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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. Sam-
tidigt bidrager Beredskabet for Havpattedyr til en øget forståelse af havpattedyr i Dan-
mark, herunder artsmangfoldigheden og populationsstatus. En systematisk indsamling 
af informationer om havpattedyr har fundet sted siden 1991 og foregår i tæt samar-
bejde mellem Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Mu-
seum, Zoologisk Museum, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og DTU 
Veterinærinstituttet. 

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

 Alle oplysninger om de registrerede og indsamlede havpattedyr samles i en da-
tabase, der administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Mu-
seum, Zoologisk Museum. Hvert år samles registreringerne i en beredskabsrapport. I 
denne rapport er registreringerne af havpattedyr for 2014 samlet. Registreringerne 
omfatter udelukkende dødfundne eller aflivede havpattedyr. Observationer af levende 
dyr er med andre ord ikke medtaget.  

 Året 2014 var i høj grad præget af det udbrud af Influenza virus A H10N7, der 
forårsagede stor dødelighed blandt de spættede sæler i store dele af landet i sommer- 
og efterårsmånederne. Derfor er der i denne rapport i tillæg til opgørelserne en kort 
artikel om virussygdomme hos sæler, der giver en introduktion til emnet.  

 Slutteligt findes bagerst i rapporten et appendiks, der beskriver proceduren for 
indberetning af strandede havpattedyr og hvilke informationer, der er vigtige at regi-

strere. 
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ENGLISH ABSTRACT  

 
The National Contingency Plan concerning stranding of marine mammals in Den-
mark is run jointly by the Danish Nature Agency, the Fisheries and Maritime Muse-
um, the Natural History Museum of Denmark, Zoological Museum, 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 col-
lected 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 are euthanized, whenever possible.  

 This publication focuses on stranded marine mammals registered in 2014. 

 

PINNIPED RECORDS 2014 
In 2014 a total of 2,238 harbour seals (Phoca vitulina) were registered. This is an excep-
tionally high number compared to the average number of registered harbour seals 
during the period 2009-2013 of 321 individuals. The high number of dead harbour 
seals results from an outbreak of influenza virus A H10N7. Increased mortality 
among harbour seals was first recorded along the Swedish west coast in the spring 
and in July an increased number of dead harbour seals at the Danish island Anholt 
was observed. From there the virus spread into the Limfjord during August and in 
September the first observations of an increased number of dead harbour seals in the 
Danish Wadden Sea appeared. Later in the fall the virus spread further to the south, 
infecting harbour seals in the German and Dutch parts of the Wadden Sea as well. 

 In the Danish Wadden Sea, it is estimated that at least 1,300 harbour seals died 
from pneumonia due to the influenza virus and secondary bacterial infections. This 
represents a mortality of approximately 26 %. In the Inner Danish waters, the num-
ber of dead harbour seals during the influenza outbreak is more difficult to estimate 
due to varying registration effort. Assuming a mortality of 26 % for the entire Danish 
population of harbour seals (estimated at approximately 17,000 individuals) yields an 
estimated 4,500 dead seals from the virus infection.    

 

 

 

 No significantly increased mortality among grey seals (Halichoerus grypus) was 
observed during the influenza outbreak. A total of 24 grey seals were registered in 
2014. When considering the period 2009-2014, an increasing trend in the number of 
grey seals appears. The majority of the grey seals were registered in the eastern part of 
Denmark, thus most likely reflecting the growing Baltic Sea population 

CETACEAN RECORDS 2014 

In 2014 a total of 121 harbour porpoises (Phocoena phocoena) were registered. This figure 
is slightly below the average of 138 harbour porpoises in the period 2009-2013. Hence, 
a trend of slightly decreasing numbers of stranded harbour porpoises seems to contin-
ue. The reason for this is currently not known.   

 Three white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris) and one long-finned pi-
lot whale (Globicephala melas) stranded along the Danish coastline in 2014. In addition, 
two male sperm whales (Physeter macrocephalus) stranded at the west coast of Jutland in 
February. One of the sperm whales was still alive when stranding, but later died from 
drowning, when the high tide came in. In one of the sperm whales, high loads of the 
bacterium Clostridium septicum was found. Possibly, the whale died from sepsis caused 
by C. septicum, although caution with regard to diagnosis has to be taken, considering 
the fast decay of the corpses.       
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INDBERETNINGER AF SPÆTTEDE SÆLER 2014 

FIGUR 1 
Antallet af indberettede spættede sæler for perioden 2009-2014. 

Number of harbour seals registered 2009-2014. 

I 2014 blev der i alt indberettet 2.238 dødfundne eller aflivede spættede sæler (Phoca 
vitulina), hvilket er det højeste antal indberettede spættede sæler siden sælpestepidemi-
en i 2002. Til sammenligning er der over den 5-årige periode 2009-2013 gennemsnitligt 
blevet indberettet 321 spættede sæler (FIGUR1). Det meget høje antal indberettede 
sæler skyldes et stort antal døde sæler i efteråret 2014, hvilket også giver sig til kende 
ved, at 93 % af alle indberettede sæler var dødfundne, svarende til i alt 2.092 spættede 
sæler. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel af dødfundne sæler over perio-
den 2009-2013 på 67 %.  

Den høje dødelighed skyldes et udbrud af influenza virus A af serotypen H10N7. I 
marts måned begyndte man at observere et øget antal døde spættede sæler langs den 
svenske vestkyst. Den øgede dødelighed fortsatte hen over forårsmånederne og toppe-
de i Sverige i juli, august og september. I begyndelsen af juli måned oplevede man på 
Anholt en øget dødelighed blandt de spættede sæler, og i august havde det spredt sig til 
Limfjorden. Obduktioner af døde dyr viste bl.a. blod i brysthulen og om snuden, mas-
siv lungebetændelse, store mængder bakterier i lungevæv og tilstedeværelsen af H10N7 
influenza virus. Influenza, lungeorm og sælpest kan forårsage de samme lungesympto-
mer, og årsagen kan derfor ikke fastslås, før der er udført laboratorietests. I september 
var virusudbruddet nået til det danske Vadehav, og herfra spredte det sig senere på 
efteråret til både det tyske og hollandske Vadehav. Influenza A virus har tidligere været 
fundet hos spættede sæler i Nordamerika, bl.a. serotyperne H3N3, H3N8, H4N5, 
H4N6 og H7N7, men serotypen H10N7 er ikke tidligere kendt fra spættet sæl. Seroty-
pen er kendt fra forskellige vandfugle, og med stor sandsynlighed stammer smitten 
herfra. Formodentlig er smitten sket via sælers kontakt med vandfugles ekskrementer.  

 Ingen mennesker lod til at pådrage sig smitte med virus under udbruddet, selv-
om smitterisikoen formodes at have været tilstede. En influenza A virus serotype 
H3N8 tidligere isoleret fra spættet sæl fra Nordamerika har vist sig at besidde mutatio-
ner, der er kendt for at øge virus´ evne til at springe mellem arter og øge dets virulens. 
Smitte af mennesker med influenza A virus fra spættet sæl har også været observeret 
ved tidligere udbrud i udlandet. Risikoen for smitte af mennesker er derfor reel, og der 
bør ved enhver kontakt med døde sæler tages forholdsregler mod smitte i form af brug 
af handsker. Dette gælder i øvrigt ved al håndtering af havpattedyr.      

 Influenzaudbruddets spredning fra de indre danske farvande om sommeren til 
Vadehavet i efteråret afspejles i den geografiske og tidslige fordeling af de dødfundne 
spættede sæler. Således afviger året 2014 ikke fra de tidligere år i årets første måneder, 
hvorefter antallet i især efterårsmånederne stiger markant (FIGUR 2, TABEL1). Bemærk 
at et skøn på 300 døde spættede sæler over perioden juni-oktober fra Kronjylland ikke 
er medtaget i FIGUR 2 og TABEL 1. Især oktober måned tegnede sig med 1.155 indivi-
der for exceptionelt mange dødfundne spættede sæler.  
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TABEL1 
Månedlig fordeling af indberettede spættede sæler (dødfundne og aflivede) i perioden 2009-2014. 

Number of harbour seals (dead or euthanized) registered each month 2009-2014.  
* I tillæg er indrapporteret i alt 300 dødfundne spættede sæler fra Anholt og Djursland i perioden juni – oktober. Oplysnin-
ger om dato, lokalitet etc. er ikke indberettet for disse dyr, hvorfor de ikke er inkluderet i tabellen. Derudover var oplysninger 
om dato ikke tilgængelig for 5 individer. 

FIGUR 3 viser fordelingen af samtlige indberettede spættede sæler i 2014 fordelt på 
Naturstyrelsens lokale enheder. Til sammenligning vises fordelingen de sidste 5 år i 
FIGUR 4. Blåvandshuk, der dækker området fra Store Darum syd for Esbjerg til slusen 
i Hvide Sande, tegner sig for langt den største del af de indberettede sæler. Således blev 
der i 2014 registreret 1.303 spættede sæler i dette område. Registreringerne i dette om-
råde er foretaget af Naturstyrelsen Blåvandshuk, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, 
Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Fiskeri- og Søfartsmuseet. Alle 
lokale enheder i den vestlige del af Jylland, dvs. Vadehavet, Blåvandshuk, Vestjylland, 
Thy og Vendsyssel, oplevede i 2014 en meget markant stigning i indberettede spættede 
sæler sammenlignet med året før.  

Anderledes så det ud for de indre danske farvande, hvor Midtjylland ikke indberettede 
om hverken aflivede eller dødfundne sæler i 2014, og Himmerland og Søhøjlandet ind-
berettede færre spættede sæler i 2014 end i 2013. Fra Fyn blev der indberettet omtrent 
det samme antal i 2014 som i 2013. I kontrast hertil oplevede Kronjylland en meget 
markant øgning i antallet af spættede sæler. Også Trekantsområdet og Sønderjylland 
indberettede flere spættede sæler i 2014 end de foregående år. I det østlige Danmark 
tegner sig ligeledes et komplekst billede, hvor Storstrøm og Vestsjælland begge indbe-
rettede en stigning i antallet af spættede sæler, hvorimod Hovedstaden og Østsjælland 
indberettede færre spættede sæler i 2014 end året før. Nordsjælland indberettede kun ét 
individ, mens Bornholm ikke indberettede spættede sæler i 2014. 

MÅNED/
ÅR 9      

JAN 18 5 13 24 12 44 

FEB 7 3 8 13 14 25 

MAR 5 5 11 29 6 21 

APR 5 2 35 15 10 24 

MAJ 26 12 8 25 31 19 

JUN 28 31 83 34 35 30* 

JUL 29 42 79 40 37 71* 

AUG 36 20 48 60 53 112* 

SEP 43 12 48 40 20 129* 

OKT 18 15 38 53 26 1187* 

NOV 17 9 21 30 20 246 

DEC 14 1 20 15 19 25 
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DØDFUNDNE SPÆTTEDE SÆLER 2014

FIGUR 2  
Månedlig fordeling af dødfundne spættede sæler i 2014. Dato for fund var ikke tilgængelig for 5 
individer. Bemærk at et skøn på 300 døde spættede sæler over perioden juni-oktober fra Kronjyl-
land ikke er medtaget i denne figur.  

Number of harbour seals found dead each month in 2014. The date of stranding was not known for five 
individuals. Note that an estimate of 300 dead harbour seals over the period from June to October from 
Kronjylland are not included in this figure. 
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FIGUR 4 
Indberettede spættede sæler fra 2009-2013 fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder. 

Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2009-2013. 
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: Øst-
sjælland; BON: Bornholm.   

FIGUR 3 
Fordelingen af indberettede spættede sæler på Naturstyrelsens lokale enheder 2014.  

Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2014.  
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: Øst-
sjælland; BON: Bornholm.   

Fordelingen af samtlige indberettede spættede sæler på farvande er vist i FIGUR 5, 
mens fordelingen af dødfundne spættede sæler fra det tidspunkt, hvor influenzainfekti-
onerne brød ud i de respektive farvande og året ud, er vist i FIGUR 6. På baggrund af 
FIGUR 6 kan det estimeres at minimum 1.961 spættede sæler døde i 2014 som følge af 
influenzaudbruddet.  
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Dette estimat bygger på en antagelse om, at alle dødfundne spættede sæler i de respek-
tive områder i den periode, hvor influenzavirus var til stede, var døde af influenzasmit-
ten. Kun et lille udsnit af de dødfundne spættede sæler blev obduceret og testet for 
influenzavirus, og derfor kan den nøjagtige dødsårsag for langt størstedelen af de død-
fundne spættede sæler ikke fastslås. Estimatet må dog betragtes som et minimum-
estimat, da mange døde sæler med stor sandsynlighed ikke er registreret.  

FIGUR 5 
Fordelingen af indberettede spættede sæler (dødfundne og aflivede) på farvand 2014. 
Geographical distribution of harbour seals registered (dead or euthanized) in 2014.  
  

FIGUR 6 
Fordelingen af dødfundne spættede sæler på farvand fra det tidspunkt virus antages at have ramt 
farvandet og resten af året ud. 
Geographical distribution of harbor seals found dead from the time the virus is believed to have struck the 
country and the year out. 
1 Fra juli måned og året ud. 
2 Fra august måned og året ud. 
3 Fra september måned og året ud.  

Varde Kommune, der må regnes for at have en af de højeste indsatser i landet i som-
merhalvåret, anslår således at kun omkring 80 % af det faktiske antal sæler registreres. 
I andre områder af landet må indberetningsandelen formodes at være væsentligt lavere. 
Det lave antal døde sæler fra f.eks. Limfjorden indikerer således, at et stort antal døde 
sæler ikke er registreret. Registreringerne fra Kronjylland repræsenterer et skøn over 
perioden juni – oktober, da der ikke her blev foretaget detaljerede registreringer. Disse 
tal fremgår derfor ikke af FIGUR 2 og TABEL 1.  

