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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. Samtidigt 

bidrager Beredskabet for Havpattedyr til en øget forståelse af havpattedyr i Danmark, her-

under artsmangfoldigheden og populationsstatus. En systematisk indsamling af informatio-

ner om havpattedyr har fundet sted siden 1991 og foregår i tæt samarbejde mellem Miljø-

styrelsen, Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, Zoo-

logisk Museum, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og DTU Veterinærinstituttet.   

En del af de strandede havpattedyr bliver indsamlet og undersøgt på DTU Veterinærinstitut-

tet for at vurdere sundhedstilstanden. Samtidig udtages vævsprøver, der kan indgå i forsk-

nings- og monitoreringsprojekter. Skeletterne fra udvalgte strandede havpattedyr sikres af 

Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. Skelet-

terne indgår i de to museers samlinger og bidrager til både forskning og formidling.     

Alle oplysninger om de registrerede og indsamlede havpattedyr samles i en database, der 

administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk 

Museum. Hvert år samles registreringerne i en beredskabsrapport. Registreringerne omfat-

ter udelukkende dødfundne eller aflivede havpattedyr. Observationer af levende dyr er ikke 

medtaget.  

I denne rapport er registreringerne af havpattedyr for 2017 samlet.  

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

ologiske samt virologiske fund hos de obducerede havpattedyr. I appendiks beskrives desu-

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

forbindelse, er vigtige at registrere. 
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ENGLISH ABSTRACT  

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

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

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

Bioscience at University of Aarhus and DTU National Veterinary Institute. The primary ob-

jective of the plan is to monitor the health status of the Danish populations of seals and ce-

taceans as well as to record all stranded marine mammals along the Danish coastline.  

Tissue samples and skeletal remains from stranded marine mammals are collected and 

stored by the two museums in order to secure samples for future research projects. More-

over, the contingency plan aims to ensure that sick or distressed marine mammals when-

ever possible are euthanized. 

This publication focuses on stranded marine mammals registered in 2017.  

 

PINNIPED RECORDS  

In 2017 a total of 306 harbour seals (Phoca vitulina) were registered, of which 16 were au-

topsied. The results of the autopsies showed no signs of serious infectious diseases and no 

seals were tested positive for Phocine Distemper Virus.  

A total of nine grey seals (Halichoerus grypus) were registered in 2017, of which two were 

autopsied. Like the harbour seals none of the autopsied grey seals showed signs of serious 

infectious diseases. The number of autopsied grey seals was too small to draw any conclu-

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

 

 

 

 

 

CETACEAN RECORDS  

In 2017 a total of 74 harbour porpoises (Phocoena phocoena) were registered, out of which 

seven were autopsied. The autopsied harbour porpoises showed no signs of serious infec-

tious diseases and the number of autopsied harbour porpoises was too small to draw any 

conclusions on the harbour porpoise population's health status in Denmark.      

In 2017 four white-beaked dolphins (Lagenorhynchus albirostris) stranded along the Danish 

coastline. Three of them were collected and autopsied. Two minke whales (Balaenoptera 

acutorostrata) were registered by the National Contingency Plan. One of them was so de-

cayed that only tissue samples were collected. The other one was autopsied and showed a 

heavy parasite load.   

In 2017 four unidentified - due to decomposition - baleen whales, most likely minke whales 

and a single unidentified toothed whale, possibly a white-beaked dolphin, stranded on the 

west coast of Denmark. Samples were collected from three of the four baleen whales for 

subsequent species validation.                                                                                                                                               
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INDBERETNINGER AF SPÆTTEDE SÆLER (PHOCA VITULINA) 

I 2017 blev der i alt indberettet 306 dødfundne eller aflivede spættede sæler til Beredskabet 

for Havpattedyr FIGUR 1. De indberettede sæler fordelte sig på 188 (61%) dødfundne og 

118 (39%) aflivede. To af de dødfundne sæler blev fundet i fiskenet.  

Fra 2008 til 2013 blev der i gennemsnit indberettet 296 spættede sæler om året, hvilket bety-

der, at indberetningstallet for 2017 var på niveau med indberetningerne i denne årrække. 

Det er ikke meningsgivende at sammenligne antal indberetninger af spættede sæler i 2017 

med årene 2014, 2015 og 2016 på baggrund af henholdsvis udbrud af influenza virus A af 

serotypen H10N7 i 2014 samt mangelfulde indberetninger i 2015 og 2016 på grund af tekni-

ske problemer med registreringsdatabasen.  

Som i foregående år blev de spættede sæler primært indberettet i sommer- og efterårsmåne-

derne. I 2017 repræsenterede månederne juni, juli, august, september og oktober 88 % af de 

samlede indberetninger. Dog falder 2014, 2015 og 2016 igen uden for kategori TABEL1. 

Der blev dog i 2017 indberettet relativt flere spættede sæler i oktober måned end vanligt. 

Oktober repræsenterede således 29 % af samtlige indberetninger i 2017. Til sammenligning 

var oktober-andelen i 2012 på 14 % og i 2013 på 9 %. 87 % af indberetningerne i oktober 

2017 stammede fra enhederne NST Vadehavet, NST Blåvandshuk, NST Vestjylland og NST 

Vendsyssel. I den forbindelse skal det nævnes, at DMI’s vejrarkiv viser, at der i oktober må-

ned 2017 var væsentlige mere vind end normalt, og at det primært var vestlige vinde, der 

herskede1. Dette kan måske være årsagen til de flere indberettede sæler langs den jyske 

vestkyst.  

TABEL 1 
Månedlig fordeling af indberettede spættede sæler (dødfundne og aflivede) i perioden 2012-2017 

Number of harbour seals (dead or euthanized) registered each month from 2012-2017 

* I 2014 blev der, udover sælerne i denne tabel indrapporteret i alt 300 dødfundne spættede sæler fra 

Anholt og Djursland i perioden juni – oktober. Oplysninger om dato, lokalitet etc. er ikke indberettet for 

disse dyr, hvorfor de ikke er inkluderet i tabellen. Derudover manglede oplysninger om dato for yderlige-

re fem individer i 2014.  

