur 1: Antallet af indberettede spættede sæler for perioden 2007-2012.
Number of harbour seals registered 2007-2012.
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Tabel 1: Månedlig fordeling af indberettede spættede sæler i perioden 2007-2012.
Number of harbour seals registered each month 2007-2012. 

Figur 2: Månedlig fordeling af indberettede spættede sæler for perioden 2007-2012.
Number of harbour seals registered each month 2007-2012. 
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Figur 3: Fordelingen af indberettede spættede sæler på Naturstyrelsens lokale enheder 2012. 
De fire enheder Blåvandshuk, Vestjylland, Vendsyssel og Ribe Arealforvaltning udgør 76 % af 
alle indberettede spættede sæler.
Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2012. The four 
districts Blåvandshuk, Vestjylland, Vendsyssel and Ribe Arealforvaltning accounted for 76 % of the 
total number of  harbour seals registered.
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 Arealforvalt-
ning; VSJ: Vestsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: Bornholm. 

På figur 4 ses indberetningerne af spættede sæler fordelt på Naturstyrelsens 
lokale enheder for årene 2007-2011.
Hvor der i 2011 blev indberettet hele 115 spættede sæler fra Kronjylland, 
faldt indberetningerne fra dette distrikt i 2012 med 76 % til 27 sæler, hvilket 
svarer til niveauet i 2010. 

Figur 4: Indberettede spættede sæler i perioden 2007-2011 fordelt på Naturstyrelsens lokale 
enheder.
Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2007-2011.
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 Arealforvalt-
ning; VSJ: Vestsjælland; NSJ: Nordsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: 
Bornholm. 

Naturstyrelsens fire lokale enheder, Blåvandshuk, Vestjylland, Vendsyssel og 
Ribe Arealforvaltning stod samlet for 76 % af alle indberetninger af spættede 
sæler i 2012 med henholdsvis 124, 41, 71 og 53 spættede sæler (figur 3).



Figur 5:  Geografisk fordeling af indberettede spættede sæler, gråsæler og ringsæler 2012. Punk-
ternes størrelse afspejler antallet af indberettede individer.
Geographical distribution of harbour seals, grey seals and ringed seals registered 2012. The size of 
each dot corresponds to the density of seals registered.
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Figurerne 5-8 viser de indberettede spættede sæler fordelt på lokaliteter. 

Figur 6: Geografisk fordeling af spættede sæler indberettet fra Blåvandshuk 2012. Hvert punkt 
repræsenterer ét individ.
Geographical distribution of harbour seals registered by the district of Blåvandshuk 2012. Each dot 
represents one indiviual.
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Figur 7: Geografisk fordeling af spættede sæler indberettet fra Vestjylland 2012. Hvert punkt 
repræsenterer ét individ.
Geographical distribution of harbour seals registered by the district of Vestjylland 2012. Each dot 
represents one individual.

Figur 8: Geografisk fordeling af spættede sæler indberettet fra Vendsyssel 2012. Hvert punkt 
repræsenterer ét individ.
Geographical distribution of harbour seals registered by the district of Vendsyssel 2012. Each dot 
represents one individual.
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Figur 10: Længdefordelingen blandt samtlige opmålte spættede sæler 2012.
Distribution of length among harbour seals 2012.
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Kønsfordeling blandt indberettede spættede sæler 2012 

Af det samlede antal indberettede spættede sæler fra 2012 blev 248 individer 
(65 %) kønsbestemt (figur 9). Heraf var 142 (57 %) hanner og 106 (43%) 
hunner, hvilket er i overensstemmelse med kønsfordelingen året før. Det 
større antal hanner i forhold til hunner var statistisk signifikant (p = 0,02).