Med udgangspunkt i Vadehavet, hvor registreringsindsatsen under virusudbruddet var 
stor, kan dødeligheden under udbruddet groft estimeres. I Vadehavet døde minimum 
1.300 spættede sæler fra det tidspunkt sygdommen nåede området (september) og året 
ud. Herfra er trukket de dyr, der blev aflivet, selvom flere af de aflivede dyr formo-
dentlig er aflivet som følge af svækkelse fra virusinfektion. Ved den seneste bestands-
opgørelse (2013) blev bestanden af spættet sæl i den danske del af Vadehavet opgjort 
til ca. 5.000 individer. En dødelighed i Vadehavet, som følge af udbruddet af influen-
zavirus på mindst 26 %, er derfor ikke urealistisk. Benyttes samme dødelighed for den 
samlede bestand af spættet sæl i Danmark, der tæller omkring 17.000 individer, kan et 
estimat uafhængigt af varierende grad af registreringer på landsplan frembringes.  
   

FARVAND ANTAL SPÆTTEDE SÆLER 

Kattegat 403 

Lillebælt 9 

Limfjorden 72 

Nordsøen 200 

Skagerrak 15 

Storebælt 14 

Vadehavet 1487 

Øresund 16 

Østersøen 22 

FARVAND ANTAL SPÆTTEDE SÆLER 

Kattegat1 383 

Lillebælt1 7 

Limfjorden2 70 

Nordsøen2 170 

Skagerrak2 5 

Storebælt1 9 

Vadehavet3 1300 

Øresund2 6 

Østersøen2 11 

Total 1961 
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FIGUR 7 
Kønsfordelingen blandt indberettede spættede sæler 2014. I alt 524 individer, svarende til 24 %, 
blev kønsbestemt. Kønsfordelingen afviger ikke fra en 1:1 fordeling. 
Distribution of sex among harbour seals registrered in 2014. In total, the sex was determined for 524 indi-
viduals (24 %). 

FIGUR 8 
Længdefordelingen blandt samtlige opmålte spættede sæler 2014. 
Distribution of length among harbour seals 2014. 

Ud fra denne udregningsmåde kan det antages, at knap 4.500 spættede sæler døde 
under influenzaudbruddet. Estimatet bygger dog på en række antagelser og skal derfor 
tages med forbehold.  
 Af det samlede antal indberettede spættede sæler fra 2014 blev 543 individer 
(24 %) kønsbestemt (FIGUR 7). Heraf var 284 (52 %) hanner og 259 (48 %) hunner. 
Kønsfordelingen afviger ikke fra en 1:1 fordeling (G-test of goodness of fit; p=0,3). 

I alt 603 af de indberettede spættede sæler blev målt, hvilket svarer til 27 % af dyrene. 
Længdefordelingen blandt de spættede sæler fremgår af FIGUR 8. Længdefordelingen 
afviger fra det normale billede ved, at der i 2014 blev registreret væsentligt flere voksne 
spættede sæler end vanligt. I alt 251 hanner og 233 hunner blev målt, mens længden 
for 119 spættede sæler af ukendt køn blev registreret. Længdefordelingen for de to køn 
fremgår af FIGUR 9 og FIGUR 10, mens FIGUR 11 viser længdefordelingen blandt 
målte sæler, for hvilke kønnet ikke er bestemt. Medianen for hannernes længde er 125 
cm, mens den for hunnerne er 120 cm. Medianen for længden af de ikke-kønsbestemte 
spættede sæler er ligeledes 120 cm. Der er således ikke noget, der tyder på en bias i 
hvilke af de opmålte sæler, der i tillæg kønsbestemmes.  
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FIGUR 9 
Længdefordelingen blandt hanner af spættet sæl 2014. 
Distribution of length among male harbour seals 2014.  

FIGUR 10 
Længdefordelingen blandt hunner af spættet sæl 2014. 
Distribution of length among female harbour seals 2014. 

OBDUKTIONER AF SPÆTTEDE SÆLER 2014 

I alt 44 spættede sæler fra 2014 blev obduceret. Derudover blev kranier fra yderligere 
27 spættede sæler indsamlet og undersøgt. Funddato, lokalitet, køn, længde, vægt og 
spæktykkelse for de obducerede spættede sæler fremgår af TABEL 2, mens funddato, 
lokalitet, køn og længde for de 27 indsamlede sæler, der ikke blev obduceret, fremgår 
af TABEL 3. I henhold til Beredskabsplan for Havpattedyr indsamles årligt indtil 25 spætte-
de sæler fordelt på 8-10 fra Vadehavet, 8-10 fra Limfjorden og 8-10 fra de indre dan-
ske farvande med henblik på overvågning af sygdomsbilledet i bestandene.  

De obducerede sæler fra 2014 fordelte sig på 14 fra Vadehavet (enhederne Vadehavet 
og Blåvandshuk), 8 fra Limfjorden (enhederne Thy og Vestjylland) og 13 fra de indre 
danske farvande (enhederne Vendsyssel, Kronjylland, Hovedstaden og Nordsjælland).  
Sidstnævnte fordelte sig på 6 sæler fra Kattegat og 7 fra Øresund. Derudover blev 8 
spættede sæler fra Nordsøen (enheden Vestjylland) obduceret. Dermed blev målsæt-
ningen for 2014 opfyldt. Samtlige af de 27 indsamlede spættede sæler, der ikke blev 
obduceret stammede fra området fra Fanø til Hvide Sande og må derfor antages at 
tilhøre bestanden i Vadehavet.  
 De vigtigste obduktionsfund fremgår af APPENDIKS A. APPENDIKS B refererer 
de forskellige parasitter, bakterier og vira, der blev fundet under obduktionerne.  
 I alt 15 (34 %) af de obducerede spættede sæler var døde af massiv lungebetæn-
delse som følge af influenzavirus og efterfølgende bakterieinfektion.  
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FIGUR 11 
Længdefordelingen blandt ikke-kønsbestemte spættede sæler 2014. 
Distribution of length among harbour seals for which sex was not determined 2014. 

I lungerne hos disse sæler blev bakterierne Streptococcus equi ssp. zooepidemicus, hæmolyti-
ske E. coli, Aeromonas spp., Peptostreptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa serotype 5 (B) og 
Escherichia spp. påvist.  
 Seks forskellige parasitter blev fundet i mave-tarmsystemet på i alt 32 undersøg-
te sæler. Forekomsten af parasitterne fremgår af FIGUR 12. I 53 % af de undersøgte 
spættede sæler fra 2014 sås lungeorm (Otostrongylus circumlitis og/eller Filaroides gymnurus). 
I alt 35 % af de spættede sæler for hvilke ernæringstilstanden blev vurderet var afmag-
rede med sparsomme fedtdepoter. 55 % vurderedes som værende af normalt huld med 
moderate fedtdepoter (FIGUR 13). 
 Ingen sæler blev testet positive for sælpest Phocine Distemper Virus (PDV). 
Bortset fra udbruddet af influenzavirus, ligger resultaterne af sygdomsundersøgelserne 
inden for det normalt forventelige. Der er ikke noget, der indikerer at sundhedstilstan-
den i bestanden er forringet.  

FIGUR 12 
Relativ forekomst af 
parasitter i mave-
tarmsystemet hos 
obducerede spætte-
de sæler 2014. 
Relative occurence of 
parasites in the 
stomach and intesti-
nes of harbour seals 
autopsied in 2014. 

FIGUR 13 
Ernæringstilstand 
hos obducerede 
spættede sæler 
2014. 
Nutritional condition 
of autopsied harbour 
seals 2014. 
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ERNÆRINGSTILSTAND HOS OBDUCEREDE SPÆTTEDE SÆLER 2014

Afmagret

Normal

Velnæret

Ikke vurderet

RELATIV FOREKOMST AF PARASITTER I MAVE-TARMSYSTEMET HOS 
OBDUCEREDE SPÆTTEDE SÆLER 2014

Contracaecum osculatum

Anisakis sp.

Pseudoterranova decipiens

Lungeormslarver

Rundorm uspec.

Ikter
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TABEL 2 
Data for spættede sæler obdu-
ceret på DTU Veterinærinsti-
tuttet i 2014. 
Data for harbour seals autopsied 
in 2014 at DTU Vet National 
Veterinary Institute. 
* Obduceret på Aalborg Universitet 
1 Dato for aflivning ikke oplyst. Modta-
get på DTU Vet. d. 06.08.2014. 
2 Dato for aflivning ikke oplyst. Modta-
get på DTU Vet. d. 28.04.2014. 
3 Dato for aflivning ikke oplyst. Modta-
get på DTU Vet. d. 21.02.2014. 

FUNDDATO ENHED LOKALITET FARVAND FIMUS J. NR. DTU VET. NR. KØN LÆNGDE (CM) VÆGT (KG) SPÆK (MM) 

15.01.2014 Vadehavet Koresand Vadehavet 1690 2014-52-152 Han 111 23,4 2,5 

15.01.2014 Vadehavet Koresand Vadehavet 1691 2014-52-153 Hun 108 21,1 2,5 

15.01.2014 Vadehavet Koresand Vadehavet 1692 2014-52-149 Han 114 20,8 1,8 

13.02.2014 Blåvandshuk Hjerting Strand Vadehavet 1699 2014-52-239 Hun 164 115,6 - 
21.02.2014 Blåvandshuk Hjerting Strand Vadehavet 1700 2015-2649 Hun - 14,6 - 
27.04.2014 Vendsyssel Bratten Strand Kattegat 1705 2014-481* Hun 167 - - 
07.05.2014 Hovedstaden Saltholm Øresund 1756 2014-902 Hun 123 30,1 - 
07.05.2014 Hovedstaden Saltholm Øresund 1757 2014-903 Hun 122 29,7 3,0 

08.05.2014 Hovedstaden Saltholm Øresund 1755 2014-905 Han 183 121,2 5,5 

14.07.2014 Kronjylland Anholt Kattegat 1767 2014-5063 Hun 109 26,3 3,5 

14.07.2014 Kronjylland Anholt Kattegat 1768 2014-5062 Han 104 17,9 2,5 

14.07.2014 Kronjylland Anholt Kattegat 1769 2014-5061 Han 111 17,8 3,0 

14.07.2014 Kronjylland Anholt Kattegat 1770 2014-5060 Han 113 25,3 3,5 

28.08.2014 Thy Ejerslev Røn Limfjorden 1706 2014-8146 Hun 158 - 2,0 

28.08.2014 Thy Ejerslev Røn Limfjorden 1707 2014-8147 Han 106 - 1,5 

28.08.2014 Thy Ejerslev Røn Limfjorden 1708 2014-8148 Han 104 - 1,2 

28.08.2014 Thy Ejerslev Røn Limfjorden 1709 2014-8149 Hun 91 - - 
28.08.2014 Hovedstaden Kastrup Havn Øresund 1765 2014-7915 Hun 128 35,5 3,2 

28.08.2014 Hovedstaden Kastrup Havn Øresund 1766 2014-7916 Hun 157 49,0 3,0 

26.09.2014 Blåvandshuk Sædding Strand Vadehavet 1711 2014-10585 Han 115 16,6 1,4 

26.09.2014 Vestjylland Humlum Limfjorden 1761 - - - - - 
26.09.2014 Vestjylland Humlum Limfjorden 1762 - - - - - 
26.09.2014 Vestjylland Humlum Limfjorden 1763 - - - - - 
26.09.2014 Vestjylland Humlum Limfjorden 1764 - - - - - 
29.09.2014 Blåvandshuk Skallingen Vadehavet 1712 2014-10577 Han 159 60,5 - 
29.09.2014 Blåvandshuk Skallingen Vadehavet 1713 2014-10581 Han 111 17,8 1,5 

29.09.2014 Blåvandshuk Vejers Vadehavet 1714 2014-10584 Hun - 12,9 - 
30.09.2014 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1715 2014-10582 Han 111 17,2 - 
30.09.2014 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1716 2014-10580 Hun 107 17,6 2,0 

30.09.2014 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1717 2014-10583 Hun 112 15,9 1,9 

30.09.2014 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1718 2014-10586 Han 113 20,3 2,0 

30.09.2014 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1719 2014-10579 Han 157 39,7 - 
30.09.2014 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1720 2014-10576 Han 161 62,8 1,0 

30.09.2014 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1721 2014-10578 Han 172 57,1 - 
30.09.2014 Vestjylland Hvide Sande Nordsøen 1722 2014-10488 Han 170 73,0 1,2 

01.10.2014 Blåvandshuk Esbjerg Vadehavet 1746 2014-14208 Han - - - 
01.10.2014 Blåvandshuk Esbjerg Vadehavet 1747 2014-14208 Han - - - 
01.10.2014 Blåvandshuk Esbjerg Vadehavet 1748 2014-14208 Hun - - - 
01.10.2014 Blåvandshuk Esbjerg Vadehavet 1751 2014-14208 Han - - - 
05.10.2014 Vadehavet Lakolk, Rømø Vadehavet 1723 2015-2652 Han - 12,4 - 
EJ OPLYST3

 Thy - - 1703 2014-52-244 Han 104 15,4 0,9 

EJ OPLYST2
 Hovedstaden Saltholm Øresund 1758 2014-243 Hun 134 42,1 4,0 

EJ OPLYST1
 Nordsjælland - Kattegat 1772 2014-6335 Han 169 79,1 2,5 

EJ OPLYST1
 Hovedstaden - Øresund 1773 2014-6464 Hun 163 60,0 2,3 
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TABEL 3 
Data for spættede sæler indsamlet, men ikke obduceret i 2014. 
Data for harbour seals collected, but not autopsied in 2014. 