Indberetningsdato mangler for ét individ i 2012, to individer i 2013 samt tre individer i 2016 og ét individ i 

2017. Disse spættede sæler er derfor ikke medtaget i tabellen 

Måned/År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 24 12 44 16 25 13 
Feb 13 14 25 3 18 3 
Mar 29 6 21 7 5 15 
Apr 15 10 24 2 4 1 
Maj 25 31 19 3 2 7 
Jun 34 35 30 0 2 21 
Jul 40 37 71 3 21 28 
Aug 60 53 112 6 21 58 
Sep 40 20 129 4 20 47 
Okt 53 26 1187 15 12 89 
Nov 30 20 246 13 16 14 
Dec 15 19 25 14 5 9 

 

FIGUR 1 
Antallet af indberettede spættede sæler i perioden 2008- 2017. Tallene for 2014, 2015 og 2016 er 

ikke sammenlignelige med de andre år pga. influenzaudbrud i 2014 og mangelfulde indberetnin-

ger i 2015 og 2016 

Number of harbour seals registered from 2008-2017. The numbers from 2014, 2015 and 2016 are not 

comparable with the other years because of outbreak of flu in 2014 and inadequate registrations in 2015 

and 2016 
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  Næsten halvdelen (46 %) af de indberettede spættede sæler stammede fra NST Blåvands-

huks distrikt. Indberetningerne var foretaget af NST Blåvandshuk, Ringkøbing-Skjern Kom-

mune og Fiskeri- og Søfartsmuseet. 22 % af sælerne var fundet hos enheden NST Vestjyl-

land - hovedparten indberettet af Ringkøbing-Skjern Kommune og nogle af Fiskeri- og Sø-

fartsmuseet. 11 % af indberetningerne var fra NST Vendsyssel – primært indberettet af enhe-

den selv FIGUR 2 og FIGUR 3.  

Værd at bemærke er det, at der i 2017 blev indberettet en bifanget spættet sæl fra Bornholm. 

Bornholm antages ikke for at være en del af den spættede sæls normale udbredelsesområ-

de2.  

FIGUR 2 
Fordelingen af indberettede spættede sæler på Naturstyrelsens lokale enheder i 2017 

Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency in 2017 

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 3 
Geografisk fordeling af indberettede spættede sæler i 2017. Punkternes størrelse afspejler antal-

let af indberettede sæler 

Geographical distribution of harbour seals registered in 2017. The size of each dot corresponds to the 

number of seals registered 

I forhold til fordelingen mellem Naturstyrelsens enheder de sidste fem år er det værd at be-

mærke, at der ingen indberetninger var fra NST Storstrøm i 2017 FIGUR 4. I 2012 og 2013 

stod denne enhed for henholdsvis 5 % og 4 % af disse års samlede indberetninger. Desuden 

ses det, at der i 2012 ligesom i 2017 blev indberettet en enkelt spættet sæl fra NST Born-

holm.  
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FIGUR 4 
Fordelingen af indberettede spættede sæler på Naturstyrelsens lokale enheder i perioden 2012-

2016 

Number of harbour seals registered by each district under the Danish Nature Agency from 2012 to 2016 

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  

Af det samlede antal indberettede spættede sæler fra 2017 blev i alt 107 (35%) individer 

kønsbestemt, hvoraf 65 (61 %) var hanner, mens 42 (39%) var hunner FIGUR 5.  

 

FIGUR 5 
Kønsfordelingen hos indberettede spættede sæler i 2017. I alt 107 (35%) sæler blev kønsbestemt. 

Distribution of sex among harbour seals registrered in 2017. In total, the sex was determined for 107 
(35%) seals  

I alt 228 af de indberettede spættede sæler blev målt, hvilket svarer til 75% af dyrene      

FIGUR 6. Hos sæler måles totallængde, hvilket vil sige stangmål (ret linje langs jorden) fra 

snudespids til spidsen af baglufferne. Fordelingen viser som vanligt en overvægt af unge dyr. 

Ved fødsel måler en spættet sælunge i gennemsnit 81 cm, men voksne hanner bliver op til 

mellem 153 og 156 cm, mens hunnerne bliver op til mellem 140 og 146 cm. Der var to indivi-

der på henholdsvis 200 cm og 250 cm, men her må der være tale om gråsæler, da fuldvoks-

ne gråsæl-hanner i gennemsnit bliver 207 cm. Nogle af de opmålte spættede sæler var også 

meget små, for eksempel sås 3 sæler med en længde på mellem 50-59 cm, og 12 sæler 

med en længde på mellem 60-69 cm.    
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FIGUR 6 
Længdefordelingen af samtlige opmålte spættede sæler i 2017  

Distribution of length among harbour seals in 2017 

OBDUKTIONER AF SPÆTTEDE SÆLER (PHOCA VITULINA) 

I alt 16 spættede sæler fra 2017 blev obduceret TABEL 2.  

I henhold til Beredskabsplanen for Havpattedyr skal der årligt af Naturstyrelsen indsamles 

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

indre danske farvande med henblik på at overvåge sygdomsbilledet i de danske bestande af 

spættede sæler via obduktion. I 2017 fordelte de obducerede spættede sæler sig mellem 

farvandene på følgende måde: To spættede sæler fra Vadehavet (NST Blåvandshuk), ni 

sæler fra de indre danske farvande – Lillebælt, Kattegat og Øresund (NST Trekantsområdet, 

NST Kronjylland, NST Nordsjælland, NST Hovedstaden), fire spættede sæler fra Skagerrak 

(NST Vendsyssel) samt en spættet sæl fra Bornholm (NST Bornholm). Der blev ingen sæler 

indsamlet til obduktion fra Limfjorden (NST Vestjylland, NST Midtjylland, NST Thy). På bag-

grund af dette kan det konkluders, at Naturstyrelsens målsætning om indsamling af spættede 

sæler ikke blev opfyldt til fulde i 2017.  

De vigtigste obduktionsfund for de 16 obducerede spættede sæler fremgår af  

APPENDIKS A.  

I 2017 blev ni (56%) af de obducerede spættede sæler vurderet som afmagrede med spar-

somme fedtdepoter, mens seks (38%) var normale af huld med moderate fedtdepoter og én 

(6%) var velnæret med udviklede fedtdepoter FIGUR 7. 

I de obducerede sæler blev der fundet henholdsvis seks forskellige bakterier og syv forskelli-

ge parasitter TABEL 3. 
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TABEL 2 
Data for spættede sæler obduceret på DTU Veterinærinstituttet i 2017  

Data for harbour seals autopsied in 2017 at DTU National Veterinary Institute 

*Funddato ej oplyst. Dog vides det, at sælen blev modtaget på DTU Vet. den 9. november 2017. Fundlo-

kaliteten var heller ikke oplyst, men sælen var indsendt af NST Trekantsområdet 

**Fundlokalitet ej oplyst. Dog vides det, at sælen blev indsendt af NST Bornholm, og at sælen var druk-

net i fiskegarn 

***Sælen var druknet i fiskegarn ved Følle Strand  

**** Sælen var mærket i højre bagluffe med ”17-196, Peterburen Holland” 

***** Sælen var mærket i venstre bagluffe med mærket ”Seehundstation D-25718 Friderichskoog, 1924” 

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

27-12-2017 Blåvandshuk Sædding Strand Vadehavet 1827 18-5036 ♂ - 14,5 - 

29-08-2017 Blåvandshuk Hjerting Strand Vadehavet 1833 18-5033 ♂ 108 19,9 21 

20-10-2017 Trekantsområdet Stenderup Hage Lillebælt 1834 17-18047 ♀ 93 10,3 3 

Ej oplyst* Trekantsområdet Ej oplyst Lillebælt 1835 17-18048 ♀ 93 11 2 

02-05-2017 Bornholm Ej oplyst** Østersøen 1836 17-18049 ♂ 106 20,6 25 

07-07-2017 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1837 17-19635 ♂ 148 43,9 25 