I alt 280 af de indberettede spættede sæler blev målt, hvilket svarer til 74% 
af dyrene. Længdefordelingen blandt de spættede sæler fremgår af figur 10. 
Fordelingen viser som de foregående år en overvægt af unge dyr. Blandt 
de indberettede hanner var den gennemsnitlige længde (100 cm) højere end 

Figur 9: Kønsfordelingen blandt indberettede spættede sæler 2012. 65% af de indberettede 
spættede sæler blev kønsbestemt. Blandt de kønsbestemte spættede sæler var signifikant flere 
hanner end hunner. 
Distribution of sex among harbour seals registrered in 2012. Sex was determined for 65 % of the 
individuals. Significantly more males than females were registered.

blandt de indberettede hunner (93 cm) (p = 0,01). Længdefordelingen for de 
to køn fremgår af figur 11 og 12.
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Figur 11: Længdefordelingen blandt hanner af spættet sæl 2012.
Distribution of length among male harbour seals 2012. 
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Figur 12: Længdefordelingen blandt hunner af spættet sæl 2012.
Distribution of length among female harbour seals 2012.
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Den månedlige fordeling af indberettede gråsæler for årene 2007-2012 frem-
går af figur 14. 

Figur 14: Månedlig fordeling af indberettede gråsæler for perioden 2007-2012.
Number of grey seals registered each month 2007-2012. 
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Dødfunden Aflivet Ukendt 

Dato Lokal enhed Lokalitet Længde Køn Indsamlet 
23.2.2012 Vendsyssel Hirtshals Østerstrand - - - 
10.3.2012 Thy Vigsø 95 Hun Indsamlet 
12.4.2012 Blåvandshuk Nymindegab 110 Hun Destrueret 
26.6.2012 Østsjælland Roskilde Fjord 164 Han Indsamlet 
28.7.2012 Kronjylland Skødshoved - - Destrueret 
12.8.2012 Storstrøm Stavreby 130 Han Indsamlet 
19.8.2012 Fyn Svinø - - Destrueret 
26.8.2012 Fyn Langeland - - Efterladt 
17.9.2012 Vendsyssel Skagen Nordstrand 220 Han Indsamlet 
10.10.2012 Vendsyssel Kandestederne 240 Han Destrueret 
16.11.2012 Vestjylland Hvide Sande 180 Han - 
18.12.2012 Thy Klitmøller 90 - Destrueret 
19.12.2012 Fyn Svendborg 172 Hun Indsamlet 
30.12.2012 Thy Klitmøller 80 - Destrueret 
 

Indberetninger af gråsæler 2012

I 2012 blev der i alt indberettet 14 gråsæler (Halichoerus grypus). Heraf var 
ni gråsæler dødfundne, mens fire blev aflivet. For et enkel individ fremgik det 
ikke hvorvidt dyret var aflivet eller dødfundet (figur 13,tabel 2).

Figur 13: Antallet af indberettede gråsæler for perioden 2007-2012.
Number of grey seals registrered 2007-2012.

Tabel 2: Data for indberettede gråsæler 2012.
Data from registered grey seals 2012.
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Til sammenligning ses i figur 16 fordelingen af indberettede gråsæler på Na-
turstyrelsens lokale enheder for årene 2007-2011. Figur 5 viser de, i 2012, 
indberettede gråsæler fordelt på lokaliteter. Det er interessant, at der på Fyn 
i 2012 er indberettet tre gråsæler, idet der ikke tidligere har været indberet-
tet gråsæler fra denne enhed. Gråsælbestanden i Østersøen er i øjeblikket i 
vækst, og der ses i stigende grad gråsæler i de indre danske farvande. Det 
er derfor sandsynligt, at de tre gråsæler fra Fyn stammer fra den voksende 
bestand i Østersøen.
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Indberettede gråsæler fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder 2012 

De indberettede gråsæler fordelte sig på otte af Naturstyrelsens lokale enhe-
der: Blåvandshuk, Vestjylland, Thy, Vendsyssel, Kronjylland, Fyn, Østsjæl-
land og Storstrøm (figur 15). 