OBDUKTION AF SPÆTTET SÆL MED FIMUS J. NR. 1699.  I SÆLENS LIVMODER 
FANDTES ET FOSTER.  
POST MORTEM EXAMINATIONS OF HARBOUR SEAL WITH FIMUS J. NR. 1699. A 
FETUS WAS FOUND IN THE SEAL’S WOMB.  
FOTO: FISKERI– OG SØFARTSMUSEET 

FUNDDATO LOKALITET FIMUS J. NR. KØN LÆNGDE (CM) 
01.10.2014 Hvide Sande 1726 Han 110 

01.10.2014 Hvide Sande 1727 Han 148 

01.10.2014 Hvide Sande 1728 Han 159 

01.10.2014 Hvide Sande 1729 Hun 108 

01.10.2014 Skallingen 1730 Hun 90 

01.10.2014 Skallingen 1731 Hun 107 

01.10.2014 Skallingen 1732 Han 172 

01.10.2014 Skallingen 1733 Hun 103 

01.10.2014 Skallingen 1734 Hun 121 

01.10.2014 Skallingen 1735 Han 173 

01.10.2014 Skallingen 1736 Hun 98 

01.10.2014 Skallingen 1737 Han 143 

01.10.2014 Skallingen 1738 Han 173 

01.10.2014 Fanø 1739 Hun 174 

01.10.2014 Fanø 1740 Han 173 

01.10.2014 Fanø 1741 Han 192 

01.10.2014 Fanø 1742 Han 113 

01.10.2014 Fanø 1743 Han 187 

01.10.2014 Fanø 1744 Han 177 

01.10.2014 Esbjerg 1745 Han 160 

01.10.2014 Esbjerg 1746 Han 165 

01.10.2014 Esbjerg 1747 Han 172 

01.10.2014 Esbjerg 1748 Hun 167 

01.10.2014 Esbjerg 1749 Han 162 

01.10.2014 Esbjerg 1750 Hun 166 

01.10.2014 Esbjerg 1751 Han 150 

01.10.2014 Esbjerg 1752 Hun 162 
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FAKTABOKS  
Virussygdomme hos danske sæler  
AF LASSE FAST JENSEN OG AAGE KRISTIAN OLSEN ALSTRUP 

SÆLPESTEN I 1988 OG 2002  
Siden 1988 er de danske bestande af spættet sæl blevet ramt af flere virusepidemier, 
som har forårsaget stor dødelighed. I 1988 og 2002 forårsagede sælpest (PDV) stor 
dødelighed blandt spættede sæler i hele Nordeuropa. Ved begge epidemier døde såle-
des 50-60 % af bestanden. I både 1988 og 2002 brød epidemien ud i foråret (hhv. april 
og maj måned) hos de spættede sæler ved Anholt, hvorfra epidemierne spredte sig ud i 
de indre danske farvande og videre til den svenske vestkyst og det sydligste Norge i 
området omkring Oslofjorden. Siden opstod sygdomsudbruddet pludseligt i det hol-
landske Vadehav, hvorfra det i løbet af sommeren og efteråret spredte sig nordpå til 
Tyskland, det danske vadehav og Limfjorden, samt til de britiske øer. Epidemierne 
klingede af hen over efteråret og vinteren, hvilket formentlig skyldes at sælerne blev 
færdige med at skifte pels og ikke længere lå tæt sammen på land. I 1987 og 1988 blev 
der observeret flere grønlandssæler i de danske farvande, og det er ikke usandsynligt, at 
de har medbragt sælpesten, da grønlandssæler fra Barentshavet i den periode havde 
antistoffer mod netop sælpest. Der blev derimod ikke observeret grønlandssæler i 
2002, så smittekilden til dette udbrud er fortsat uopklaret. 
 Sælpest skyldes et morbillivirus, kaldet phocine distemper virus (PDV), som er 
nært beslægtet med mæslingevirus og hundesygevirus (canine distemper virus, CDV). 
Både PDV og CDV forårsager lungebetændelse, diarre og dødsfald, men der kan også 
forekomme symptomer i centralnervesystemet. Smitten sker hovedsageligt gennem 
luften, men spredning via urin og fæces kan også forekomme. Særligt CDV forårsager 
alvorlige sygdomme hos en lang række landlevende rovdyr. Foruden hundesyge hos 
hunde og hvalpesyge hos mink inficerer virus også ræv, grævling, mårhund, mår og 
sæler, samt en lang række kattedyr. Også PDV, som hovedsageligt rammer sæler, kan 
forårsage alvorlige hundesyge-lignende symptomer hos landlevende rovdyr, blandt an-
det hunde og mink. Sælpestvirus inficerer værtens lymfocytter, der er en gruppe af hvi-
de blodlegemer med stor betydning for immunforsvaret. Virus svækker derved im-
munforsvaret, hvilket gør værtsdyret mere modtageligt overfor blandt andet bakteriein-
fektioner, som oftest er den direkte dødsårsag. 
 Forurening med blandt andet miljøgiftene PCB og DDT kan nedsætte immun-
forsvaret hos sæler, hvilket gør dem mere modtagelige for immunsupprimerende virus 
som sælpest.  

Der blev efter epidemien i 1988 lavet forsøg i Holland, hvor sæler blev fodret med fisk 
fra mere eller mindre forurenede områder og dernæst eksponeret for sælpest, og her 
blev koblingen mellem forurening og sælpest underbygget.  
Ophobning af organiske miljøgifte, som kan hæmme immunforsvaret, kan være årsa-
gen til, at der døde flere hanner end hunner under sælpest-epidemierne, fordi hunnerne 
udskiller en del af de ophobede miljøgifte i forbindelse med, at de dier deres unger. 
Ligeledes døde flere ældre end unge sæler, hvilket kan skyldes, at de ældre individer 
gennem deres liv har ophobet større koncentrationer af miljøgifte i vævene. Mortalite-
ten blandt sælungerne, der kun har ringe modstandskraft, var tæt på 100 procent. 
 Sæler er ikke de eneste havpattedyr, der rammes af morbillivirus. Også delfiner 
og marsvin har været ramt af henholdsvis dolphin morbillivirus (DMV) og porpoise 
morbillivirus (PMV), der ofte kollektivt betegnes cetacean morbillivirus (CMV). Der er 
ikke rapporteret om tilfælde, hvor mennesker er blevet smittet. Blandt de danske stran-
dende hvaler, der er blevet testet, er ingen indtil nu fundet positive for morbillivirus. 
Den hurtigste og mest pålidelige diagnostik af sælpest sker ved hjælp af PCR analyser 
af organ-prøver, hvor virussens arvemateriale kan påvises. 

DØD SÆL INDSAM-
LES PÅ SÆDDING 
STRAND, ESBJERG 
UNDER SÆLPESTEN I 
1988. 
DEATH SEAL COL-
LECTED ON SÆD-
DING STRAND IN 
ESBJERG DURING 
THE PDV EPIDEMIC 
IN 1988.  
FOTO: FISKERI– OG 
SØFARTSMUSEET 
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UKENDTE EPIDEMIER I 2007 OG 2011 
I juni 2007 blev der igen fundet 60-80 døde sæler på Anholt, og senere på sommeren 
blev der også rapporteret om et øget antal døde sæler andre steder i Kattegat og Ska-
gerrak. Det var langt overvejende unge dyr under et år gamle, som døde i 2007. De 
syge sæler havde vejrtrækningsproblemer og hostede blod op og obduktionerne viste 
lungebetændelse. Mistanken faldt indledningsvist på sælpest, men hverken sælpest eller 
andre virusinfektioner kunne påvises. Det estimeres at der under epidemien i 2007 dø-
de helt op mod 2.300 spættede sæler, men årsagen til den forhøjede mortalitet er fort-
sat ukendt. 
 Også i sommermånederne i 2011 blev der observeret øget dødelighed blandt de 
spættede sæler, men årsagen er ligeledes fortsat ukendt. 
 

INLUENZA 
I foråret 2014 var der atter mistanke om sælpest, idet der blev observeret en øget dø-
delighed blandt spættede sæler langs den svenske vestkyst. Alene ved Göteborg fandt 
man mere end 250 døde sæler. Den øgede dødelighed nåede i begyndelsen af juli de 
spættede sæler på Anholt, hvor et større antal døde sæler blev fundet med blod om-
kring snuden. Det viste sig dog ikke at være sælpest, men i stedet afslørede undersøgel-
ser, at sælerne var døde af influenza-virus (subtype H10N7) kompliceret af sekundær 
bakteriel lungebetændelse. Influenza H10N7 findes normalt i fugle og er ikke tidligere 
fundet hos sæler. Hvorfra virus stammer, og hvordan det spredte sig til sæler, er ikke 
kendt. I august fandtes ligeledes døde sæler i Limfjorden, og også disse havde lungebe-
tændelse forårsaget af influenza. I efteråret spredte virus sig til den danske del af Vade-
havet, hvor der blandt andet blev fundet mange døde sæler på Skallingen, Mandø og 
langs store dele af den jyske vestkyst. Herefter spredte epidemien sig til det tyske og 
hollandske Vadehav.  
Influenzainfektioner er tidligere kendt fra andre sælbestande end de danske, blandt 
andet som Influenza B i Holland, og forskellige typer Influenza A har forårsaget epide-
mier blandt spættede sæler langs de nordamerikanske kyster. Influenza, lungeorm og 
sælpest kan forårsage de samme lungesymptomer, og årsagen kan derfor ikke fastslås 
før, der er udført laboratorietests. Lungeorm ses dog som regel først senere på sæso-
nen, når sælerne er nogle måneder ældre og rammer især unge individer. Sælpest giver 
ofte et mere varieret symptombillede og rammer mere bredt i bestanden med hensyn 
til alder.  

Der er ikke rapporteret danske tilfælde, hvor mennesker er blevet smittet af influenza 
A fra sælerne, men andre typer af influenza har tidligere givet mild smitte hos de per-
soner, der har haft kontakt med sælerne. Derfor bør man ikke røre ved de døde sæler. 
 

 
SÆLARTERNES FORSKELLIGE IMMUNITET 
Når smitsomme sygdomme rammer de danske sæler, er det tydeligt, at der er forskelle 
på spættede sælers og gråsælers modtagelighed. Det gælder for f.eks. både lungeorm og 
flere virussygdomme, hvor spættede sæler er mere udsatte end gråsæler. Under sælpe-
stepidemierne i 1988 og 2002 gik det hårdt ud over de spættede sæler, mens der kun 
fandtes ganske få døde gråsæler. Man mener, at spættede sæler er mere følsomme over 
for sælpest, men den præcise årsag hertil kendes ikke. Gråsæler er ligeledes mere mod-
standsdygtige over for sæl-herpesvirus, som kan forårsage høj dødelighed blandt sæl-
ungerne. Til gengæld synes gråsæler at lide af hudinfektioner forårsaget af poxvirus på 
lige vilkår med spættede sæler. Den forskellige modtagelighed over for virussygdomme 
kan have betydning for det spredningsmønster, som ses ved virusepidemier. Med den 
voksende bestand af spættede sæler kunne man forestille sig, at risikoen for virusepide-
mier og massedødsfald også er stigende. Imidlertid er ikke alle virusepidemier afhængi-
ge af bestandstætheden – særligt ikke de epidemier, hvor virus kun lejlighedsvis intro-
duceres i sælbestandene. Efter sælpestepidemien i 1988 voksede populationen af spæt-
tede sæler med 10 procent om året indtil det nye udbrud i 2002, og begge gange var 
dødeligheden uafhængig af lokaliteternes størrelse, og de døde sæler var generelt i ret 
god foderstand. Det tyder derfor ikke på, at bestandstætheden eller vigende foder-
stand, som følge af øget konkurrence om føde, har stor betydning for udbruddene af 
sælpest. Derimod har det været afgørende, at virus blev introduceret til populationen, 
og at sælbestanden efter de 14 år ikke længere var immun. I øjeblikket er det forment-
lig under 10 procent af de spættede sæler i Vadehavet, der er immune, og derfor er 
bestanden af spættet sæl ret følsom overfor nye udbrud af sælpest, hvis smitten igen 
introduceres fra de arktiske egne. Et eventuelt nyt udbrud vil sandsynligvis opstå i de 
perioder af året, hvor sælerne opholder sig sammen i flokke. 
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INDBERETNINGER AF GRÅSÆLER 2014 
I 2014 blev der i alt indberettet 24 gråsæler (Halichoerus grypus). Af disse var 17 død-
fundne, mens 4 blev aflivet, og 3 var bifanget (FIGUR 14, TABEL 4). Som det fremgår 
af figur 14 lader antallet af indberettede gråsæler til at være i stigning i disse år. FIGUR 
15 viser fordelingen af de indberettede gråsæler på årets måneder. Indberetningerne er 
fordelt over de fleste måneder, men med en overvægt af individer i det fjerde kvartal, 
hvor 13 af de 24 gråsæler blev registreret. Den månedlige fordeling af indberettede 
gråsæler i perioden 2009-2013 fremgår af FIGUR 16.    

FIGUR14 
Antallet af indberettede gråsæler for perioden 2009-2014. 
Number of grey seals registrered 2009-2014. 