15-02-2017 Nordsjælland Kronborg Øresund 1838 18-4686 ♀ 100 14,3 11 

03-09-2017 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1839 18-4687 ♂ 91 11,5 10 

26-01-2017 Vendsyssel Grenen, Skagen Skagerrak 1840 17-6862 ♂ 161 56 11 

15-02-2017 Hovedstaden Kastrup Øresund 1841 17-9957 ♂ 144,3 47,5 40 

23-03-2017 Hovedstaden Saltholm Øresund 1842 17-9958 ♂ 121,5 30,1 32 

23-03-2017 Hovedstaden Saltholm Øresund 1843 17-9956 ♂ 121 30,3 32 

07-08-2017 Kronjylland Følle Strand*** Kattegat  1844 17-14234 ♂ 110 20,2 - 

27-10-2017 Vendsyssel Blokhus Strand Skagerrak 1846**** 18-5024 ♂ 108 15,2 19 

28-11-2017 Vendsyssel Skagen Kattegat 1847 18-6169 ♂ - 15,7 -  

30-10-2017 Vendsyssel Grønhøj Strand Skagerrak 1848***** 18-6170 ♂ - 12,3 - 

 

Hos otte (50%) af de obducerede spættede sæler sås lungeorm Otostrongylus circumlitus 

og/eller Parafilaroides larver. Hos alle disse sæler sås sekundær bakteriel infektion i lunger-

ne med især Streptococcus phocae (sekundær bakteriel lungebetændelse). Hos syv (44%) 

af de obducerede sæler sås hjerteorm (Acanthocheilonema spirocauda og Dipetalonema). 

Hos ni (56%) af de obducerede spættede sæler sås forskellige spolorm i mavetarmsystemet, 

bl.a. Contracaecum osculatum, og hos én sæl blev der observeret Eimeria oocyster i tarmen.  

Ingen af de obducerede spættede sæler blev testet positiv for Phocine Distemper Virus 

(PDV). Der blev heller ikke fundet tegn på andre alvorlige smitsomme sygdomme blandt sæ-

lerne. Det tyder således på, at sundhedstilstanden i den danske sælbestand ikke er forringet.  
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FIGUR 7 
Ernæringstilstand hos obducerede spættede sæler i 2017  

Nutritional condition of autopsied harbour seals in 2017 (Black: Well nourished with well developed fat 

deposits; Green: Normal body condition with moderate fat deposits; Blue: Emaciated with scarce fat 

deposits) 

INDBERETNINGER AF GRÅSÆLER (HALICHOERUS GRYPUS) 

I 2017 blev der i alt indberettet ni gråsæler FIGUR 8 & TABEL 4. Seks af disse sæler var 

dødfundne, og tre var blevet aflivet. Af de tre aflivede sæler blev to obduceret.  

De indberettede gråsæler fordelte sig på fem forskellige enheder: NST Blåvandshuk (tre grå-

sæler), NST Vestjylland (en gråsæl), NST Vendsyssel (to gråsæler), NST Midtjylland (en 

gråsæl) og NST Østsjælland (to gråsæler). 

Totalt blev fire af de ni indberettede sæler kønsbestemt – to hanner og to hunner. Desuden 

blev fem af sælerne målt – henholdsvis 50 cm, 55 cm, 90 cm, 150 cm og 200 cm. Når grå-

sælerne føder deres unger i vintermånederne måler de mellem 90 og 105 cm.3 Derfor er det 

sandsynligt, at de to sæler på henholdsvis 50 cm og 55 cm var spættede sæler, da de blev 

fundet henholdsvis den 11. september og den 17. juni 2017.    

BAKTERIER PARASITTER 

Streptococcus phocae  (bughule,lunger, lever) Contracaecum osculatum  (mave, spiserør) 

Streptococcus ssp. (lunger) Acanthocheilonema spirocauda (hjerte) 

Enterococcus faecalis  (lunger, lever) Otostrongylus circumlitus  (lunger)  

Salmonella  (tarm) Parafilaroides larver  (lunger) 

Salmonella typhimurium  (lever) Eimeria oocyster  (tarm) 

Enterococcus hirae  (bughule) Spolorm  (mave) 

 Dipetalonema  (hjerte) 

 FIGUR 8 
Geografisk fordelingen af indberettede gråsæler i 2017  

Geographical distribution of grey seals registered in 2017  

TABEL 3 
Liste over fund af bakterier og parasitter ved obduktion af spættet sæl i 2017 

List of bacteria and parasites found during autopsies of harbour seals in 2017  
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Funddato Lokalenhed Lokalitet Omstændighed Indsamlet FIMUS j. nr. DTU Vet. nr. Køn Længde (cm) Vægt (kg) Spæk (mm) 

04-03-2017 Vendsyssel Skiveren Strand Aflivet Indsamlet 1845* 17-7623 ♀ 90 - - 

02-01-2017 Midtjylland Horsens Aflivet Indsamlet 1832 18-5031 ♂ 200 110 14 

17-06-2017 Blåvandshuk Tjæreborg (A766) Aflivet Destrueret - - ♂ 55 - - 

23-06-2017 Vestjylland Ulfborg Strand Dødfunden Destrueret - - - - - - 

11-05-2017 Vendsyssel Hirtshals Dødfunden Destrueret - - - - - - 

25-05-2017 Østsjælland Sønder strand, Køge Dødfunden Destrueret - - - - - - 

06-03-2017 Østsjælland Hundige Strand, J610 Dødfunden Destrueret - - - - - - 

11-09-2017 Blåvandshuk C38 - Årgab Dødfunden Destrueret - - ♀ 150 - - 

11-09.2017 Blåvandshuk C035 - Årgab Dødfunden Destrueret - - - 50 - - 

 

TABEL 4 
Data for indberettede gråsæler i 2017 

Data for registered grey seals in 2017  

*Obduceret den 15.maj 2017 på Statens Naturhistoriske Museum i forbindelse med kurset ”Naturlig 

omtanke”. Derfor blev sælens længde kun målt, og der blev ikke udtaget vævsprøver 

OBDUKTIONER AF GRÅSÆLER (HALICHOERUS GRYPUS) 

To af de indberettede gråsæler blev obduceret i 2017 APPENDIKS B.  

Den ene gråsæl (DTU Vet sagsnummer: 18-5031 og FIMUS J. nr. 1832) blev aflivet i en bag-

gård i Horsens midtby. Sælen var kommet ind i midtbyen via å-systemet. Gråsælen, som var 

en han på 200 cm og en vægt på 110 kg, blev aflivet, da den var afmagret (14 mm spæklag) 

og virkede apatisk. Obduktionen af gråsælen viste ingen tegn på alvorlige smitsomme syg-

domme. Gråsælens aorta var dilateret, men der var dog ingen umiddelbar påvirkning af hjer-

te, lever og lunger. Desuden fandtes der tegn på betændelse i området omkring bugspytkit-

len. I mavesækken var der mange orm (Anisakis og Contracaecum osculatum) men ingen 

frisk føde. I tarmkanalen var der en moderat udskillelse af Contracaecum æg.  