Figur 15: Indberettede gråsæler i 2012 fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder.
Number of grey seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2012.
RAF: Ribe Arealforvaltning; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: 
Thy; VSY: Vendsyssel; KJY: Kronjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Arealforvaltning; NSJ: 
Nordsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: Bornholm.  
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Figur 16: Indberettede gråsæler i perioden 2007-2011 fordelt på Naturstyrelsens lokale enhe-
der.
Number of grey seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2007-2011.
RAF: Ribe Arealforvaltning; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: 
Thy; VSY: Vendsyssel; KJY: Kronjylland; SAF: Storstrøm Arealforvaltning; NSJ: Nordsjæl-
land; HST: Hovedstaden; BON: Bornholm.
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I alt otte af de indberettede gråsæler blev kønsbestemt, fordelt på tre hunner 
og fem hanner. Figur 17 viser kønsfordelingen blandt indberettede gråsæ-
ler for perioden 2007-2012. Den forholdsvis ligelige fordeling af de to køn 
blandt de indberettede gråsæler i 2012 adskiller sig fra tendensen de tidligere 
år, hvor der generelt har været en klar overvægt af hanner. Dette skal dog 
tages med forbehold for det lille antal individer samt det forhold, at kønnet 
ikke blev bestemt for halvdelen af de indberettede gråsæler. 

Længdefordelingen af de indberettede gråsæler er vist i figur 18. Ti af de 14 
gråsæler blev opmålt. Sammenlignet med 2011 var der i 2012 flere unge dyr 
blandt de indberettede gråsæler.

Figur 17: Kønsfordelingen blandt indberettede gråsæler i perioden 2007-2012.
Distribution of sex among grey seals registered in 2007-2012.

Figur 18: Længdefordelingen blandt opmålte gråsæler i 2012.
Distribution of length among grey seals 2012.



Indberetninger af ringsæler 2012

I 2012 blev der indberettet en ringsæl (Phoca hispida) fra Guldborgsund. 
Dyret, der var en han og målte 101 cm, blev fundet dødt den 29. oktober 2012 
og efterfølgende indsamlet af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet til 
nærmere undersøgelser.
Ringsælen er en sjældent observeret sælart i Danmark. Sidst en ringsæl blev 
observeret langs de danske kyster var i 1991 ved Hjerting nord for Esbjerg. 
Siden 1900 er der med den seneste observation kun observeret seks ringsæler 
i Danmark (Jensen, 2011). 
Ringsælen er udbredt over det meste af Arktis, men i Østersøen findes der 
også en mindre bestand af ringsæler (Jensen, 2011). 

Obduktioner af sæler 2012

I alt 21 spættede sæler fra 2012 blev obduceret. Af disse blev 20 obduceret på 
DTU Veterinærinstituttet, mens én blev obduceret på Fiskeri- og Søfartsmu-
seet. Tre af de obducerede spættede sæler var dødfundne, mens 18 var afli-
vet. De obducerede dyr var overvejende unge dyr og havde en gennemsnitlig 
længde på 107 cm og gennemsnitlig vægt på 22 kg. Kønsfordelingen blandt 
de obducerede dyr afveg ikke fra 1:1 (p = 0,37).
Af de 21 obducerede spættede sæler stammede 10 fra Naturstyrelsens lokale 
enhed i Vadehavet, fire individer fra Storstrøm, tre individer fra Blåvandshuk 
samt ét individ fra henholdsvis Hovedstaden, Kronjylland og Sønderjylland.  
For en enkelt af de obducerede sæler fremgik oprindelseslokalitet ikke.
Tre (14 %) af de 21 obducerede spættede sæler var inficeret med lungeorm. 
Én af disse sæler havde desuden bakteriel lungebetændelse. 24 % (fem sæler) 
af de obducerede sæler var inficeret med maveorm. Hos en af de obduce-
rede sæler blev der desuden observeret en voldsom lungebetændelse samt 
en tumor i lungevævet. Hos denne sæl blev bakterien Streptococcus phocae 
isoleret fra lungevævet, som er beskrevet i forbindelse med luftvejslidelse 
hos sæler.