TABEL 4 
Data for indberettede gråsæler 2014. 
Data for registered grey seals 2014. 
*Unge 

** Juvenil 

DATO LOKAL ENHED LOKALITET LÆNGDE (CM) KØN OMSTÆNDIGHED INDSAMLET 

04.03.2014 Blåvandshuk Blåvand Fyr - Han Aflivet Destrueret 
02.04.2014 Østsjælland Køge Sydstrand 188 Han Dødfunden Destrueret 
23.04.2014 Hovedstaden Vestamager 150 Han Dødfunden Destrueret 

24.04.2014 Østsjælland Staunings Ø 200 - Dødfunden Destrueret 

02.05.2014 Fyn Drejø * - Dødfunden Inst. Bioscience 

02.05.2014 Sønderjylland Stenholt Als 150 - Dødfunden Destrueret 

13.05.2014 Blåvandshuk Blåvand Fyr - Han Aflivet Destrueret 

03.07.2014 Vestsjælland Korshage - - Dødfunden Efterladt 

15.07.2014 Bornholm Møllebugt 90 - Dødfunden Efterladt 

15.07.2014 Vendsyssel Skagen - grå fyr 180 Han Dødfunden Nedgravet 

29.09.2014 Vendsyssel Østerby Strand 175 Han Dødfunden Nedgravet 

04.10.2014 Vestsjælland Bjerge - - Dødfunden Efterladt 

08.10.2014 Østsjælland Køge  -  - Dødfunden  - 

09.10.2014 Vestjylland AF C118 110 Han Aflivet Destrueret 

12.10.2014 Vadehavet Mandø Forland >180 - Dødfunden Destrueret 
30.10.2014 Storstrøm AF Råbylille Strand, Møn - - Dødfunden - 

10.11.2014 Storstrøm AF Bøgeskoven, Stevns 230 - Dødfunden Efterladt 
22.11.2014 Hovedstaden Amager Strandpark 210 Han Dødfunden Indsamlet 
22.11.2014 Storstrøm AF Stevns *** Han Bifanget Inst. Bioscience 

27.11.2014 Storstrøm AF Stevns ** Han Bifanget Inst. Bioscience 

27.11.2014 Østsjælland Ølsemagle Revle 178 Hun Dødfunden Efterladt 
02.12.2014 Storstrøm AF Stevns *** Han Bifanget Inst. Bioscience 

09.12.2014 Østsjælland Ølsemagle Revle 203 - Dødfunden Efterladt 
30.12.2014 Vestjylland AF C073 105 Han Aflivet Destrueret 
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De indberettede gråsæler fordelte sig på 11 forskellige lokale enheder (FIGUR 17). En-
hederne på Sjælland tegnede sig med sammenlagt 14 individer for flest indberettede 
gråsæler, mens enhederne langs den jyske vestkyst sammenlagt indberettede 7 gråsæler. 
De forholdsvis mange gråsæler indberettet af sjællandske enheder skyldes med al sand-
synlighed den stigende bestand af gråsæler i Østersøen. Denne bestand er siden 
1990´erne vokset med omkring 10 % om året, hvilket er tæt på den maksimale vækstra-
te for arten, om end vækstraten de senere år lader til at være aftaget.  
 I 2012 talte man omkring 28.000 gråsæler i Østersøen, hvor hovedparten dog 
findes nord for Gotland (58° nordlig bredde). Langt de fleste gråsæler, der træffes i de 
indre danske farvande, stammer fra Sverige, da antallet af unger født på dansk territorie 
fortsat er meget begrænset.  

FIGUR15 
Månedlig fordeling af indberettede gråsæler 2014. 
Number of grey seals registered each month 2014.  

FIGUR16 
Månedlig fordeling af indberettede gråsæler for perioden 2009-2013. 
Number of grey seals registered each month 2009-2013.  

Også i Vadehavet har gråsælbestanden de senere år været i fremgang. Fremgangen skyl-
des en kombination af ungeproduktion i Tyskland og Holland og indvandring af gråsæ-
ler fra de britiske øer. I den danske del af Vadehavet har der ikke været observeret un-
gefødsler i flere hundrede år, men i december 2014 blev en nyfødt gråsælunge observe-
ret under en optælling af bestanden. Noget tyder derfor på, at gråsælen i fremtiden mu-
ligvis vil etablere sig som ynglende art i det danske Vadehav. I FIGUR 18 ses fordelin-
gen af indberettede gråsæler på Naturstyrelsens lokale enheder over den 5-årige periode 
2009-2013.  
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FIGUR 17 
Indberettede gråsæler fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder 2014. 
Number of grey seals registered by each district under the Danish Nature Agency 2014. 
VAD: Vadehavet; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: Thy; VSY: Vendsys-
sel; KJY: Kronjylland; SDJ: Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Arealforvaltning; VSJ: Vestsjæl-
land; NSJ: Nordsjælland; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: Bornholm.  

FIGUR 18 
Indberettede gråsæler i perioden 2009- 2013 fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder. 
Number of grey seals registered by each district under the Danish Nature Agency in the period 
2009-2013. 
VAD: Vadehavet; BLH: Blåvandshuk; VAF: Vestjylland Arealforvaltning; THY: Thy; VSY: Vendsys-
sel; KJY: Kronjylland; SDJ: Sønderjylland; FYN: Fyn; SAF: Storstrøm Arealforvaltning; NSJ: Nordsjæl-
land; HST: Hovedstaden; OSJ: Østsjælland; BON: Bornholm.  
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I alt 13 af de indberettede gråsæler blev kønsbestemt (54 %). Langt størstedelen var 
hanner, idet blot en enkelt hun blev registreret (FIGUR 19). Til sammenligning fremgår 
kønsfordelingen i perioden 2009-2013 af FIGUR 20. Generelt har de sidste 5 år vist en 
mere eller mindre udpræget overvægt af hanner blandt de indberettede gråsæler. Han-
nerne hos gråsæler bevæger sig generelt mere rundt end hunnerne, og en overvægt af 
hanner er derfor ikke uventet blandt de registrerede gråsæler i Danmark, der stadig 
ligger uden for artens kerneområder. 

FIGUR 19 
Kønsfordelingen blandt indberettede gråsæler 2014. 
Distribution of sex among grey seals registered in 2014. 

FIGUR 20 
Kønsfordelingen blandt indberettede gråsæler i perioden 2009-2013. 
Distribution of sex among grey seals registered in the period 2009-2013. 

Længdefordelingen af de indberettede gråsæler er vist i FIGUR 21. Tretten af de 24 
gråsæler blev opmålt, svarende til 54 %. Derudover blev 4 gråsæler indberettet med 
angivelse af omtrent aldersgruppe (unge, juvenil eller voksen), og 1 gråsæl blev indbe-
rettet med angivelse af en længde på over 180 cm (TABEL 4).  
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FIGUR 21 
Længdefordelingen blandt opmålte gråsæler i 2014. 
Distribution of length among grey seals in 2014. 

OBDUKTIONER AF GRÅSÆLER 2014 
I alt 10 gråsæler blev obduceret i 2014. Funddato, lokalitet, køn, længde, vægt og spæk-
tykkelse for de obducerede gråsæler fremgår af TABEL 5. De obducerede gråsæler for-
delte sig på 3 fra Vadehavet (enhederne Vadehavet og Blåvandshuk) og 7 fra de indre 
danske farvande (enhederne Sønderjylland, Fyn, Storstrøm, Hovedstaden og Østsjæl-
land). Beredskabsplanens målsætning om at indsamle indtil 5 gråsæler årligt til undersø-
gelse blev således opfyldt. De vigtigste obduktionsfund fremgår af APPENDIKS C. AP-
PENDIKS D lister de forskellige parasitter og bakterier, der blev fundet under obduktio-
nerne. 
 Resultaterne af sygdomsundersøgelserne ligger inden for det normalt forventeli-
ge og indikerer at sundhedstilstanden i bestanden generelt er god. Dette bygger dog på 
et ganske lille antal obducerede dyr. 

TABEL 5 
Data for gråsæler obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2014. 
Data for grey seals autopsied in 2014 at DTU Vet National Veterinary Institute. 
1 Ungen blev født på Rødsand ved Falster i februar 2014, hvor den blev mærket. Strandede efterfølgende på Drejø d. 
02.05.2014. 

2 Dato for aflivning ikke oplyst. Dyret blev obduceret af DTU Vet. D. 06.05.2014. 
3 Dato for aflivning ikke oplyst. Dyret blev obduceret af DTU Vet. D. 29.04.2014. 

INDBERETNINGER AF MARSVIN 2014 

I 2014 blev der i alt indberettet 121 marsvin (Phocoena phocoena). Et marsvin var bifan-
get, mens 120 marsvin var dødfundne. Blandt de indberettede marsvin var et henfal-
dent individ målt til en længde på 200 cm. Marsvin af den størrelse er tidligere blevet 
registreret og verificeret som værende marsvin, men da så store individer sjældent fore-
kommer, kan det ikke udelukkes, at der i dette tilfælde kan være tale om forveksling 
med en anden art som f.eks. hvidnæse. Da en nærmere afklaring af dette ikke er muligt, 
betragtes individet dog i det følgende som værende et marsvin.   

FUNDDATO ENHED LOKALITET FARVAND 

FIMUS J. 
NR. DTU VET NR. KØN 

LÆNG-
DE (CM) 

VÆGT 
(KG) 

SPÆKT. 
(MM) 

15.01.2014 Storstrø  Ulslev Stra d Østersøe   -  Hu   ,  ,  

29.01.2014 Vadehavet Esbjerg Vadehavet  - -  Ha   ,  ,  

02.03.2014 Blåva dshuk Grærup Vadehavet  -  Hu  - ,  - 

23.04.2014 Sø derjylla d Ste holt Stra d Østersøe   -  Hu  - ,  - 

02.05.2014 Fy  Drejø  Lillebælt  -  Hu   ,  ,  

05.05.2014 Østsjælla d Solrød Stra d Øresu d  -  Ha   ,  - 

18.12.2014 Blåva dshuk Skalli ge  Vadehavet  -  Ha  - ,  - 

IKKE OPLYST2
 Østsjælla d Køge Øresu d  -  - - ,  - 

IKKE OPLYST3
 Hovedstade  Køge Øresu d  - -  Ha  - - - 

IKKE OPLYST3
 Hovedstade  Køge Øresu d  - -  Ha  - - - 
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FIGUR 22 
Antallet af indberettede marsvin for perioden 2009-2014. 
Number of harbour porpoises registered 2009-2014. 

Antallet af indberettede marsvin for 2014 er en smule lavere end gennemsnittet på 138 
marsvin for perioden 2009-2013 (FIGUR 22). Hvad der ligger til grund for det svage 
fald i antallet af indberettede marsvin de sidste par år er uvist og den seneste bestands-
opgørelse giver ikke et entydigt svar. Den seneste optælling af marsvinene i de indre 
danske farvande gav således et noget højere estimat (18.000) end estimatet fra 2005 
(11.000), men stadig meget mindre end estimatet fra 1994 (28.000). Disse estimater er 
dog behæftet med stor usikkerhed, og man kan ikke fastslå at bestanden er steget mel-
lem 2005 og 2012. Dog tyder det på at den dramatiske tilbagegang som tallene fra 
1994 og 2005 indikerede ikke er så dramatisk som frygtet. 

FIGUR 23 
Månedlig fordeling af indberettede marsvin for perioden 2009-2013. 
Number of harbour porpoises registered each month 2009-2013.  
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FIGUR 24 
Månedlig fordeling af indberettede marsvin 2014. 
Number of harbor porpoises registered each month 2014.  

Som det generelt er tilfældet (FIGUR 23), er størstedelen af marsvinene indberettet i 
sommerhalvåret (FIGUR 24).   
 Antallet af indberettede marsvin fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder frem-
går af FIGUR 25. Til sammenligning er fordelingen af marsvin på de lokale enheder i 
perioden 2009-2013 vist i FIGUR 26. Ingen af Naturstyrelsens lokale enheder oplevede 
markante ændringer i antallet af marsvin i 2014 sammenlignet med perioden 2009-
2013. 

FIGUR 25 
Indberettede marsvin fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder 2014. 
Number of harbour porpoises registered by each district under the Danish Nature Agency in 2014. 
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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Af de 121 indberettede marsvin blev 37 kønsbestemt, hvilket svarer til 31 % (FIGUR 
27). Heraf var 16 hanner og 21 hunner. Kønsfordelingen afviger ikke statistisk fra en 
1:1 fordeling af kønnene (G-test of goodness of fit, p = 0,41).  
 I alt 88 marsvin blev opmålt, hvilket svarer til 72 % (FIGUR 28). Medianen for 
længden for samtlige målte marsvin var 115 cm, mens den for henholdsvis hanner og 
hunner var 128 cm og 115 cm (FIGUR 29 og FIGUR 30). For marsvin, for hvilke køn-
net ikke blev bestemt, var medianværdien for længden 106 cm (FIGUR 31). 

FIGUR 26 
Indberettede marsvin fordelt på Naturstyrelsens lokale enheder 2009-2013. 
Number of harbour porpoises registered by each district under the Danish Nature Agency in the period 
2009-2013. 
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. 

FIGUR 27 
Kønsfordelingen blandt indberettede marsvin 2014. 31 % af de indberettede marsvin blev køns-
bestemt. Kønsfordelingen afviger ikke signifikant fra en 1:1 fordeling af kønnene. 
Distribution of sex among harbour porpoises registered 2014. Sex was determined for 31 % of the har-
bour porpoises registered. The sex ratio was not significantly different from unity. 
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FIGUR 28 
Længdefordelingen blandt opmålte marsvin 2014. 
Distribution of length among harbour porpoises 2014. 

FIGUR 29 
Længdefordelingen blandt hanner af marsvin 2014. 
Distribution of length among male harbour porpoises 2014.  

OBDUKTIONER AF MARSVIN 2014 

I alt 5 marsvin blev obduceret i 2014. Som det også har været tilfældet de foregående 
år, var flere af de obducerede marsvin bifanget (2 ud af 5). Funddato, lokalitet, køn, 
længde, vægt og spæktykkelse for obducerede marsvin fra 2014 fremgår af TABEL 6, 
mens de vigtigste obduktionsfund er opsummeret i APPENDIKS E. En liste over fund-
ne parasitter og bakterier ses i APPENDIKS F. Grundet det lave antal obducerede mar-
svin kan der ikke drages konklusioner om bestandens sundhedstilstand.  
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FIGUR 30 
Længdefordelingen blandt hunner af marsvin 2014. 
Distribution of length among female harbour porpoises 2014. 

I henhold til Beredskabsplan for Havpattedyr indsamles indtil 25 marsvin om året med 
henblik på overvågning af sygdomme, sundhedstilstand og generel biologi. Dyrene 
tilstræbes indsamlet fordelt på 10-15 fra Vadehavet-Nordsø-Skagerrak og 10-15 fra de 
indre danske farvande. Marsvin fra Limfjorden og Bornholm bør i henhold til bered-
skabsplanen indsamles. Det indsamlede antal marsvin i 2014 på blot 5 dyr er dermed 
langt fra målsætningen. Året før, i 2013, blev målsætningen på 25 marsvin ligeledes 
langt fra indfriet, da blot 4 marsvin blev obduceret. Hvert år strander mere end 100 
marsvin i Danmark, men langt størstedelen af disse strandede dyr er henfaldet i en 
sådan grad, at det umuliggør obduktion. Der bør dog fremover rettes fokus på at brin-
ge antallet af indsamlede marsvin op på et niveau, der lever op til målsætningen ved at 
opprioritere indsamling af de strandede dyr, der er egnede til obduktion.  