Den anden gråsæl (DTU Vet sagsnummer: 17-7623 og FIMUS J. nr. 1845) blev obduceret i 

forbindelse med kurset ”Naturlig Omtanke” på Statens Naturhistoriske Museum. Derfor blev 

kun sælens længde målt (90 cm), og der blev ikke udtaget vævsprøver fra sælen. Der var 

tale om en aflivet juvenil gråsæl uden tegn på sygdom.  

Grundet det ganske lille antal obducerede gråsæler i 2017 er det ikke muligt at drage konklu-

sioner om gråsælbestandens sundhedstilstand i Danmark.  
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INDBERETNINGER AF MARSVIN (PHOCOENA PHOCOENA) 

I 2017 blev der indberettet 74 marsvin til Beredskabet for Havpattedyr FIGUR 9 og TA-

BEL 5.To af de indberettede marsvin var bifanget (indberettede af fiskere), mens de reste-

rende var dødfundne langs de danske kyster. Som det generelt er tilfældet, var størstedelen 

af marsvinene indberettet i sommerhalvåret. 

Indberetningstallet for 2017 var dog noget lavere end tallene for årene 2012 til 2014, hvor der 

i gennemsnit blev indberettet 128 marsvin FIGUR 10. Årene 2015 og 2016 er ikke brugbare 

i en sammenligning, da der var tekniske problemer med registerringsdatabasen i disse år. Til 

trods for de mangelfulde indberetninger i 2015 og 2016 var det de samme distrikter (NST 

Blåvandshuk, NST Vestjylland, NST Vendsyssel, NST Sønderjylland), som foregående år, 

der registrerede flest strandede marsvin i 2017. Desuden kan det ses, at NST Vestsjælland 

registrerede lidt flere marsvin end vanligt FIGUR 11.  

FIGUR 9 
Geografisk fordelingen af indberettede marsvin i 2017 

Geographical distribution of harbour porpoises registered in 2017 

FIGUR 10 
Antallet af indberettede marsvin i perioden 2012-2017. Tallene for 2015 og 2016 er ikke sammen-

lignelige med de andre år pga. mangelfulde indberetninger i disse år 

Number of harbour porpoises registered from 2012 to 2017 . The numbers from 2015 and 2016 are not 

comparable with the other years because of inadequate registrations in these two years 
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Måned/År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 1 0 0 3 1 0 
Feb 1 5 12 0 6 0 
Mar 9 9 14 1 6 3 
Apr 7 10 3 0 4 7 
Maj 13 31 3 1 1 7 
Jun 20 10 18 5 11 16 
Jul 32 17 22 2 15 7 
Aug 19 36 12 6 15 12 
Sep 11 6 16 0 9 7 
Okt 7 7 15 2 5 8 
Nov 4 3 3 2 3 3 
Dec 1 3 3 1 0 4 

 

TABEL 5 
Månedlig fordeling af indberettede marsvin i perioden 2012-2017  

Number of harbour porpoises registered each month from 2012-2017 

FIGUR 11 

Fordelingen af indberettede marsvin på Naturstyrelsens lokale enheder i perioden 2012-2017 

Number of harbour porpoises registered by each district under the Danish Nature Agency from 2012 to 

2017  

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 74 indberettede marsvin blev kun ti kønsbestemt. Der var tale om seks hanner og fire 

hunner FIGUR 12. 

I alt 41 af de 74 indberettede marsvin blev målt, hvilket svarer til 55%  FIGUR 13. Blandt de 

opmålte marsvin blev tre individer målt til længder, der udelukker, at der kan være tale om 

marsvin. Her var med al sandsynlighed tale om en større art af tandhval - måske en hvidnæ-

se (Lagenorhynchus albirostris)? FIGUR 14 

FIGUR 12 
Kønsfordelingen blandt indberettede marsvin i 2017. Kun 10 (14%) marsvin blev kønsbestemt  

Distribution of sex among harbour porpoises registrered in 2017. The sex was only determined for 10 

(14%) of the porpoises 

FIGUR 13 
Længdefordelingen af samtlige opmålte marsvin i 2017 

Distribution of length among harbour porpoises in 2017 
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FIGUR 14 
For et utrænet øje kan marsvin (Phocoena phocoena) (øverst  - marsvin fra Tårbæk 1863) og 

hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris) (miden- hvidnæse fra Kalveboderne 1866) ved første 

øjekast forveksles. Marsvinet og hvidnæsen kan bl.a. kendes fra hinanden ved at studere kæber-

ne, hvor der er henholdsvis 23-28 spatelformede og 25-28 kegleformede tænder i hver kæbehalv-

del 

For beginners it can be difficult at first sight to recognize a harbour porpoise (Phocoena phocoena) (top - 

harbour porpoise from Tårbæk 1863) from a white-beaked dolphin (Lagenorhynchus albirostris) (middel - 

white-beaked dolphin from Kalveboderne 1866). The harbour porpoise and white-beaked dolphin can 

among other things be distinguished from each other by studying the jaws, with 23-28 spatula shaped 

and 25-28 conical shaped teeth in each jaw respectively 

Illustrationerne er fra arkivet ved Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum  

Underkæber © C.C. Kinze 
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OBDUKTIONER AF MARSVIN (PHOCOENA PHOCOENA) 

I henhold til Beredskabsplanen for Havpattedyr indsamles indtil 25 marsvin om året med hen-

blik på overvågning af sygdomme, sundhedstilstand og generel biologi. Marsvinene tilstræ-

bes at være fordelt på 10 til 15 marsvin fra Vadehavet, Nordsøen og Skagerrak samt 10-15 

fra de indre danske farvande. Marsvin fra Limfjorden og Bornholm bør i henhold til bered-

skabsplanen altid indsamles, så længe kadaveret er friskt nok til obduktion.  

Det indsamlede antal marsvin til denne overvågning var i 2017 blot syv dyr TABEL 6 og  

APPENDIKS C. 

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

22-03-2017 Blåvandshuk Sædding Strand Vadehavet C386 18-5030 ♂ 109 17,9 17 

20-05-2017 Fyn Middelfart Indre danske farvande C389 17-9959 ♀ 122 19,9 10 

01-04-2017 Vadehavet Nord for Roborghus Vadehavet C387 18-5026 ♂ 108 18,4 20 

20-11-2017 Blåvandshuk Hvidbjerg Strand Vadehavet C388 18-5029 ♂ 100 15,3 4 

15-04-2017 Storstrøm Korsør Indre danske farvande C390 17-9960 ♀ 110 22,9 25 

07-08-2017 Kronjylland Følle Strand Indre danske farvande C391 17-14247 ♀ 85 16,7 22 

17-05-2017 Vendsyssel Ej oplyst* -  C392 17-7624 ♂ 134,5 33 23 

 

TABEL 6 
Data for obducerede marsvin 2017 

Data for autopsied harbour porpoises 2017 

Spæktykkelsen er målt ventralt ved max bredde. 