To gråsæler indsamlet i 2012 blev obduceret. Den ene gråsæl, en han på 203 
cm, blev fundet død på Skagen Nordstrand, Vendsyssel. Gråsælen blev ef-
terfølgende obduceret af Trine Hammer Jensen på Aalborg Universitet. Ska-
derne hos denne sæl mindede mest af alt om de skader, man normalt ser hos 
trafikdræbte dyr. Brystkassen var beskadiget og sælen havde otte brækkede 
ribben. Lungerne var sammenfaldne, tomme for luft og meget blodfyldte. 
Dertil var leveren knust, og mellemgulvet ødelagt. Sælen led sandsynligvis 
en traumatisk død, men dødsårsagen kendes ikke. Udover sælens traumati-
ske skader blev der observeret rundorm i dens mavesæk. 
Den anden gråsæl, en han, blev aflivet ved Stavreby, Storstrøm. Gråsælen 
blev efterfølgende obduceret på DTU Veterinærinstituttet. Parasitbelastnin-
gen hos sælen var stor. Der blev observeret en stor mængde blodsugende 
rundorm i mavesækken på sælen, og i endetarm/tyktarm fandtes tarmormen 
Acanthocephala (kradser). Endvidere blev spoleormen Ascaridia spp. påvist 
hos gråsælen. 
   
Udover de obducerede sæler beskrevet ovenfor, blev der i 2012 obduceret 18 
spættede sæler indsamlet i perioden 2009-2011. I tabel 3 ses en oversigt over 
de væsentligste data for disse dyr. 
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Art Indsa mlingsloka lite t Enhe d Indsa mlingsda to Aflive t/dødfunde t Obduktionsda to Tota llængde  (c m) Vægt (kg) Køn Væse ntlige  obduktionsfund
Spættet sæl Sædding Strand, Esbjerg Blåvandshuk 22- 06- 2009 Aflivet 08- 10- 2012 88 6,2 Hun
Spættet sæl Blåvand Fyr Blåvandshuk 23- 11- 2009 Aflivet 05- 10- 2012 92 16,7 Han Moderat mængde lungeorm
Spættet sæl Sædding Strand, Esbjerg Blåvandshuk 24- 11- 2009 Dødfundet 04- 10- 2012 103 11,7 Hun Massiv mængde lungeorm
Spættet sæl Guldborg Storstrøm 11- 05- 2011 Dødfundet 05- 10- 2012 160 55 Han Lungebetændelse; massiv mængde maveorm
Spættet sæl Fanø Blåvandshuk 30- 05- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 69 7,2 Hun Navlestrengn stadig tilstede
Spættet sæl Skallingen Blåvandshuk 09- 06- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 95 15 Hun Lungebetændelse; massiv mængde lungeorm; maveorm
Spættet sæl Vejers Strand Blåvandshuk 23- 06- 2011 Aflivet 02- 10- 2012 96 11,6 Han
Spættet sæl Sædding Strand, Esbjerg Blåvandshuk 23- 06- 2011 Dødfundet 02- 05- 2012 102 13 Han
Spættet sæl Trotten, Anholt Kronjylland 01- 07- 2011 Dødfundet 05- 10- 2012 105 24,8 Hun Fibrose i lungerne
Spættet sæl Blåvand Blåvandshuk 06- 07- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 75 11 Han
Spættet sæl Vejers Strand Blåvandshuk 22- 08- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 109 25,5 Han Lungebetændelse; massiv mængde lungeorm; betændelse i venstre forluffe
Spættet sæl Sædding Strand, Esbjerg Blåvandshuk 14- 09- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 102 15,2 Han Lungebetændelse; massiv mængde lungeorm; betændelse i bagluffe
Spættet sæl Sædding Strand, Esbjerg Blåvandshuk 14- 09- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 84 13,8 Hun Massiv mængde lungeorm; betændelse i venstre bagluffe
Spættet sæl Årgab C31 Blåvandshuk 18- 09- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 93 10,2 Han Lungebetændelse; massiv mængde lungeorm; få maveorm; bylder langs spiserør 
Spættet sæl Søndervig Vestjylland 19- 09- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 90 11,9 Hun Massiv mængde lungeorm
Spættet sæl Vejers Strand Blåvandshuk 19- 09- 2011 Aflivet 02- 05- 2012  -  13,2 Han Massiv mængde lungeorm
Spættet sæl Hjerting, Esbjerg Blåvandshuk 05- 11- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 111 18,3 Hun Massiv mængde lungeorm
Spættet sæl Vester Vedsted Vadehavet 10- 12- 2011 Aflivet 02- 05- 2012 85 11 Hun Massiv mængde lungeorm
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Tabel 3: Data fra spættede sæler indsamlet i perioden 2009-2011 og obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2012. 
Data for harbour seals collected in 2009-2011 and autopsied in 2012 at DTU Vet National Veterinary Institute.
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Indberetninger af marsvin 2012

I 2012 blev der i alt indberettet 126 marsvin (Phocoena phocoena). Ét af de 
indberettede marsvin blev aflivet, mens de resterende 125 dyr var dødfundne. 
Antallet af indberettede marsvin for 2012 ligger en anelse under gennemsnit-
tet på 149 marsvin for perioden 2007-2011 (figur 19).