TABEL6 
Data fra marsvin obducerede på DTU Veterinærinstituttet i 2014.  
Data for harbour porpoises autopsied at DTU Vet National Veterinary Institute in 2014. 
*Spæktykkelse målt ved navle ventralt. 
1 Dato for fund ikke oplyst. Modtaget af DTU Vet. d. 04.12.2014 

FUNDDATO ENHED LOKALITET FARVAND 
FIMUS J. 
NR. 

DTU VET. 
NR. KØN 

LÆNGDE 
(SM) 

VÆGT 
(KG) 

SPÆK 
(MM)* 

01.04.2014 Trekanten Fredericia Lillebælt C350 2014-52-525 Han - 24,5 - 

30.09.2014 Sønderjylland Fynshav Lillebælt C355 2015-2659 Hun - 20,7 - 

21.08.2014 Blåvandshuk Esbjerg Vadehavet C353 2015-2657 Hun - 14,9 - 

30.11.2014 Hovedstaden Hellerup Øresund C366 2014-16506 Hun 135 - 1,8 

IKKE OPLYST1 Storstrøm - Østersøen C367 2014-15709 Hun 108 22,3 2,5 
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FIGUR 31 
Længdefordelingen blandt ikke-kønsbestemte marsvin 2014. 
Distribution of length among harbour porpoises for which sex was not determined 2014. 
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INDBERETNINGER OG OBDUKTIONER AF KASKELOT-
HVALER 2014 

D. 15. og 16. februar 2014 strandede to kaskelothvaler ved Henne Strand på den jyske 
vestkyst. Den første kaskelot var død ved strandingen (FIMUS j. nr. C351, SNM j. nr. 
MCE1644, DTU Vet j. nr. 2014-52-213), mens den hval der strandede dagen efter fort-
sat var i live ved strandingen. Den døde i løbet af det følgende døgn (FIMUS j. nr. 
C352, SNM j. nr. MCE1645, DTU Vet j. nr. 2014-52-214). Hvalerne, der begge var 
hanner i normalt huld med veludviklede fedtdepoter, målte hhv. 14,5 og 12,8 meter.  
 I den første kaskelot (SNM j. nr. MCE1644) fandtes cirkulære læsioner og ar på 
lufferne, foruden gullig-hvide belægninger på huden. Huden havde varierende grader af 
betændelse (akut suppurativ dermatitis) med blødning og bindevæv, samt mikroabces-
ser og ensartede bakteriehobe i overhuden (epidermis). Betændelsen i huden er sand-
synligvis opstået i forbindelse med strandingen. I de gullig-hvide hudbelægninger fand-
tes alge-lignende strukturer i stratus corneum. Tests for svampe var negative. I spæklaget 
fandtes mange cyster fra bændelorm-tinter (Phyllobothrium delphini). I brysthulen fandtes 
store mængder serohæmorrhagisk væske, der indeholdt et stort antal bakterier af typen 
Clostridium septicum i blandingskultur. I mavesækken fandtes store mængder blæksprutte-
næb fra arten Gonatus fabricii, men ingen friske foderrester. Desuden fandtes rødme af 
maveslimhinden og blækspruttenæb i svælget. I fæces fandtes en lav grad af udskillelse 
af spolorm-æg. 
 Konklusion: Rødmen i maveslimhinden og blækspruttenæb i svælget kan tyde 
på, at hvalen har kastet op forud for dødens indtræden. Fund af blodig væske i bryst-
hulen, indeholdende store mængder af bakterien Clostridium septicum, indikerer, at hvalen 
muligvis er død af blodforgiftning. Det er dog vigtigt at tage forbehold pga. den udtalte 
forrådnelse. 
 I den anden kaskelot (SNM j. nr. MCE1645) fandtes ligeledes cirkulære læsioner 
og ar på lufferne, samt gullig-hvide belægninger på huden med samme histopatologiske 
fund som i den første kaskelot. I spæklaget fandtes cyster fra bændelorm-tinter 
(Phyllobothrium delphini). I mavesækken fandtes foruden store mængder blækspruttenæb 
(Gonatus fabricii) en del nematoder (Anisakis sp.) samt bunden fra en tyk plastikflaske. I 
leveren fandtes en uspecificeret blandingsflora af bakterier samt få Clostridium perfringens 
type A.  Samme bakterie blev påvist i nyrerne i lavt antal. 
Konklusion: Der er ikke fundet nogen sygdomsmæssig årsag til strandingen. Da unge 
kaskelothanner ofte følger hinanden i grupper, er det muligt at det ene individ fulgte 
det andet og derfor strandede af sociale årsager. 

Skelettet fra begge kaskelotter blev sikret og opbevares på Statens Naturhistoriske Mu-
seum, Zoologisk Museum. 
 I løbet af de sidste 20 år er der i Danmark strandet 38 kaskelothvaler, primært 
langs den jyske vestkyst. Størstedelen af disse strandede i midt 90´erne, hvor der ved to 
massestrandinger i 1996 og 1997, strandede henholdsvis 16 og 13 kaskelothvaler på 
Rømø. Efter en periode på 10 år uden strandinger af kaskelothvaler fra år 2001 til 
2010, er der i 2011, 2012 og 2014 strandet kaskelotter. I 2015 er der ligeledes frem til 
og med juli måned strandet 2 kaskelotter. Det lader derfor til at frekvensen af strande-
de kaskelotter er stigende (TABEL 7).     

OBDUKTION OG RENSKÆRING AF SKELETTER FRA KASKELOTTERNE STRANDET 
VED HENNE STRAND I FEBRUAR 2014. 
POST MORTEM EXAMINATIONS AND TRIMMING OF SKELETONS FROM THE 
SPERM WHALES STRANDED AT HENNE STRAND IN FEBRUARY 2014. 
FOTO: FISKERI– OG SØFARTSMUSEET 



                         STRANDEDE HAVPATTEDYR I DANMARK 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TABEL 7 
Oversigt over kaskelothvaler strandet i Danmark. 
Overview of sperm whales stranded in Denmark 
Kilde: www.hvaler.dk 

INDBERETNINGER OG OBDUKTIONER AF HVIDNÆSER 2014 

I 2014 blev der indberettet 3 hvidnæser (Lagenorhynchus albirostris). D. 18. januar 2014 
strandede en hvidnæse ved Fuglsang Strand på Fyn, der målte 262 cm og vejede 200,3 
kg. Hvalen blev indsamlet af Fiskeri- og Søfartsmuseet (Fimus j.nr. C349, DTU Vet 
j.nr. 2014-52-232). Der var tale om en hun, som bar et foster på 1,91 kg. Hvalen var 
ganske afmagret. Der fandtes mange snitsår og slidmærker på især bugen, og det yder-
ste af højre forluffe var revet af. Disse skader kan være pådraget under bjærgningen, da 
hvalen var moderat kadaverøs. I maverne fandtes mange nematoder (Pseudoterranova 
decipiens) og enkelte fiskerester, og mellem tarmene fandtes adhærencer. Serosa-siden af 
mellemgulvet var nubret med bindevæv. 
 Konklusion: Afmagret med tegn på bughindebetændelse. Der er ikke påvist 
smitsomme sygdomme. 
 D. 29. januar 2014 strandede en hvidnæse, hun, i Nordsjælland syd for Snekker-
sten Havn. Hvalen blev indsamlet af Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Mu-
seum (SNM j. nr. M1643) og målte 254 cm med en vægt på 280 kg. Dyret var i god 
foderstand og havde ingen infektioner blev registreret på nær nogle få rundorme i ma-
ven. 
 Endelig strandede d. 3. marts en rådden hvidnæse i Vendsyssel ved Ejstrup 
Strand. Dyret målte 275 cm og blev destrueret grundet udtalt henfald. 

HVIDNÆSE STRANDET 
VED FUGLSANG 

STRAND PÅ FYN D. 18. 
JANUAR 2014. 

WHITE-BEAKED DOL-
PHIN STRANDED AT 

FUGLSANG BEACH 18. 
JANUARY 2014. 

FOTO: FISKERI– OG 
SØFARTSMUSEET 

ÅR LOKALITET ANTAL INDIVIDER 

1572 Skallingen 3 

1575 Tønder 1 

1700 Læsø 1 

1757 Hvidbjerg 1 

1757 Fanø 2 

1761 Bovbjerg 1 

1765 Bunken Strand 2 

1767 Thisted Tolddistrikt 1 

1770 Hjarnø 1 

1941 Hirtshals 1 

1944 Skagen 1 

1949 Vadehavet 5 

1974 Skagen 1 

1979 Tversted 1 

1984 Henne Strand 2 

1984 Brunbjerg 1 

1988 Sæby 1 

1990 Nymindegab 1 

1991 Fanø 3 

1992 Husby Klit 1 

1996 Hulsig 1 

1996 Gjerrild Strand 1 

1996 Rømø 16 

1996 Klitmøller 1 

1996 Kærgaard Strand 1 

1997 Rømø 13 

2000 Rømø 1 

2011 Bovbjerg 1 

2012 Nr. Lyngby 1 

2014 Henne strand 2 

2015 Harboøre 1 

2015 Fanø 1 
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INDBERETNING OG OBDUKTION AF LANGLUFFET 
GRIND 2014 
En langluffet grind (Globicephala melas) strandede d. 27. oktober 2014 på Fanø ved Sø-
ren Jessens Sand. Hvalen var efter alt at dømme fortsat levende ved strandingen, men 
var død da kommunens folk nåede frem til stedet. Grundet høj vandstand måtte bjærg-
ning af dyret udsættes til dagen efter. Obduktionen fandt sted d. 29. oktober på Fanø 
(DTU Vet j. nr. 2014-14206) og skelettet blev efterfølgende bragt til Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet, hvor det indgår i samlingerne (FIMUS j. nr. C356). Der var tale om en 
han med en længde på 4,46 meter. Huden var upåfaldende, og spæklaget vurderedes 
som godt, men i spækket fandtes en del cyster med purulent indhold og omgivet af 
bindevæv med infiltration af mononuklære inflammationsceller. Disse skyldes sandsyn-
ligvis encysterede stadier af bændelorm. I maven fandtes et moderat antal rundorm 
(Anisakis) og knudeagtige dannelser i ventriklens kirteldel. I ventriklens slimhinde sås 
eosinofile fremmedlegemer omgivet af inflammationsceller og bindevæv samt ikter og 
fritliggende ikteæg omgivet af inflammationsceller.  
 Mange stavbakterier fandtes i blodkarrene i maveventrikel, nyrer (Staphylococcus 
spp. i blandingskultur), lunger (Edwardsiella tarda mange i blandingskultur, samt Clostri-
dium perfringens type A mange i blandingskultur), lever (Edwardsiella tarda) og rygmarv. I 
bronkier og alveoler sås rundorm. I leveren sås bakterier såvel som diffus akkumulati-
on af lipid i levercellerne. De virologiske analyser var negative for både distemper-virus 
og influenzavirus. 
 Konklusion: Grinden led af betændelse i maveslimhinden på grund af tilstede-
værelse af parasitter og fremmedlegemer. Tilstanden formodes ikke at have været årsag 
til hvalens død. Fundet af bakterier formodes at skyldes postmortal indvækst af bakte-
rier fra mave-tarmkanalen frem for blodforgiftning, idet samme bakterietype i så fald 
ville forventes i alle undersøgte organer. Der blev ikke fundet tegn på alvorlige smit-
somme sygdomme. 
 

Sidst en grindehval strandede i Danmark var i 2012, hvor en 4,35 meter lang hun stran-
dede levende i As Vig ved Juelsminde. I 2007 blev en død, men helt frisk grindehval 
fundet på stranden ved Husby, og i 2002 strandede en levende grind på Rømø, der 
efterfølgende blev aflivet. Det er altså ikke usædvanligt, at de grindehvaler, der strander 
er levende ved strandingen eller nyligt døde - muligvis i forbindelse med strandingen. 
Langluffet grind er et af de største medlemmer af delfinfamilien Delphinidae og kan 
som voksen nå en længde på omkring 6 meter for hannernes vedkommende. Arten er 
udbredt i tempererede og subpolare dele af Nordatlanten og gæster lejlighedsvist 
Nordsøen og de indre danske farvande. Langluffet grind er et udpræget flokdyr, hvor 
flere tusinde individer kan optræde sammen. Strandinger af langluffet grind i Danmark 
omfatter oftest enlige dyr, men ved 3 lejligheder har flere dyr optrådt sammen. I 1936 
strandede således 64 grindehvaler i et område omkring Vigsø i Thy. Flere af de mange 
hvaler var fortsat i live ved strandingen og blev aflivet på stranden med knive. I 1954 
forvildede en større flok grindehvaler sig ind i Vejle Fjord, hvor de blev jaget og i alt 63 
grindehvaler nedlagt. Endelig blev 7 grindehvaler utilsigtet fanget i trawl nordøst for 
Skagen i 1996. 

OBDUKTION OG REN-
SKÆRING AF SKELETTET 
FRA LANGLUFFET 
GRIND STRANDET PÅ 
FANØ , OKTOBER 2014. 
POST MORTEM EXAMI-
NATIONS AND TRIM-
MING OF THE SKELE-
TON FROM LONG-
FINNED PILOT WHALE 
STRANDED AT FANØ, 
OCTOBER 2014. 
FOTO: FISKERI– OG 
SØFARTSMUSEET 
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FIMUS J. NR. 1690  

APPENDIKS A— PATOLOGISKE FUND HOS SPÆTTET 
SÆL 
Patologiske fund hos spættede sæler obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 
2014. Journalnumre er FIMUS numre. 
Pathological findings among harbour seals autopsied at DTU Vet National Veterinary 
Institute in 2014.  

Lunger: Blødninger. Marmorerede og med massiv forekomst af Filaroides gymnurus og 
Otostrongylus circumlitis (lungeorm). I nogle områder med lungeorm ses fortykkelse af 
hinden mellem luftsække. 

Mave/tarm: Grønligt vandigt slimet indhold, en enkelt lille Contracaecum osculatum 
(spolorm). Ikter påvist i tarm. Lungeormslarver påvist i tarm. 

Nyrer: Blødninger. 

Hjerte: Upåfaldende, men blodigt. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med små hvide pletter overalt. Få områder 
med rester af parasitter omgivet af eosinofile granulocytter og bindevæv. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Massiv forekomst af lungeorm og uden øvrige tegn på sygdom. 