*Fundlokalitet ej oplyst 

Grundet det lave antal obducerede marsvin i 2017 er det ikke muligt at drage konklusioner om 

bestandens sundhedstilstand i Danmark. For at antallet kommer op på et niveau, hvor antallet 

af de indsamlede marsvin lever op til beredskabsplanens målsætning, og derved kan sige 

noget konkret omkring de sundhedsmæssige aspekter i den danske bestand, skal indsamlin-

gen af egnede dyr til obduktion intensiveres. Det kan dog være en vanskelig opgave, da man-

ge af de marsvin, der strander langs de danske kyster, er henfaldne i en sådan grad, at det 

umuliggør obduktion.  
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INDBERETNINGER OG OBDUKTIONER  

AF HVIDNÆSER (LAGENORHYNCHUS ALBIROSTRIS) 

I 2017 blev der i alt indberettet fire hvidnæser til Beredskabet for Havpattedyr FIGUR 15 og 

TABEL 7.  

Tre af hvidnæserne blev obduceret. Den fjerde hvidnæse, strandet ved Haurvig den 21. juni 

2017, blev indberettet på mail med vedhæftet fotografi. Fotografiet viste, at hvalen var eks-

tremt rådden. Derfor blev denne hvidnæse ikke indsamlet til obduktion.  

Årets første hvidnæse (ZMUC J. nr.: M1679) strandede død ved Strandby den 16. januar 

2017. Hvidnæsen blev afleveret på Fiskeri- og Søfartsmuseet af  NST Vendsyssel. Efterføl-

gende blev den afhentet af Statens Naturhistoriske Museum, som obducerede hvalen. Der 

var tale om en ung hun på 182 cm og 84,5 kg med et fint spæklag. Der var hverken parasitter 

i lungerne, hjerte eller mave. Bortset fra en smule mælk var maven tom.  

FIGUR 15 
Geografisk fordelingen af indberettede hvaler, som ikke var marsvin, i 2017 

Geographical distribution of cetaceans, besides harbour porpoises, registered in 2017 

TABEL 7 
Data for indberettede hvidnæser i 2017 

Data for white-beaked dolphins registered in 2017 

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

16-01-2017 Vendsyssel  Strandby Dødfunden Indsamlet - - ♀ 182 84,5 - 

20-01-2017 Kronjylland Randers Fjord, Uggerhuse Marina Dødfunden Indsamlet - - ♀ 262 223 8 

21-06-2017 Blåvandshuk Haurvig Dødfunden Efterladt - - - - - - 

28-11-2017 Vendsyssel Skagen Dødfunden Indsamlet - - ♀ 246 240 - 
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Kort efter, den 20. januar 2017, strandede endnu en hvidnæse (ZMUC j. nr. M1680). Denne 

stranding fandt sted i Randers Fjord ved Uggerhuse Marina. Denne hvidnæse blev bragt til 

Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor den blev frosset ind med henblik på en senere obduk-

tion. Hvidnæsen blev obduceret på Statens Naturhistoriske Museum i København den 19. 

november 2017. Der var tale om en 262 cm lang hun på 223 kg. Hvidnæsen var lakterende, 

men der var intet foster. Derimod var der mange ar på ovarierne. Hvalen var desuden meget 

mager - < 1 cm spæk. Hvidnæsen havde mange parasitter i maven samt fire øresten fra 

torsk, og noget der lignede frøkerner. Grundet strandingsdato og sted samt tilstedeværelsen 

af mælk i maven på M1679, er det sandsynligt at M1680 var mor til M1679.  

Årets sidste hvidnæse strandede ved Skagen den 28. november 2017. Der var tale om en 

hun på 267 cm. Denne hvidnæse blev også indsamlet til Naturhistorisk Museum i Aarhus, 

hvor den blev obduceret den 13. februar 2018. Hvidnæsen var en hun på 246 cm og 240 kg. 

Der var tale om en hvidnæse i god stand og uden sygdomsmæssige tegn. Der var øresten 

fra fisk og enkelte nematoder i maven. Desuden var hvidnæsen drægtig med en unge af 

hankøn (455 gram og 31 cm – ca. 3-4 måneder gammelt). Hvidnæsen havde derudover 

mange ar på ovarierne.  

INDBERETNINGER OG OBDUKTION AF VÅGEHVAL (BALAENOPTERA 

ACUTOROSTRATA) 

I årets første måned (den 4. januar 2017) strandede en henfalden vågehval ved Agger 

Tange FIGUR 15. Fiskeri- og Søfartsmuseet indsamlede prøver til eventuel DNA-

analyse, som blev videresendt til Statens Naturhistoriske Museum.   

Den 14. juni 2017 opdagede en fisker ved Skagen en levende vågehval i sit bundgarn. 

Vågehvalen døde kort tid efter og blev bugseret i havn. NST Vendsyssel og fiskerne sam-

arbejdede om at få hvalen på køl i havnens auktionshus. Den 16. juni blev vågehvalen 

fragtet til Nordsøen Oceanariet i Hirtshals, hvor den blev obduceret og undersøgt af dyrlæ-

gerne Trine Hammer Jensen, Aage Kristian Olsen Alstrup og Jørgen Hilmer Hansen samt 

biologer fra Fiskeri- og Søfartsmuseet og Nordsøen Oceanariet   

FIGUR 16.  

 

Der var tale om en afmagret vågehvalshun på 542 cm og 900 kg. Den primære dødsårsag 

var drukning, men hvalen var uden tvivl stærkt svækket på grund af blodforgiftning og en 

enorm parasitbyrde.  

De mest iøjnefaldende parasitter var de ti parasitter, som stak ud fra huden rundt omkring på 

hvalkroppen. Parasitterne var cirka 15 cm lange og tilhørte mesoparasitterne Penella spp.    

På vågehvalens halefinne fandtes cirka 25 langhalse. Langhalsene var 5-8 cm lange. Lang-

halse er nært beslægtede med rurer, som blandt andet kendes fra bunden af skibe. De para-

siterer egentlig ikke hvalerne, men lader sig blot transportere rundt i havet af dem, mens de 

filtrere vandet for plankton.  

Maveindholdet hos vågehvalen bestod af en tynd væske med op mod 100.000 spoleorm. Frit 

i bughulen, omkring tarmene, fandtes omkring 100 bændelorm, og inde i tarmene fandtes op 

mod 100.000 bændelorm. I hvalens lunger blev der desuden påvist lungeorm.    