Figur 19: Antallet af indberettede marsvin for perioden 2007-2012.
Number of harbour porpoises registered 2007-2012.

Blandt de 125 dødfundne marsvin viste tre individer tydelige tegn på at være 
bifanget. De tre marsvin stammede fra henholdsvis Stenbjerg Landingsplads 
i Thy (den 25. marts 2012), Føns på Fyn (den 25. oktober 2012) og Genner 
Bugt (den 18. december 2012). 
Fundene af de indberettede marsvin var koncentrerede i sommerhalvåret, 
hvilket er i overensstemmelse med tidligere år (figur 20). 

figur 20: Månedlig fordeling af indberettede marsvin for perioden 2007-2012.
Number of harbour porpoises registered each month 2007-2012. 
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I 2011 sås en stigning i andelen af indberettede marsvin i Vestjylland. Dette 
år var 55 % af alle registrerede marsvin fra denne enhed. I 2012 var dette tal 
faldet til 18 %, svarende til 22 marsvin. Da der i perioden 2007-2010 gen-
nemsnitligt blev indberettet 35 marsvin fra Vestjylland, var der i 2012 tale 
om et let fald i forhold til dette gennemsnit (figur 21). I 2012 blev der ind-
berettet 27 marsvin fra Fyn, hvilket var mere end en fordobling af antallet i 
forhold til 2011 og på samme niveau som året 2008, hvor antallet af marsvin 
på landsplan var meget højt med hele 224 dyr. 

Figur 21: Indberettede marsvin fra 2007-2012 fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder.
Number of harbour porpoises registered by each district under the Danish Nature Agency from 2007-
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 Arealforvalt-
ning; VSJ: Vestsjælland; NSJ: Nordsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: 
Bornholm.

Figur 22: Geografisk fordeling af indberettede marsvin 2012. Punkternes størrelse afspejler an-
tallet af indberettede individer.
Geographical distribution of harbour porpoises registered 2012. The size of each dot corresponds to 
the density of harbour porpoises registered.

Figur 22-23 viser de indberettede marsvin fordelt på lokaliteter. I 2012 blev 
der indberettet tre marsvin fra Bornholm. To af disse blev indberettet med 
få dages mellemrum i september fra henholdsvis Øster Sømark (den 20. 
september 2012) og Antoinette Strand (den 25. september 2012). Det tredje 
marsvin blev fundet den 18. oktober 2012 ved Levka Strand. Indberetninger 
af marsvin fra Bornholm er forholdsvis sjældne, og i perioden 2007-2010 
var der blot ét andet eksempel på marsvin indberettet fra Bornholm, nærmere 
bestemt Salene. I 2011 blev der ligeledes indberettet et marsvin fra Teglkås 
på Bornholm, hvilket med de tre marsvin fra 2012 kunne indikere en øgning 
i antallet af dødfundne marsvin fra Bornholm.
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Figur 24: Kønsfordelingen blandt indberettede marsvin 2012. 34 % af de indberettede marsvin 
blev kønsbestemt. Kønsfordelingen afviger ikke signifikant fra en 1:1 fordeling af kønnene.
Distribution of sex among harbour porpoises registered 2012. Sex was determined for 34 % of the 
harbour porpoises registered. The sex ratio was not significantly different from unity.
 

Figur 23: Geografisk fordeling af marsvin indberettet fra Blåvandshuk 2012. Hvert punkt re-
præsenterer ét individ.
Geographical distribution of harbour porpoises registered by the district of Blåvandshuk 2012. Each 
dot represents one individual. 