FIMUS J. NR. 1691  
Lunger: Marmorerede og voluminøse. Store mængder Filaroides gymnurus (lungeorm). I 
nogle områder med lungeorm ses fortykkelse af hinden mellem luftsække. Desuden ses 
flere bylder med kæmpeceller. 

Mave/tarm: Contracaecum osculatum (spolorm), lavgradig udskillelse af Anisakis æg. 
Massiv udskillelse af lungeormslarver. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med mange pinpoint hvide processer. Få 
områder med forkalkning og eosinofile granulocytter omgivet af bindevæv. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Massiv forekomst af lungeorm og uden øvrige tegn på sygdom  

FIMUS J. NR. 1692  
Lunger: Marmorerede og voluminøse. Talrige Otostrongylus circumlitis (lungeorm) i bron-
kier. Uspecifik blandingsflora af bakterier. Contracaecum osculatum påvist.  

Mave/tarm: en enkelt rundorm, lungeormslarver påvist. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Massiv forekomst af lungeorm og uden øvrige tegn på sygdom.  

FIMUS J. NR. 1699  
Lunger: Mørkerøde og knudrede/ atelektatiske. Massiv blødning i luftsække og infilt-
ration af mononuklære celler. I den ene lymfeknude ses ødem og i den anden stase. 
Massiv blødning og bakterier i blodkar. Uspecifik blandingsflora af bakterier. 

Mave/tarm: Jejunum/ileum var mørkfarvet på serosasiden og haemorrhagisk på mu-
cosa siden. Hele jejunum/ileum fandtes tykvægget og med haemorrhagisk tyndtflyden-
de indhold i sparsomme mængder. Massiv blødning i slimhinden og mange bakterier i 
tarmhulrummet. Blødende tarmbetændelse. Non-hæmolytiske E. coli i renkultur. 

Bughule: Udspilet, mere end 2 liter blod samt flere store koagler 

Lever: To små områder med ansamlinger af mononuklære celler. Desuden mononu-
klære celler og enkelte neutrofile granulocytter omkring blodkar og galdegange. 

Nyrer: stase. 

Andet: Drægtig med foster på 2,17 kg. 

Tilstand: God foderstand. 

Konklusion: Død af akut blødende tarmbetændelse forårsaget af infektion med 
non-hæmolytiske E. coli bakterier. Infektionen har medført chok med kreds-
løbsforstyrrelse.  
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FIMUS J. NR.1700  
Lunger: Marmorerede. Streptococcus phocae mange i blandingskultur. Filaroides gymnurus 
(lungeorm) 

Mave/tarm: Mavesæk med rigeligt indhold bestående af klart let rødligt slim og enkel-
te rundorm. Tarmindholdet var upåfaldende i dele af tarmen og mørkt blodigt i andre 
dele. Uspecifik blandigsflora af bakterier i tarmen. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. Uspecifik blandingsflora af bakterier. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Ung afmagret sæl med fund af lungeorm og efterfølgende bakterie-
infektion i lungerne. Der var ikke tegn på alvorlige smitsomme sygdomme.  

FIMUS J. NR.1703   

FIMUS J. NR.1705  

Lunger: Voluminøse, mørke og marmorerede. Lungebetændelse med pus i alveoler, 
massiv forekomst af Otostrongylus circumlitis og Filaroides gymnurus. Tegn på sepsis 
(bakteriel infektion i blodet/blodforgiftning), Streptococcus phocae i blandingskultur. 

Mave/tarm: 3 stk. Anisakis. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med mange pin point hvide processer. Tegn 
på sepsis (bakteriel infektion i blodet/blodforgiftning). 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Aflivet sæl med massiv forekomst af lungeorm og bakteriel lunge-
betændelse samt tegn på blodforgiftning.  

Lunger: Mørkerøde, marmorerede, granulomatøse og knudrede. Store lymfeknuder. 
Emfysem distalt. 

Mave/tarm: Lidt vandigt gulligt indhold og enkelte nematoder. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Andet: Livmoderen større i det ene horn end det andet. 

Tilstand: God foderstand. 

Konklusion: Udpræget forrådnelse. Dødsårsag uvis.  

FIMUS J. NR.1706 
Lunger: Massiv lungebetændelse med pus, blødning og vævsdød i luftsække, vævsdød 
i bronkiernes slimhinder. I bindevævshinder ses ødem, bindevæv, neutrofile granulo-
cytter og blødning. I lymfeknuden ses ødem og bindevæv. Streptococcus equi ssp. zooepide-
micus i renkultur. Byld omkring hovedbronkien med gult pus. Influenzavirus påvist. 

Mave/tarm: Ventrikel med få nematoder. Tarme uden indhold. Øget cellulær densitet 
i dele af slimhinden (lamina propria). 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Streptococcus equi ssp. zooepidemicus i renkultur. 

Konklusion: Aflivet spættet sæl med udtalt lungebetændelse forårsaget af influ-
enzavirus efterfulgt af en bakterieinfektion.  

FIMUS J. NR.1707 
Lunger: Lungebetændelse samt en byld omkring hovedbronkien med gult pus. 

Mave/tarm: Ventrikel og tarme uden indhold. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Upåfaldende. 

Konklusion: Aflivet sæl med udtalt lungebetændelse.  

FIMUS J. NR.1708 
Lunger: Lungebetændelse samt en byld omkring hovedbronkien med gult pus. 

Mave/tarm: Ufordøjet hvidt fiskekød i ventriklen og moderate mængder tarmind-
hold. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Upåfaldende. 

Konklusion: Aflivet sæl med udtalt lungebetændelse.  
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FIMUS J. NR.1709 
Lunger: Massiv lungebetændelse med pus samt blødning i luftsække. Vævsdød i bron-
kiers slimhinde samt dysplasi i epithelet. I bindevævshinder ses let ødem. Byld omkring 
hovedbronchien med gult pus. 

Milt: Upåfaldende. 

Nyre: Upåfaldende. 

Konklusion: Aflivet sæl med udtalt lungebetændelse. Det var ikke muligt at på-
vise agens, men de histopatologiske forandringer er forenelige med infektion 
med influenzavirus og bakterier.  

FIMUS J. NR.1711 
Lunger: Mørkerøde, marmorerede og med lokalt fortættede områder. Mange Filaroides 
gymnurus og Otostrongylus circumlitis (lungeorm). Lungebetændelse med pus samt områder 
med vævsdød af lungevævet. Escherichia spp. mange i blandingskultur. Influenza virus 
(H10N7) påvist. 

Mave/tarm: Upåfaldende. Lungeormslarver i tarmindhold. 

Hjerte: Upåfaldende 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med få pinpoint hvide processer. E. coli i 
blandingskultur. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus og bakterier.  

FIMUS J. NR.1712 
Lunger: Mørkerøde marmorerede og fortættede. Massiv blødning og ødem i luftsæk-
ke. I bindevævshinder ses ødem, fibrin, neutrofile granulocytter og blødning. Lungebe-
tændelse med pus. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus i renkultur. Filaroides gymnurus 
(lungeorm). Influenzavirus påvist. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold, grømligt slim, slimhinden rødlig, få Pseudoterranova 
decipiens, lavgradig udskillelse af Anisakis æg. 

Bughule: Store mængder ukoaguleret blod 

Hjerte: Upåfaldende 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med talrige pin-point hvidlige processer. 
Lavgradig infiltration af mononuklære celler omkring blodkar og galdegange. Streptococ-
cus equi ssp. zooepidemicus i renkultur. 

Milt: Let svullen. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus og bakterier.  

FIMUS J. NR.1713 
Lunger: Mørkerøde, marmorerede og voluminøse, mange Otostrongylus circumlitis 
(lungeorm), stase, lungebetændelse med pus samt blødning i luftsække. Områder med 
vævsdød. Aeromonas ssp. mange i blandingskultur. Influenza virus (H10N7) påvist. 

Mave/tarm: Anisakis. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. Stase. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus og bakterier.  
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FIMUS J. NR.1714 
Lunger: Mørkerøde og marmorerede, især i forreste lungeafsnit. Massiv infektion med 
Filaroides gymnurus og Otostrongylus circumlitis (lungeorm). Stase. Uspecifik blandingsflora 
af bakterier. 

Mave/tarm: Anisakis (rundorm), maveslimhinden hyperæmisk. Ved pylorus fandtes 
lidt fiskesnøre. Lille byld i bindevævet. Lungeormslarver i tarmindhold. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med få pinpoint hvide processer, multifokalt 
vævsdød samt infiltration af mononuklære celler omkring blodkar og galdegange. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Lungeorm og områder med vævsdød i leveren som er af ukendt 
årsag.  

FIMUS J. NR.1715 
Lunger: mørkerøde, marmorerede og voluminøse. En del Filaroides gymnurus 
(lungeorm). Massiv blødning, hæmolytiske E. coli i blandingskultur i bronkier og lunge-
betændelse med pus. Vævsdød i bronkier. Influenza virus påvist. 

Mave/tarm: Få rundorm. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med spredte pin-point hvide processer. Stase. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus og bakterier.  

FIMUS J. NR.1716 
Lunger: Mørkerøde, marmorerede med enkelte Otostrongylus circumlitis (lungeorm) og et 
lille område med pus, massiv lungebetændelse med pus samt massiv blødning i luftsæk-
ke. Vævsdød af kirtler i forbindelse med bronkier samt vævsdød og pus i luftveje, uspe-
cifik blandingsflora af bakterier, influenza virus (H10N7) påvist. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold, hvidligt slim. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normalt størrelse, farve og tekstur med spredte pin-point hvide processer, sta-
se. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus og bakterier.  

FIMUS J. NR.1717 
Lunger: Mørkerøde, marmorerede og voluminøse, en del Filaroides gymnurus og Oto-
strongylus circumlitis (lungeorm). Massiv lungebetændelse med pus. Vævsdød af slimhin-
der i bronkier. Blødning. Influenza virus påvist. 

Mave/tarm: Anisakis (rundorm), maveslimhinden let hyperæmisk, stase i slimhinde. 
Uspecifik blandingsflora af bakterier. Lungeormslarver i tarmindhold. 

Hjerte: Upåfaldende 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med enkelte pinpoint hvide processer, stase, 
uspecifik blandingsflora af bakterier. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus.  
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FIMUS J. NR.1718 
Lunger: Mørkerøde marmorerede med fortættede områder. Talrige Filaroides gymnurus 
og Otostrongylus circumlitis (lungeorm). Massiv lungebetændelse med pus. Vævsdød af 
lungevævet. Blødning, ødem og fibrin i luftsække og bindevævshinder. Streptococcus equi 
ssp. zooepidemicus påvist. Influenza virus påvist. 

Mave/tarm: Mange små Anisakis (rundorm), lungeormslarver i tarmindhold. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Brysthule: Lidt blod. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med få pinpoint hvide processer. En mindre 
byld. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus påvist. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus og bakterier.  

FIMUS J. NR.1719 
Lunger: Mørkerøde, marmorerede med fortættede områder især ventralt. Massiv blød-
ning og ødem i luftsække. Lungebetændelse med pus. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus i 
renkultur. Influenzavirus påvist. 

Mave/tarm: Contracaecum osculatum (spolorm). 

Brysthule: Ukoaguleret blod. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med spredte uregelmæssige lyse områder. 
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus i renkultur. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus og bakterier.  

FIMUS J. NR.1720 
Lunger: Mørke og marmorerede. Fortættede. Massiv lungebetændelse med pus. Strep-
tococcus equi ssp. zooepidemicus i renkultur, forekomst af Filaroides gymnurus. 

Mave/tarm: Brunligt slim, små krabbestykker. Mange Pseudoterranova decipiens, lavgra-
dig udskillelse af Anisakis æg. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur, Streptococcus equi ssp. zooepidemicus i renkultur. 

Brysthule: Store mængder ukoaguleret blod. 

Nyrer: En del nyresten, nyrerør dilaterede og udfyldt med homogent materiale, for-
kalkninger af nyrerør. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse.  

FIMUS J. NR.1721 
Lunger: mørke, marmorerede med fortættede områder ventralt. Massiv blødning og 
ødem i luftsække. I bindevævshinder ses ødem, fibrin og blødning. Lungebetændelse. 
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus mange i blandingskultur. Influenzavirus påvist. 

Mave/tarm: Contracaecum osculatum (spolorm) 

Brysthule: Ukoaguleret blod 

Hjerte: Upåfaldende 

Lever: normal størrelse, farve og tekstur. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus mange i 
blandingskultur 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. lungebetændelse som følge af infektion med influenza 
virus og bakterier.  
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FIMUS J. NR.1722 
Lunger: Mørkerøde og marmorerede. Venstre lungehalvdel var fast fortættet i store 
del af lungen. Fibrin og bakterier i luftsække samt lungebetændelse med pus. Streptococ-
cus equi ssp. zooepidemicus påvist. Influenza virus påvist. 

Mave/tarm: Få Pseudoterranova decipiens (rundorm). 

Hjerte: upåfaldende 

Brysthule: Store mængder ukoaguleret blod. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med hvidlige drag flere steder i randen. Øget 
mængde bindevæv i bindevævshinder og omkring blodkar og galdegange samt infiltrati-
on af mononuklære celler omkring blodkar og galdegange. Streptococcus equi ssp. zooepide-
micus påvist. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Død pga. udtalt lungebetændelse forårsaget af influenza virus efter-
fulgt af bakterieinfektion.  

FIMUS J. NR.1723 
Lunger: Marmorerede og store. Otostrongylus circumlitis (lungeorm) i bronkier. 

Mave/tarm: Galdefarvning af slimhinden i mavesækken. Maveindhold bestod af slim, 
blod og få rundorm. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. 

Andet: Blæren meget fyldt. 

Tilstand: Ekstremt afmagret uden synlige fedtdepoter. 

Konklusion: Ung afmagret sæl med fund af lungeorm. Der var ikke tegn på al-
vorlige smitsomme sygdomme.  

FIMUS J. NR.1746 
Hudprøve: Cirkulære hudforandringer. Streptococcus spp. mange i blandingskultur. 