FIGUR 16 
Vågehval fanget og død i bundgarn ved Skagen den 14. juni 2017. Vågehvalen blev obduceret på 

Nordsøen Oceanariet i Hirtshals 

A minke whale was caught and died in a gill net set near Skagen the 14 June 2017. The minke whale 
was autopsied at Nordsøen Oceanarium in Hirtshals  
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NOTER 

1. DMIs vejrarkiv, lokaliseret den 10. juli 2018 på: https://www.dmi.dk/vejr/arkiver/vejrarkiv/ 

2. Galatius, A., 2017, ”Baggrund om spættet sæl og gråsæls biologi og levevis i Danmark” , Notat fra 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  

3. Galatius, A., 2017, ”Baggrund om spættet sæl og gråsæls biologi og levevis i Danmark”, Notat fra 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

INDBERETNINGER AF UIDENTIFICEREDE HVALER 

FIGUR 17 
Uidentificeret tandhval strandet ved Hirtshals den 21. juni 2017. Hvalen drev til havs igen, før 
prøver til artsbestemmelse kunne indsamles 
Unidentified toothed whale stranded in Hirtshals the 21 June 2017. The whale drifted back to the sea 
before samples for species identification could be collected  
©Annika-Corinna Toth 

Den 21. juni 2017 strandede en uidentificeret tandhval ved Hirtshals. Hvalen, der var meget 

henfalden, var en han og målte 250 cm. Da beredskabet for havpattedyr modtog indberetnin-

gen samt fotografi, var hvalen desværre allerede drevet til havs igen FIGUR 17. Formodent-

ligt var der dog tale om en hvidnæse.  

Kadaveret af en ukendt bardehval strandede ved Lodbjerg den 27. august 2017. Der blev 

ikke indsamlet vævsprøver til DNA-analyse.  

Den 3. november strandede et meget henfaldet kadaver af en ukendt bardehval ved Sidsel-

bjerg Strand FIGUR 15. Fiskeri- og Søfartsmuseet indsamlede vævsprøve til endelig arts-

bestemmelse, som i skrivende stund ikke er foretaget.  

Den 23. november 2017 strandede der to uidentificerbare bardehvaler ved henholdsvis Grøn-

høj Strand og Lønstrup Strand ved den jyske vestkyst FIGUR 15. Statens Naturhistoriske 

Museum fik tilsendt vævsprøver til DNA-analyse, så hvalerne kunne artsbestemmes.  
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APPENDIKS A – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND 

HOS SPÆTTET SÆL 

Patologiske og bakteriologiske fund hos spættede sæler obduceret på DTU Veterinær-

instituttet i 2017. FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får 

på Fiskeri- og Søfartsmuseet.  

DTU VET SAGSNR. 18-5036 & FIMUS J. NR. 1827 
 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Fortætninger i de forreste lungelapper samt talrige orm 
(Otostrongylus circumlitus og Parafilaroides larver) i bronkierne. Desuden sås bakteriel lun-
gebetændelse. De bakteriologiske undersøgelser viste mange Streptococcus phocae i blan-
dingskultur  
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold, men med ca. 5 stk. orm (ca. 3 cm lange). Sparsomt 
tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Hoved og hals: Bløddelene var ædt 
 
Konklusion: Dødfunden juvenil spættet sæl med lungeorm og bakteriel lungebetæn-
delse. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 18-5033 & FIMUS J. NR. 1833 

Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Få lungeorm 
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold (fiskeben og få rundorm). Sparsomt tarmind-
hold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur  
 
Kranium: Tegn på ydre vold i form af fraktur af kraniet samt manglede højre øje (ædt) 
 
Konklusion: Juvenil spættet sæl af normalt huld. Fundet død med knust kranium. In-
gen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 17-18047 & FIMUS J. NR. 1834 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lunger voluminøse med mange store lungeorm (Otostrongylus). For-
tætninger i dele af lungevævet 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt tarmindhold. Massiv udskillelse (9060 oo-
cyster/g) af coccidier (Eimeria oocyster) 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur  
 
Bugvæg: Cirkulært sår (ca. 5 cm i diameter)  
 
Konklusion: Ung afmagret spættet sæl aflivet ved skud. Sælen havde mange lungeorm 
og tegn på sekundær bakteriel lungebetændelse. Desuden sås massiv udskillelse af 
coccidier i tarmen – betydningen heraf er usikker. Ingen tegn på alvorlige smitsomme 
sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 17-18048 & FIMUS J. NR. 1835 

Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende 
 
Mave/tarm: Mavesæk og tarm uden indhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Bækkenet: Forstørret lymfeknude (reaktiv og svullen) 
 
Bugvæg: Cirkulært sår (ca. 12 cm i diameter) 
 
Konklusion: Ung afmagret spættet sæl med stort frisk sår på bugen - aflivet ved skud. 
Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  
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DTU VET SAGSNR. 17-18049 & FIMUS J. NR. 1836 

 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende – dog var lungerne væskedrivende, og der sås atelekta-
se (sammenfaldet, lufttomt lungevæv) og kraftig stase samt enkelte bronchioler med prote-
inøst materiale  
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Konklusion: Ung spættet sæl druknet i garn. Ingen tegn på alvorlige smitsomme syg-
domme  

DTU VET SAGSNR. 17-19635 & FIMUS J. NR. 1837 
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende – dog meget blodige lunger og væske i alveoler 
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold bortset fra slim og spolorm (Contracaecum osculatum). 
Sparsomt tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Øje: Højre øje manglede (postmortelt?) 
 
Konklusion: Afmagret dødfunden spættet sæl uden tegn på alvorlige smitsomme syg-
domme  

DTU VET SAGSNR. 18-4686 & FIMUS J. NR. 1838 
 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Mange orm (Acanthocheilonema spirocauda) i højre hjertekammer samt dilateret 
aorta  
 
Respirationsorganer: Mange orm i de store blodkar. Desuden flere fortættede områder i 
lungerne samt kronisk lungebetændelse med pus. Desuden tilstoppelse af blodkar med de-
genererede parasitter og inflammationsceller.  
 
Mave/tarm: Tarmkanal med rigeligt indhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur.  
 
Luffe: Sår (8x10 cm) foran højre forluffe – med sårskorpe, pus og blødning.  
 
Konklusion: Juvenil spættet sæl af normalt huld aflivet ved skud. Sælen har været 
svækket pga. hjerteorm og bakterieinfektion i lunge og hud. Ingen tegn på alvorlige 
smitsomme sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 18-4687 & FIMUS J. NR. 1839  
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Store mængder orm (Acanthocheilonema spirocauda) i højre side 
 
Respirationsorganer: Store mængder orm (Otostrongylus circumlitus) i bronkierne og om-
råder med fortættet lungevæv. Sælen havde desuden lungebetændelse med pus.  
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold, der var upåfaldende og bestod af enkelte fi-
skeben. Tarmkanal uden indhold.  
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Konklusion: Afmagret juvenil spættet sæl aflivet ved skud. Svækket pga. lungeorm og 
sekundær bakteriel lungebetændelse. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  
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DTU VET SAGSNR. 17-6862 & FIMUS J. NR. 1840 
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var blodige  
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold, som bestod af spolorm. Sparsomt tarmindhold 
og fortykket tarmslimhinde.  
 