Af de 126 indberettede marsvin blev 42 kønsbestemt, hvilket svarer til 34 
% (figur 24). Set i forhold til at kun 22 % blev kønsbestemt i 2011, er dette 
en glædelig øgning af indsatsen. Af de kønsbestemte marsvin var 23 hanner 
og 19 hunner. Kønsfordelingen afviger ikke statistisk fra en 1:1 fordeling af 
kønnene (p = 0,54). 
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Figur 25: Længdefordelingen blandt samtlige opmålte marsvin 2012.
Distribution of length among harbour porpoises 2012.

I alt 83 marsvin blev opmålt (figur 25). I modsætning til tidligere år var der i 
2012 en større andel af kønsmodne marsvin over 130 cm. I 2012 var 58 % af 
marsvinene således over 130 cm, mens det for 2011 kun drejede sig om 49 %. 
Det giver sig også til kende, ved at den gennemsnitlige længde for marsvin 
i 2012 var 134 cm, mens den i 2011 var 127 cm. Denne forskel er dog ikke 
statistisk signifikant (p = 0,13). Især antallet af marsvin længere end 160 cm 
er markant øget i 2012, hvor 35 % af de målte marsvin havde en længde på 
160 cm eller derover. I 2011 var dette kun tilfældet for 8 % af marsvinene. 
Der var ingen forskel i længde mellem hanner og hunner (p = 0,30).
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Art Indsamlingsloka lite t Enhed Indsamlingsdato Aflive t/dødfundet Tota llængde  (cm) Vægt (kg) Køn Væsentlige  obduktionsfund
Marsvin Aarhus Søhøjlandet 12- 03- 2012 Dødfundet 111 21,5 Han Mange lungeorm
Marsvin Hvide Sande Vestjylland 31- 05- 2012 Aflivet 76 6,9 Hun Hud med mange små snit; rester af navlestreng; tænder endnu ikke brudt frem
Marsvin Hvide Sande Vestjylland 02- 07- 2012 Dødfundet 76 12,4 Hun Lungebetændelse; mave-  og tarmindhold bestod af mælkerester
Marsvin Hvide Sande Vestjylland 07- 09- 2012 Dødfundet 154  -  Hun 20 cm lang og 5 cm bred byld mellem navlen og kønsåbningen; mange lungeorm

 

Indsamlingsloka lite t Enhed Indsamlingsda to Aflive t/dødfundet Obduktionsda to Tota llængde  (cm) Vægt (kg) Køn Væsentlige  obduktionsfund
Houstrup Strand Blåvandshuk 10- 08- 2006 Dødfundet 01- 10- 2012  -   -  Hun Neonatal; tænder endnu ikke brudt frem; rygfinne stadig "krøllet"
Hvide Sande Vestjylland 19- 06- 2008 Dødfundet 09- 10- 2012 74  -   -  Obduktion ikke muligt pga. fremskredet forrådnelse 
Bifanget i Øresund Hovedstaden 05- 08- 2010 Dødfundet 05- 10- 2012 154 49,9 Hun Mærker i huden (netmærker); mange lungeorm; havde været drægtig for nyligt
Bifangst, Hirtshals Vendsyssel 04- 12- 2010 Dødfundet 05- 10- 2012 127,3 36,5 Han Tegn på ydre vold (bifangst); enkelte lungeorm; én proces i leveren; mærker/helede sår på bugen
 -   -  04- 02- 2011 Dødfundet 09- 10- 2012 117 31,2 Hun Tegn på ydre vold (bifangst); netmærker omkring hale-  og rygfinne; skummende væske i luftveje 
Anholt Kronjylland 02- 07- 2011 Dødfundet 05- 10- 2012 143 41,9 Hun Mærker i huden (formodentlig netmærker); mange leverikter; lungebetændelse
Sædding Strand, Esbjerg Blåvandshuk 07- 07- 2011 Dødfundet 02- 05- 2012 84 8,2 Han
Veddinge Bakker Vestsjælland 05- 08- 2011 Dødfundet 09- 10- 2012 156 52,7 Hun Tegn på ydre vold (bifangst); mærker i huden (formodentlig netmærker); mange lungeorm; havde været drægtig for nyligt 

Obduktioner af marsvin 2012

I 2012 blev fire marsvin, indsamlet i indeværende år, obduceret. To af mar-
svinene blev obduceret på DTU Veterinærinstituttet, mens to blev obduceret 
af Trine Hammer Jensen på Aalborg Universitet. Data for disse marsvin ses 
i tabel 4.
Udover de fire marsvin indsamlet i 2012 blev otte marsvin, indsamlet i pe-
rioden 2006-2011, obduceret. I tabel 5 ses en oversigt over de væsentligste 
data for disse dyr. 