Konklusion: Ikke muligt at påvise årsagen til hudforandringerne.  

FIMUS J. NR.1747 
Hudprøve: Cirkulære hudforandringer. 

Konklusion: Ikke muligt at påvise årsagen til hudforandringerne. 

FIMUS J. NR.1748 
Hudprøve: Cirkulære hudforandringer. Epithelet (yderste hudlag) er væk i store områ-
der af huden. Det underliggende væv er upåfaldende. Non-hæmolytiske E. coli i blan-
dingskultur. 

Konklusion: Ikke muligt at påvise årsagen til hudforandringerne.  

FIMUS J. NR.1751 
Lungeprøve: I lungen ses massiv lungebetændelse med pus, vævsdød og store mæng-
der bakterier. Non-hæmolytiske E. coli mange i blandingskultur og Streptococcus spp. 
mange i blandingskultur. Influenza virus påvist. 

Konklusion: Fund af influenza virus og sekundær bakterieinfektion i lungerne.  

FIMUS J. NR.1755 
Lunger: Marmorerede og noget voluminøse. Der sås stase samt blødning i luftsække. 

Mave/tarm: Rigeligt indhold bestående af delvist fordøjede fisk. Enkelte spolorm-æg 
påvist. 

Hjerte: Upåfaldende 

Lever: Normal størrelse, tekstur og farve. 

Andet: Få rundorm (Contracaecum osculatum) i spiserøret. 

Tilstand: Velnæret med veludviklede fedtdepoter 

Konklusion: Aflivet voksen spættet sæl uden sygdomsmæssige forandringer.  
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FIMUS J. NR.1756 

FIMUS J. NR.1757 

Lunger: Marmorerede. Blødning i luftsække. I luftsækkene ses tillige en del store lun-
georm (Filaroides gymnurus) med mononuklære celler omkring, og der ses en del eosino-
file granulocytter. Omkring blodkar ses infiltration af mononuklære celler. Forandrin-
ger i lungerne kan relateres til tilstedeværelsen af parasitter. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold bestående af slim, orm (Contracaecum osculatum) og 
grønne knoglerester (hornfisk). Coccidieoocyster påvist. Moderat mængde spolormæg. 

Hjerte: I højre hjertekammer sås lange nematoder (Acanthocheilonema spirocauda). 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur, men med multiple små hvid-gullige pletter. 
Der ses 2 små bylder, samt flere områder med bindevævsdannelse og eosinofile granu-
locytter. Forandringerne i leveren skyldes formodentligt vandring af parasitter. 

Andet: Mange orm i spiserøret. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Ung aflivet spættet sæl med forekomst af lungeorm og uden øvrige 
tegn på sygdom.  

Lunger: Marmorerede og let voluminøse. Hyperæmi og ødem i luftsække. Ansamling 
af mononuklære celler omkring blodkar. Flere store lungeorm (Filaroides gymnurus) i 
luftsække med inflammation omkring. I luftsække ses tillige mange eosinofile granulo-
cytter. Lungehinden fortykket med mange eosinofile granulocytter. Forandringer i lun-
gerne skyldes tilstedeværelse af parasitter. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold bestående af en del spolorm (Contracaecum osculatum). 
Lungeormslarver påvist. Massiv udskillelse af spolorm-æg. 

Hjerte: I højre forkammer og hjertekammer sås i alt 3 tynde orm, op til 10 cm lange 
(Acanthocheilonema spirocauda). 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur med mange pinpoint hvide processer. Der 
sås 3 mindre processer med fibrose, eosinofile- og neutrofile granulocytter. Forandrin-
ger i lever skyldes sandsynligvis vandring af parasitter. 

Tilstand: Normal huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Ung aflivet spættet sæl med forekomst af lungeorm, hjerteorm og 
spolorm, men uden øvrige tegn på sygdom.  

FIMUS J. NR.1758 
Lunger: Mørke og med en enkelt hård proces i den ene caudo dorsale lungelap. Bron-
kiale lymfeknuder svulne. I blodkarrene fandtes stase og enkelte store rundorm. I luft-
sække sås blødning og mange eosinofile granulocytter. Der sås suppurativ bronkitis og 
ansamling af mononuklære celler omkring blodkar. Desuden et granulom med kæmpe-
celler (betændelses-proces). Forandringer i lunger skyldes tilstedeværelse af parasitter. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold bestående af slim og mange rundorm (Contracaecum 
osculatum). Slimhinderne i mavesækken fandtes hyperæmiske. I maveslimhinden og ma-
vevæggen ses store mængder eosinofile granulocytter og nogle neutrofile granulocytter. 
Desuden er kirtlerne dilaterede. Forandringer i mavesæk er forenelige med vandring af 
parasitter. 

Hjerte: I højre hjertekammer fandtes lange rundorm (Acanthocheilonema spirocauda). 

Lever: Normal størrelse, tekstur og farve, men med multiple pinpoint hvide processer. 
Flere små processer og vævsdød. I nogle af disse processer er der desuden mange eosi-
nofile granulocytter. Forandringer i lever er forenelige med vandring af parasitter. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Aflivet spættet sæl med fund af hjerteorm og uden øvrige tegn på 
sygdom.  

FIMUS J. NR.1765 
Lunger: Hyperæmi, infiltration af mononuklære inflammationsceller omkring blodkar. 
Forkalket proces omgivet af makrofager og eosinofile granulocytter samt bindevæv, 
hvilket sandsynligvis skyldes en degenereret parasit. I nogle luftsække ses ødem og 
blødning. I bindevævshinder og lungehinden ses ødem. Forandringerne i lungerne er 
forenelige med tilstedeværelsen af hjerteorm. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold af grå-grønligt slimet indhold. 

Hjerte: Upåfaldende, men med 5-6 hjerteorm (Acanthocheilonema spirocauda) i højre hjer-
tekammer. 

Lever: Normal størrelse og tekstur, men lys i farven. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Andet: Uterus juvenil (har ikke været drægtig). 

Konklusion: Aflivet spættet sæl med fund af hjerteorm.  
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FIMUS J. NR.1766 
Lunger: Upåfaldende. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold af slim samt enkelte rundorm (Anisakis). Massiv ud-
skillelse af spolorm-æg. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. 

Andet: Talrige rundorm i spiserøret. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Aflivet spættet sæl uden sygdomsmæssige forandringer.  

FIMUS J. NR.1767 
Lunger: Mørkerøde med flere fortættede områder i forreste højre lungelap. Massiv 
lungebetændelse med pus. Mange ensartede bakteriehobe og massiv blødning i luftsæk-
ke. I bindevævshinder ses ødem, fibrin og neutrofile granulocytter. Pseudomonas aerugino-
sa serotype 5 (B) mange i blandingskultur. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus få i blan-
dingskultur. 

Brysthule: Ca. 500 ml blod. 

Mave/tarm: Sparsomt tyndt og rødbrunt indhold. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus få i blan-
dingskultur. 

Andet: Kraftig hyperæmi i trachea. 

Tilstand: Normalt huld med moderate subkutane og abdominale fedtdepoter. 

Konklusion: Selvdød spættet sæl med udtalt lungebetændelse forårsaget af bak-
terier.  

FIMUS J. NR.1768 
Lunger: Mørkerøde med et enkelt fortættet område i bagerste højre lungehalvdel. 
Massiv lungebetændelse med pus og vævsdød. Mange ensartede bakteriehobe i luftsæk-
ke. I bindevævshinder ses ødem, fibrin og neutrofile granulocytter. Pseudomonas aerugino-
sa serotype 5 (B) mange i blandingskultur. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus få i blan-
dingskultur. 

Brysthule: Ca. 200 ml blod. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold bestående af tynd brunlig væske. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Andet: Kraftig hyperæmi i luftrøret. 

Lever: Henflydende. 

Tilstand: Let afmagret med sparsomme subkutane og abdominale fedtdepoter. 

Konklusion: Selvdød spættet sæl med udtalt lungebetændelse forårsaget af bak-
terier.  

FIMUS J. NR.1769 
Lunger: Mørkerøde med flere fortættede områder i de bagerste afsnit. Massiv lunge-
betændelse med pus. Mange ensartede bakteriehobe i luftsække. I bindevævshinder ses 
ødem, fibrin og neutrofile granulocytter. Peptostreptococcus ssp. mange i blandingskultur. 
Pseudomonas aeruginosa serotype 5 (B) mange i blandingskultur. Influenzavirus H10N7 
påvist. 

Brysthule: Ca. 200 ml blod. 

Mave/tarm: sparsomt indhold. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Andet: Kraftig hyperæmi i luftrøret. 

Lever: Henflydende. 

Tilstand: Let afmagret med sparsomme subkutane og abdominale fedtdepoter. 

Konklusion: Selvdød spættet sæl med udtalt lungebetændelse forårsaget af in-
fluenzavirus efterfulgt af en bakterieinfektion.  
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FIMUS J. NR.1770 
Lunger: Mørkerøde med flere store fortættede områder (op til 7 cm i diameter) i de 
bagerste afsnit. Massiv lungebetændelse med pus og vævsdød. I bindevævshinder ses 
ødem, fibrin og neutrofile granulocytter. Pseudomonas aeruginosa serotype 5 (B) mange i 
blandingskultur. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus mange i blandingskultur. Influenzavi-
rus påvist. 

Brysthule: Ca. 150 ml blod. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Nyre: Streptococcus equi ssp. zooepidemicus mange i blandingskultur. Vibrio parahaemolyticus 
få i blandingskultur. 

Lever: Henflydende. Pseudomonas aeruginosa få i blandingskultur. Vibrio parahaemolyticus 
få i blandingskultur. 

Andet: Kraftig hyperæmi i luftrøret. 

Tilstand: Normalt huld med moderate subkutane og abdominale fedtdepoter. 

Konklusion: Selvdød spættet sæl med udtalt lungebetændelse forårsaget af in-
fluenzavirus efterfulgt af bakterieinfektion.  

FIMUS J. NR.1772 
Lunger: Upåfaldende. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, tekstur og farve. 

Mave/tarm: Rigeligt indhold af hornfisk. Orm. 

Andet: Orm i spiserøret. 

Konklusion: Aflivet spættet sæl uden sygdomsmæssige forandringer. 

FIMUS J. NR.1773 
Lunger: Upåfaldende, lungelymfeknude dog svullen og med lymfadenitis. I lungelym-
feknuden ses mange lymfonoduli og en del makrofager med hemosiderin (gulbrunt 
pigment, der er nedbrydningsprodukt fra røde blodlegemer), hvilket kan være tegn på 
øget nedbrydning af røde blodlegemer pga. blødning eller immunologisk reaktion.  

Mave/tarm: Sparsomt indhold med mange rundorm. Lavgradig udskillelse af spolorm
-æg. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normalt størrelse, tekstur og farve. 

Andet: Mælk fra mælkekirtler og tegn i livmoderen på at sælen havde været drægtig. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Aflivet spættet sæl uden sygdomsmæssige forandringer. 



                         STRANDEDE HAVPATTEDYR I DANMARK 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

APPENDIKS B— FUND AF BAKTERIER, PARASITTER & VI-
RUS HOS SPÆTTET SÆL  

Liste over fund af bakterier, parasitter og virus ved obduktioner af spættet sæl i 
2014. 
List of bacteria, parasites and virus found during autopsies of harbour seals in 2014. 

BAKTERIER 

Streptococcus equi ssp. zooepidemicus 

Escherichia spp. 
Escherichia coli 

Aeromonas spp 

Streptococcus phocae 

Streptococcus spp. 
Pseudomonas aeruginosa serotype 5 (B) 
Peptostreptococcus spp. 
Vibrio parahaemolyticus 

  

PARASITTER 

Nematoda 

Pseudoterranova decipiens 

Filaroides gymnurus 

Otostrongylus circumlitis 

Anisakis sp. 
Contracaecum osculatum 

Acanthocheilonema spirocauda 

  

Trematoda 

Ikte uspec. 
  

Protozoa 

Coccidia 

  

VIRUS 

Influenza A H10N7 



STRANDEDE HAVPATTEDYR I DANMARK  2014 

  

 

APPENDIKS C— PATOLOGISKE FUND HOS GRÅSÆL   

Patologiske fund hos gråsæler obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2014. 
Journalnumre er FIMUS numre. 
Pathological findings among grey seals autopsied at DTU Vet National Veterinary In-
stitute in 2014.  

FIMUS J. NR. 1693 
Lunger: Upåfaldende, men højre lungehalvdel blodig, Contracaecum osculatum (spolorm) 
påvist. 

Mave/tarm: 2 små rundorm, ikter (Trematoda-Digenea) påvist. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. 

Nyrer: Blødninger omkring højre nyre. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Ung gråsæl med skader efter påkørsel af tog. Uden sygdomsmæs-
sige forandringer i øvrigt.  

FIMUS J. NR. 1701 
Lunger: Melerede. Otostrongylus circumlitis (lungeorm) i bronkierne. 

Mave/tarm: Moderat mængde indhold bestående af grønbrunt slim. 

Hjerte: En del Acanthocheilonema spirocauda (hjerteorm) i højre side samt orm i blodkar-
rene. 

Lever: Normal farve og tekstur. Let stase. 

Andet: Huden på bugen fandtes fortykket. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Ung gråsæl af normalt huld med fund af lungeorm og hjerteorm. 
Der var ikke tegn på alvorlige smitsomme sygdomme.  

FIMUS J. NR. 1704 
Lunger: Mange granulocytter i blodkarrene. Streptococcus phocae mange i blandingskul-
tur. 

Mave/tarm: Maveindhold bestående af blod med mange rundrom. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Brysthule: Meget blod. 

Lever: Normal størrelse og farve men med forøget tekstur. Kronisk perihepatitis og 
med en abces på ca. 2 cm i diameter. Talrige små parasitter (0,5 – 1 mm) i blodet fra 
leveren. I leveren ses massiv bindevævsindlejring med mange parasitter, samt frie para-
sitæg. Streptococcus phocae i blandingskultur. Pseudamphistomum truncatum (leverikte) påvist. 