Lever: Normal størrelse og tekstur – mørk af farve 
 
Bughule: 2-3 liter vandigt blodigt grumset indhold. De bakteriologiske undersøgelser viste 
Enterococcus hirae i blandingskultur og mange Streptococcus phocae i blandingskultur  
 
Tolvfingertarmen: I indmundingen fra maven til tolvfingertarmen sad et metalblink (ca. 3 cm 
langt og 1 cm bredt). I blinket sad en fiskesnøre, som kunne følges gennem tyndtarmen og 
uden for endetarmen. For enden af fiskesnøren sås gule plastikklumper   
 
Milt: Svullen 
 
Konklusion: Selvdød afmagret spættet sæl med fiskeblink og fiskesnøre i mave-
tarmkanalen, hvilket har påvirket sælens almenbefindende og ført til afmagring. Ingen 
tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 17-9957  & FIMUS J. NR. 1841 
 
Tilstand: Velnæret med udviklede fedtdepoter 
 
Hjerte: Ca. 10 cm lange orm (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Respirationsorganer: Lungebetændelse pga. lungeorm 
 
Mave/tarm: Mavesæk med lille mængde slim og talrige spolorm af forskellige størrelse. 
Sparsomt tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur, men med lyse procesesser og små blødninger. 
Forandringerne i leveren har sandsynligvis ikke påvirket sælens almenbefindende  
 
Konklusion: Velnæret reguleret spættet sæl med hjerteorm. Ingen tegn på alvorlige 
smitsomme sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 17-9958 & FIMUS J. NR. 1842 
 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: 5 stk. ca. 10 cm lange tynde orm (Dipetalonema) 
 
Respirationsorganer: Lungebetændelse pga. lungeorm  
 
Mave/tarm: Mavesæk med lille mængde slim med talrige spolorm. Sparsomt tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur  
 
Konklusion: Spættet sæl af normalt huld aflivet ved skud. Sælen havde hjerteorm og 
tegn på lungeorm. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 17-9956 & FIMUS J. NR. 1843 
 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Få ca. 10 cm lange orm (Acanthocheilonema spirocauda) 
 
Respirationsorganer: Tegn på lungebetændelse pga. lungeorm 
 
Mave/tarm: Mavesæk med lille mængde slim med enkelte spolorm af forskellig størrelse. 
Sparsomt tarmindhold. Desuden sås aflange slimhinde-afstødninger på folderne i maven  
 
Lever: Normal størrelse, tekstur og farve. Dog med flere lyse områder og enkelte små blød-
ninger  
 
Konklusion: Reguleret voksen spættet sæl med få hjerteorm. Ingen tegn på alvorlige 
smitsomme sygdomme  
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DTU VET SAGSNR. 17-14234 & FIMUS J. NR. 1844 
 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungerne var meget blodige (esosinofil væske og blod i alveoler og 
ødem i bindevævshinderne). Forandringerne i lungerne var vanskelige at vurdere pga. kada-
verose. De kunne være tegn på drukning eller akut lungebetændelse. De bakteriologiske 
undersøgelser viste en uspecifik blandingsflora   
 
Mave/tarm: Mavesæk med moderat indhold (krebsdyr). En moderat mængde tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Bugvæg: Cirkulært sår foran kønsåbningen (ca.3 cm i diameter) 
 
Konklusion: Spættet sæl med forandringer i lungerne, som kunne tyde på drukning. 
Desuden er det oplyst, at sælen var fanget i bundgarn. Ingen tegn på alvorlige smit-
somme sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 18-5024 & FIMUS J. NR. 1846 
 
Tilstand: Let afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Bronkierne var fyldt med store og små orm (Ototrongylus circumlitus 
og Parafilaroides larver). De bakteriologiske undersøgelser viste Streptococcus phocae i 
blandingskultur  
 
Spiserør: Spolorm (Contracaecum osculatum) påvist 
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold – rødligt slim indeholdende spolorm 
(Contracaecum osculatum) og Anisakis. Sparsomt tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse men med lidt lys farve og blød tekstur. Der sås desuden petecchiale 
blødninger (punktformede blødninger) og galdeophobning i de store galdegange. De bakteri-
ologiske undersøgelser viste Streptococcus phocae i blandingskultur     
 
Hoved: Tegn på postmortel ydre vold (hud, øjne, strubehoved og den forreste del af luftrøret 
manglede)  
 
Konklusion: Afmagret juvenil spættet sæl med bakteriel infektion i blodet og store 
mængder lungeorm. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

 

DTU VET SAGSNR. 18-6169 & FIMUS J. NR. 1847 
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: 3 orm (Acanthocheilonema spirocauda) i højre hjertekammer  
 
Respirationsorganer: Talrige orm (Otostrongylus circumlitus og Parafilaroides laver) i bron-
kierne  
 
Mave/tarm: Mavesæk med sparsomt indhold (slim og få spolorm). Sparsomt tarmindhold 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. De bakteriologiske undersøgelser viste mange 
Streptococcus phocae i blandingskultur   
 
Bugvæg: Sår ca. 3 cm i diameter, med tegn på bakteriel infektion  
 
Forluffer: Sår bag højre forluffe, med tegn på bakteriel infektion   
 
Konklusion: Aflivet, afmagret juvenil spættet sæl med mange lungeorm. Fund af bak-
terien Streptococcus phoca i leveren er tegn på systemisk bakteriel infektion, en mulig 
indgangsport kan være det betændte sår på bugen 

DTU VET SAGSNR. 18-6170 & FIMUS J. NR. 1848 
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende  
 
Respirationsorganer: Upåfaldende. De bakteriologiske undersøgelser viste mange Entero-
coccus faecalis og Streptococcus spp i blandingskultur  
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt tarmindhold. I forbindelse med de bakteriolo-
giske undersøgelser blev Salmonella påvist i afføringen  
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. De bakteriologiske undersøgelser viste mange 
Enterococcus faecalis i blandingskultur. Desuden blev salmonella Typhimurium påvist  
 
Konklusion: Aflivet, afmagret juvenil spættet sæl med systemisk infektion med salmo-
nella typhimurium, der er en zoonotisk bakterie   
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APPENDIKS B – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND  

HOS GRÅSÆL  

Patologiske og bakteriologiske fund hos gråsæl obduceret på DTU Veterinærinstituttet 
i 2017. FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får på Fiskeri- 
og Søfartsmuseet.  