Tabel 4: Data fra marsvin indsamlet i 2012 og obducerede på DTU Veterinærinstituttet. 
Data for harbour porpoises collected in 2012 and autopsied at DTU Vet National Veterinary Institute.

Tabel 5: Data fra marsvin indsamlet i perioden 2006-2011 og obducerede på DTU Veterinærinstituttet i 2012. 
Data for harbour porpoises collected in 2006-2011 and autopsied at DTU Vet National Veterinary Institute in 2012.



Dato Lokalitet Længde (cm) Indsamlet 
18.8.2012 Skallingen 755 Fiskeri- og Søfartsmuseet 
16.9.2012 Husby Klitplantage 900 Fiskeri- og Søfartsmuseet 
18.10.2012 Skallingen 700 - 
 

Indberetninger af vågehvaler 2012

I 2012 blev tre vågehvaler (Balaenoptera acutorostrata) indberettet (tabel 6 
og figur 26). 
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Tabel 6:Data for de tre registrerede vågehvaler i 2012. 
* målet er eksklusiv hoved.
Summary data for stranded minke whales 2012.  

*

Figur 26: Geografisk fordeling af strandede hvaler, marsvin ekskluderet, i 2012. Hvert punkt 
repræsenterer ét individ.
Geographical distribution of stranded whales, harbour porpoises excluded 2012. Each dot represents 
one individual.

En af vågehvalerne målte ni meter og blev fundet ved Husby Klitplantage 
den 16. september 2012. Skeletdele af denne hval blev sikret og sendt til 
Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Den 18. oktober 2012 skyllede resterne af en vågehval ind på Skallingen. 
Kadaveret blev målt til 7 meter.
I 2012 strandede der også en levende hval på Skallingen. Vågehvalen stran-
dede sent om aftenen den 18. august 2012. Da det var skumringstid, var det 
ikke muligt at foretage en eventuel aflivning af hvalen før næste morgen. 
Tidligt næste morgen blev hvalen dog fundet død på strandingsstedet. Hva-
len blev bugseret til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor den samme 
dag blev obduceret og efterfølgende skeletteret. 
Vågehvalen er den mest almindelige bardehval i danske farvande, hvor den 
blandt andet forekommer i den nordlige del af Nordsøen, men også obser-
veres i de indre danske farvande og i den vestlige del af Østersøen (Kinze 
2007). Vågehvalen forekommer både oceanisk og kystnært og er udbredt i 
alle verdenshave, men er dog sjælden i tropiske farvande (Jefferson et al. 
1993 & Kinze 2001). 
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Vågehvalen er en mellemstor hval. Hunnen bliver en smule større end han-
nen og kan blive op til ti meter lang. Man kan blandt andet kende vågehvalen 
fra andre bardehvaler på de hvide bånd på forlufferne (Jefferson et al. 1993; 
Kinze 2001). Vågehvalen der strandede på Skallingen målte 7,55 meter og 
vejede 3.330 kg. Det var en afmagret hval, og den havde en del parasitter 
både ikter og mave-tarmorm. Formentlig var parasitbelastningen større, fordi 
hvalen var afmagret og svækket. Desværre fandtes ikke nogen årsag til den 
afmagring og svækkelse, som formodentlig har bidraget til hvalens stranding 
samt efterfølgende død – hvalen er formentligt druknet i forbindelse med 
strandingen.
Efter vågehvalens død blev et ”aflivningsforsøg” ved skydning afprøvet med 
de i ”Beredskabsplan for Havpattedyr – Strandingsberedskabet” foreslåede 
metoder. Hvis ”Aflivningsforsøget” var blevet foretaget på en levende våge-
hval ville det ikke have været en succes, da projektilet splintredes kun cirka 
fem cm inde i åndehullet.   
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Indberetninger af langluffet grind 2012