Andet: Stilket tumor (ca. 3 x 2 cm) ved indmundingen til cervix. I cervix/ bagerste del 
af uterus sås 8-10 lignende tumorer på 0,5 – 2 cm i diameter. Uterushornene så ud som 
status efter drægtighed (Ingen indhold). I livmoderen ses en proces bestående af celler 
udgående fra glatmuskulatur (del af livmodervæggen). Desuden ses mange degenerere-
de blodkar med forkalkning i karvæggen. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Afmagret gråsæl med udtalte forandringer i leveren forårsaget af 
den lille leverikte Pseudamphistomum truncatum. Der var endvidere en byld i 
leveren. Forandringerne har sandsynligvis påvirket dyrets almenbefindende 
samtidigt med bakterieinfektion i lunger og lever. Tumoren i livmoderen var 
godartet og betragtes som et lejlighedsfund. Der var ikke øvrige tegn på alvorli-
ge smitsomme sygdomme.  

FIMUS J. NR. 1725 
Lunger: Gullige, ellers upåfaldende. 

Mave/tarm: Mavesækken uden indhold. Tarmkanalen med sparsomt indhold.  

Hjerte: Gulligt, ellers upåfaldende. 

Lever: Udtyndet og lille af størrelse, gullig af farve og med nedsat tekstur. 

Andet: Alle organer, spæk og sclera/øjne fandtes gullige. 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Afmagret gråsæl med gullig misfarvning af organer af ukendt år-
sag. Der fandtes ikke tegn på alvorlige smitsomme sygdomme.  
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FIMUS J. NR. 1759 
Lunger: Atelektatisk/ sammenfaldet i højre side. Ødem i bindevævshinder. Lungeorm 
(Filaroides gymnurus) påvist. 

Brystkasse/ bughule: Ødem i brystmuskulaturen i højre side, samt en del blodig væ-
ske i brystkasse og bughule. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold bestående af slim og rundorm. I tyndtarmen fandtes 
massive mængder bændelorm og få Acanthocephala i tyndtarmen og mange omkring 
blindtarmen. 

Hjerte: Let dilateret i højre side. 

Lever: Normal størrelse, tekstur og farve. 

Andet: Tyk skællende hud på snude, krop, hale og luffer (især bagluffer) samt pus om-
kring venstre øje. I huden ses hyperkeratose (fortykkelse af hornlaget) samt store 
mængder ensartede bakterier og foci med neutrofile granulocytter. Massiv hudbetæn-
delse.  

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Konklusion: Juvenil gråsæl med massiv bakteriel hudbetændelse.  

FIMUS J. NR. 1760 
Lunger: Sammenklappede (atelektatiske) og ødem i bindevævshinder. Let fortykkelse 
af bindevævshinder mellem luftsække og fortykket lungehinde pga. øget bindevæv. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold bestående af slim. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Formindsket (atrofisk), vævet meget porøst med et tyndt lag af forkalkninger 
dækkende overfladen. Galdeblæren var tom. Proteus i renkultur, der sandsynligvis skyl-
des postmortel indvækst. 

Andet: Stor hævelse/byld i spæklaget bag venstre forluffe med let blodig væske. I væ-
vet omkring bylden ses betændelse uden pus. Hulrummet i spæklaget var ca. 40x30 cm. 
I huden på højre side midt på kroppen fandtes en cirkulær åbning, der var i kontakt 
med et hulrum i spæklaget. Tyder på status efter byld, der var tømt via en fistel kanal. 
Der sås sår/ infektion ved navlen. I huden sås en del bakterier. 

Tilstand: Velnæret med meget veludviklede subkutane fedtdepoter. 

Konklusion: Sælunge med tegn på tidligere lungebetændelse, der dog sandsyn-
ligvis ikke har været årsag til sælens død. Det var ikke muligt at finde årsagen 
til byldernes opståen, men de må formodes at have påvirket sælens almenbefin-
dende og navigering, hvilket kan have medført sælens død.  

FIMUS J. NR. 1771 
Bemærkning: Meget kadaverøs med stort skudhul i brystet. Meget blodig i brysthulen.  

FIMUS J. NR. 1774 
Andet: Udtalt kadaverøs og ikke egnet til videre undersøgelser.  

FIMUS J. NR. 1775 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Andet: Udtalt kadaverøs  

FIMUS J. NR. 1776 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter. 

Andet: Udtalt kadaverøs. 
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APPENDIKS E —  PATOLOGISKE FUND HOS MARSVIN  APPENDIKS D —  FUND AF BAKTERIER, PARASITTER &  
VIRUS HOS GRÅSÆL 

Liste over fund af bakterier, parasitter og virus ved obduktioner af gråsæl i 2014. 
List of bacteria, parasites and virus found during autopsies of grey seals in 2014. 

Patologiske fund hos marsvin obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2014. 
Journalnumre er FIMUS numre. 
Pathological findings among harbour porpoises autopsied at DTU Vet National Veter-
inary Institute in 2014.  

FIMUS J. NR. C350 
Lunger: Voluminøse, let fortykkelse af vævshinderne mellem luftsækkene og en min-
dre område med lungebetændelse med pus. Stenurus minor (lungeorm) påvist. 

Mave/tarm: Bagerste del af mavesækken uden indhold. Foreste del med sparsomt 
indhold bestående af lidt tang. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. 

Andet: Huden upåfaldende, men med skader efter net på især halefinnen, rygfinnen og 
munden.   

Tilstand: Velnæret med veludviklede fedtdepoter.  

Konklusion: Marsvinet havde tegn på at være bifanget. Desuden sås forandrin-
ger i lungerne, sandsynligvis pga. lungeorm. Der sås ikke derudover sygdoms-
mæssige forandringer.  

BAKTERIE 

Streptococcus phocae 

Proteus spp. 

  

PARASITTER 

Nematoda 

Filaroides gymnurus 

Otostrongylus circumlitis 

Contracaecum osculatum 

Acanthocheilonema spirocauda 

  

Trematoda 

Ikte uspec. 

Pseudamphistomum truncatum 

  

Cestoda 

Bændelorm uspec. 

  

Acanthocephala 

Acanthocephala uspec. 
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FIMUS J. NR. C355 
Lunger: Blodigt skum i bronkier og luftrøret (eosinofilt skummende væske i bronkier 
og luftsække). Lungerne meget tunge. Lungeorm påvist.  

Mave/tarm: Mavesækken uden indhold, tarmkanalen med sparsomt indhold. 

Hjerte: Upåfaldende. 

Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur. 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter. 

Konklusion: Bifanget marsvin uden sygdomsmæssige forandringer, og herunder 
ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme.  

FIMUS J. NR. C353 
Lunger: Mange lungeorm, der fyldte bronkierne. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold 

Hjerte: I højre del af hjertet fandtes en del Acanthocheilonema spirocauda (hjerteorm). 

Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 

Tilstand: Ekstremt afmagret uden synlige fedtdepoter 

Konklusion: Afmagret marsvin med forekomst af parasitter – hjerteorm og lun-
georm, der formodes at have forstyrret lungens ventilation. Der er ikke set tegn 
på alvorlige smitsomme sygdomme.  

FIMUS J. NR. C366 
Lunger: Sammenklappede. Mellem-størrelse bronkier fyldt med mange tynde rund-
orm (Otostrongylus circumlitis) omgivet af neutrofile granulocytter. Clostridium botulinum 
påvist. Lactococcus lactis mange i blandingskultur. Non-hæmolytiske E. coli mange i blan-
dingskultur. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold bestående af fiskeknogler. Krøslymfeknuder forstørre-
de med ensartede bakteriehobe. Clostridium botulinum påvist. 

Hjerte: Der fandtes én rundorm (Acanthocheilonema spirocauda) i højre hjertekammer. 

Lever: Normal størrelse, tekstur og farve. 

Tilstand: Let afmagret med reducerede subkutane og abdominale fedtdepoter. 

Konklusion: Marsvin med mange lungeorm i bronkierne, der sandsynligvis har 
reduceret lungefunktionen og derved har svækket dyret. Det er ikke unormalt at 
finde Chlostridium botulinum i tarmen, hvorimod det ikke ventes at finde bak-
terien i lungevævet. Dog kan der være tale om postmortel indvækst pga. forråd-
nelse.  

FIMUS J. NR. C367 
Lunger: Upåfaldende, dog meget blodige. Uspecifik blandingsflora. 

Mave/tarm: Sparsomt indhold, der i den bagerste del af tarmen var blodigt. Der sås 
blødninger mod tarmhulrummet og i forbindelse med bughinden. Uspecifik blandings-
flora. Clostridium bifermentans i renkultur. 

Hjerte: Upåfaldende 

Lever: Normal størrelse, tekstur og farve 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 

Konklusion: Marsvin i begyndende forrådnelse med tegn på blodig tarmbetæn-
delse.  
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APPENDIKS G - PROCEDURE VED INDBERETNING AF 

HAVPATTEDYR  
I henhold til ”Beredskabsplan for Havpattedyr” (Sørensen 2012) indsamles alle stran-
dede hvaler i de danske farvande. Dog indsamles for marsvins (Phocoena    phocoena) ved-
kommende kun 25 dyr årligt fordelt på 10-15 dyr fraVadehavet-Nordsø-Skagerrak og 
10-15 dyr fra de indre farvande. Alle marsvin fra Limfjorden og Bornholm tilstræbes 
dog indsamlet. Derudover indsamles årligt 25 spættede sæler (Phoca vitulina) fordelt på 8
-10 dyr fra Vadehavet, 8-10 fra Limfjorden og 8-10 fra de indre danske farvande. Der 
indsamles endvidere om   muligt indtil 5 gråsæler (Halichoerus grypus) årligt. De indsam-
lede dyr undersøges på DTU Veterinærinstituttet, Fiskeri- og Søfartsmuseet eller Sta-
tens 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 ske-
ma, Naturstyrelsens enhed i Blåvandshuk videresender indberetningerne til Fiskeri- og 
Søfartsmuseet i Esbjerg, der udarbejder en rapport med udgangspunkt i indberetnin-
gerne. 
 De følgende afsnit giver en kort gennemgang af de oplysninger, der er vigtige at 
notere ved fund af hvaler og sæler. Det drejer sig om: Lokalitet, art, køn og mål. 

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 angivelse i form af lokale stednavne at foretrække. 

ARTSBESTEMMELSE 
Det næste trin ved fund af et havpattedyr er at bestemme hvilken art, der er tale om. 
Til hjælp ved artsbestemmelse kan blandt andet anbefales håndbøgerne ”Havpattedyr i 
Nordatlanten” af Carl Christian Kinze eller ”Hvaler og delfiner i farver” af Mark Carwardi-
ne. 
 

APPENDIKS F - FUND AF BAKTERIER, PARASITTER &  

VIRUS HOS MARSVIN  

Liste over fund af bakterier, parasitter og virus ved obduktioner af marsvin i 
2014. 
List of bacteria, parasites and virus found during autopsies of harbour porpoises in 
2014. 

BAKTERIER 

Clostridium botolinum 

Lactococcus lactis 

Escherichia coli 

Clostridium bifermentans 

  

PARASITTER 

Nematoda 

Stenurus minor 

Otostrongylus circumlitis 

Acanthocheilonema spirocauda 
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En del arter er lette at genkende, men i visse tilfælde kan artsbestemmelsen volde pro-
blemer. Det kan blandt andet være vanskeligt at adskille unge gråsæler og unge spætte-
de sæler fra hinanden. Her er hovedformen et godt kendetegn. Hovedet hos den spæt-
tede 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 bredere 
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). 
 Gråsælen har ikke ynglet i den danske del af Vadehavet i næsten 100 år, men 
på baggrund af de senere års fremgangen i den tyske og den hollandske     bestand 
kan man i fremtiden oftere forvente at støde på gråsæler langs den jyske vestkyst. I 
2007 blev der observeret unger med lanugo-pels (embryonalpels) i den danske del af 
Vadehavet. Det er derfor vigtigt, at man er ekstra opmærksom, når man skal artsbe-
stemme sæler. Gråsælerne træffes ikke kun i Vadehavet, men også i de indre danske 
farvande – i de senere år er der flere gange fundet unger i       sælreservatet Rødsand 
vest for Gedser. 

KØNSBESTEMMELSE  

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

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

It is possible to differentiate between grey seal and a harbor seal by looking at their teeth. The harbor seal 
(top) has saw-toothed teeth and the grey seal (bottom) has teeth shaped like a cone.  
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FIGUR C  
Øverst: Kønsbestemmelse hos hvaler: Hannens kønsslids er placeret langt fremme. Hunnens 
kønsslids er placeret længere tilbage og er flankeret af to dievorter. 
 
Nederst: Kønsbestemmelse hos sæler: Hannen kendes på penisåbningen et stykke neden for 
navlen. Hunnen kendes på de to dievorter placeret umiddelbart neden for navlen samt skede og 
anus under halen. 

 

 

Top: Identification of sex in cetacean: In males the anus and the genital slit are far apart. Females have a 
small mammary slit on each side of the genital opening.  
 
Bottom: Identification of sex in seals: In males the genital slit is placed below the navel. In females the 
genital slit is placed underneath the tail. The females have to small mammary slits below the navel.  
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FIGUR D 
Øverst: Når man skal måle sælens længde tages stangmålet fra snudespids til bagluffespids. Ne-
derst: 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 op-
måling. Det kan derfor være nødvendigt at rette dyret ud, inden man begynder opmå-
lingen. Hos sælerne måles totallængden dvs. stangmål (ret linje langs jorden) fra snu-
despids til spidsen af baglufferne. Målet tages bedst, hvis sælen ligger på bugen med 
halsen strakt som vist på figur D. Det er i de fleste tilfælde muligt at tage dette mål, 
selvom sælen er meget henfalden. 
Hos hvalerne måles standardlængden (stangmål) fra hakket i halen til snudespids (figur 
D). Dette mål kan i de fleste tilfælde også tages på dyr, der er henfaldne. 
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Ved fund af nødlidende havpattedyr på de danske strande kontaktes 
Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812 

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



 

Fiskeri– og Søfartsmuseet.  
Saltvandsakvariet 
Tarphagevej2 

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 
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