Om eftermiddagen den 17. juli 2012 strandede en levende langluffet grinde-
hval i As Vig ved Juelsminde (figur 26). Grindehvalen døde kort efter stran-
dingen og blev obduceret og skeletteret den efterfølgende dag. 
Grindehvalen forbindes ofte med grindedrab på Færøerne. Langluffet grin-
dehval er et af de største medlemmer af delfinfamilien Delphinidae, og kan 
som voksen nå en længde på omkring seks meter - hannen som den længste 
(Jefferson et al. 1993; Kinze 2001; Olson et al. 2002).
Langluffet grindehval er udbredt i de tempererede have og de subpolare kli-
mazoner. Lejlighedsvis observeres hvalerne i Nordsøen og i de indre danske 
farvande, men disse områder er dog ikke en del af deres naturlige udbredel-
sesområde (Kinze 2001). 

Langluffet grindehval er et udpræget flokdyr, og der kan være flere tusinde 
dyr i en flok. Grindehvalen er også en af de oftest rapporterede hvaler i for-
bindelse med massestrandinger (Olson et al. 2002). I Danmark er der dog 
oftest tale om enlige dyr, der strander. 
Den langluffede grindehval fra As Vig målte 4,35 meter og vejede 680 kg. 
Hvalen døde formentlig som følge af drukning efter strandingen. Årsagen 
til strandingen er uvis, men er antageligt relateret til, at hvalen var afmag-
ret, havde lungebetændelse og betændelse i huden, hvilket har svækket den. 
Hvalen havde også tomme maver og tarme, så der var tale om en syg og 
afkræftet hval.
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Indberetninger af uidentificerede hvaler 2012

I 2012 blev to uidentificerede hvaler indberettet. Den 18. juli 2012 drev et 
større hvalkadaver i land ved Svinkløv i Thy, og den 23. oktober 2012 blev et 
kadaver af en hval fundet ved Kandestederne i Vendsyssel (figur 26).

Indberetninger af kaskelotter 2012

En kaskelot (Physeter macrocephalus) skyllede den 13. marts 2012 død i 
land ved Nr. Lyngby i Nordjylland (figur 26). Kaskelotten var en han og 
målte 12,8 meter. Hvalen blev skeletteret af medarbejdere fra Fiskeri- og 
Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum og 
fragtet til sidstnævnte.



Appendiks A

Procedure ved indberetning af havpattedyr 

I henhold til ”Beredskabsplan for Havpattedyr” (Sørensen 2012) indsam-
les 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) år-
ligt. 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 indbe-
retningerne 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 vig-
tige at notere 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. Lo-
kaliteten skal helst angives så præcist som muligt. Den nøjagtige GPS posi-
tion 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 håndbø-
gerne ”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 artsbestem-
melsen 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).
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Figur A: 
Øverst: Gråsælen (til venstre) kendes på sin lige snudeprofil, mens snudepartiet hos den spæt-
tede sæl (til højre) 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 (left) is known by its straight snout whereas the common seal (right) has a more 
curved snout. Bottom: The grey seals (left) nostrils are placed far apart on the broad snout. The com-
mon 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 keg-
leformede 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 hol-
landske 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 (Jensen et al., 2009). 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 Rød-
sand 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 køns-
bestemmelse 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 ken-
detegn. 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 (til øverst) har tretakkede kindtænder, mens gråsælen (nederst) har kegleformede kindtæn-
der.

 It is easy to differentiate between a grey seal and a common seal by looking at their teeth. The common 
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. 

© Fiskeri- og Søfartsmuseet  
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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 hen-
falden.
Hos hvalerne måles standardlængden (stangmål) fra hakket i halen til snu-
despids (figur D). Dette mål kan i de fleste tilfælde også tages på dyr, der er 
henfaldne.

Figur D: Øverst: Når man skal måle sælens længde tages stangmålet fra snudespids til bagluf-
fespids. 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.
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Opmåling af spættet sæl på DTU, Veteri-
nærinstituttet i Aarhus.

A common seal is being measured at DTU 
Veterinary, National Veterinary Institute.
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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. Kontaktoplysninger 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.
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