DTU VET SAGSNR. 18-5031 & FIMUS J. NR. 1832 
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Aorta synes dilateret  
 
Respirationsorganer: Upåfaldende. Dog ses fund efter tidligere inflammation (f.eks. pga. 
infektion med parasitter)   
 
Mave/tarm: Mavesæk med moderat mængde indhold (mange orm (Anisakis og Contraca-
ecum osculatum), men ingen frisk føde) og tarmkanal med sparsomt indhold og Contraca-
ecum æg (moderat udskillelse – 335 æg/g) 
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Lymfeknude: Forstørret lymfeknude ved bugspytkirtlen med central blødning. Desuden sås 
en ophobning af hvide blodlegemer i lymfeknuden, hvilket betyder, at der er betændelse i det 
område lymfeknuden dræner    
 
Konklusion: Aflivet, afmagret voksen gråsæl med dilateret aorta. Dog var der ingen 
umiddelbar påvirkning af hjerte, lever eller lunger. Desuden fandtes tegn på betændel-
se i området omkring bugspytkirtlen. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  

DTU VET SAGSNR. 17-7623 &FIMUS J. NR. 1845 
 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende  
 
Mave/tarm: Mavesæk uden indhold, dog med en enkelt rundorm. Ingen tarmindhold  
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur 
 
Konklusion: Juvenil gråsæl aflivet ved skud uden tegn på sygdom  

APPENDIKS C – PATOLOGISKE OG BAKTERIOLOGISKE FUND  

HOS MARSVIN  

Patologiske og bakteriologiske fund hos marsvin obduceret på DTU Veterinærinstitut-
tet i 2017. FIMUS Journalnumrene refererer til de numre, de indsamlede dyr får på Fi-

skeri- og Søfartsmuseet.  

DTU VET SAGSNR. 18-5030 & FIMUS J. NR. C386 
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Enkelte små lungeorm i bronkierne 
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/Tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt tarmindhold  
 
Halsregionen: Forstørret lymfeknude i venstre side med pus. De bakteriologiske undersø-
gelser viste mange Serratia liquefaciens i blandingskultur.  Desuden var der pus i området 
omkring tungebenet  
 
Konklusion: Dødfundet afmagret juvenilt marsvin med bakteriel infektion i vævet om-
kring tungebenet. Dette har sandsynligvis påvirket marsvinets generelle almenbefin-
dende og medført smerte ved fouragering  

DTU VET SAGSNR. 18-5026 & FIMUS J. NR. C387 
 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Små hvide og sorte orm (2 cm lange)  
 
Respirationsorganer: Små sorte og hvide orm (2 cm lange)  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur. Dog ses bindevæv i nogle af portal områderne, 
her ses parasitæg med ”trekantet” form  
 
Mave/Tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt tarmindhold  
 
Hud: Talrige små runde sår (2-3 mm i diameter) ved hovedet og langs ryggen. Nogle af 
sårene fandtes med en lille blødning i den nederste del af epidermis  
 
Konklusion: Dødfundet juvenilt marsvin af normalt huld uden specifikke sygdoms-
mæssige forandringer  
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DTU VET SAGSNR. 17-9959 & FIMUS J. NR. C389 
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Flere store bylder (3x3 cm) med bakterier i højre lunge. I venstre lun-
ge sås mange små bylder med bakterier (1x1 cm). Desuden sås lungebetændelse med pus, 
som sandsynligvis er opstået ved blodinfektion pga. spredning af bakterier fra knoglebetæn-
delse (se under ”Hale”). De bakteriologiske undersøgelser viste Aeromonas spp.i blandings-
kultur   
 
Mave/tarm: Mavesæk og tarmkanal uden indhold  
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur. De bakteriologiske undersøgelser viste en uspeci-
fik blandingsflora 
 
Hale: Hævelse på halen bestående af bindevæv, pus og knoglevæv. Et bredt bælte af binde-
væv med inflammationsceller strakte sig fra hudoverfladen ind i knoglevævet i ryghvirvlerne. 
Desuden sås afstødte knoglestumper og bylder med bakterier i selve knoglevævet. Foran-
dringerne er forenelige med kronisk bakteriel knoglebetændelse. Det er ikke muligt at klar-
lægge, om betændelsen er opstået ved spredning af bakterier fra blodet med efterfølgende 
opbrud til hudoverfladen, eller om den skyldes beskadigelse af hud og/eller knogle med efter-
følgende udvikling af knoglebetændelse. De bakteriologiske undersøgelser var inkonklusive 
pga. overvækst med Proteus   
 
Konklusion: Afmagret voksent marsvin med lunge- og knoglebetændelse. Knoglebe-
tændelsen i halen må formodes at have påvirket bevægelsesevnen enten ved direkte 
at nedsætte bevægelsesevnen og/eller pga. smerter – hvilket har medført afmagring. 
Den direkte dødsårsag er sandsynligvis lungebetændelse, der er opstået sekundært til 
knoglebetændelsen  

DTU VET SAGSNR. 18-5029 & FIMUS J. NR. C388 
 
Tilstand: Afmagret med sparsomme fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Enkelte faste processer og orm i luftrøret og bronkier. Desuden ses 
tegn på sekundær bakteriel lungebetændelse  
 
Lever: Normal af størrelse, farve og tekstur 
 
Mave/Tarm: Mavesæk uden indhold. Moderat mængde tarmindhold (tyndt flydende og rød-
ligt) 
 
Konklusion: Dødfundet afmagret juvenilt marsvin med kronisk lungebetændelse, der 
sandsynligvis er induceret pga. tilstedeværelsen af lungeorm. Ingen tegn på alvorlige 
smitsomme sygdomme 

DTU VET SAGSNR. 17-9960 & FIMUS J. NR. C390 
 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Lungeorm påvist. Lungerne let sammenfaldne og i dele af lungen sås 
væske samt debris og afstødte celler i alveolerne og bronkioler – hvilket kan indikere druk-
ning. Desuden blev lungeorm påvist ved mikroskopi   
 
Lever: Normal størrelse og tekstur – lidt lys af farve 
 
Mave/Tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt tarmindhold  
 
Hud:  I overhuden sås akutte skader, der enkelte stedet gik ned i dermis, hvor der sås lidt 
blødning 
 
Konklusion: Marsvin fundet død i et bundgarn. Marsvinet havde helt friske skader i 
huden uden tegn på betændelse – det kan ikke udelukkes af de kan være forårsaget af 
en sæl. Forandringerne i lungerne kan indikere drukning – denne vurdering er dog 
altid vanskelig at konkludere ud fra materiale, der har været frosset og ikke er helt 
frisk. Ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme  
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DTU VET SAGSNR. 17-14247 & FIMUS J. NR. C391 
 
Tilstand: Normalt huld med moderate fedtdepoter 
 
Hjerte: Upåfaldende 
 
Respirationsorganer: Upåfaldende, dog skummende indhold i luftrøret.   
 
Lever: Normal størrelse, farve og tekstur.  
 
Mave/Tarm: Mavesæk uden indhold. Sparsomt tarmindhold (tyndt rødbrunt) 
 
Konklusion: Marsvin fundet død i et bundgarn uden sygdomsmæssige forandringer  

APPENDIKS D - PROCEDURE VED INDBERETNING AF  

HAVPATTEDYR  

I henhold til Beredskabsplanen for Havpattedyr indsamles alle strandede hvaler i de danske 

farvande. Dog indsamles for marsvins (Phocoena phocoena) vedkommende kun 25 dyr år-

ligt fordelt på 10-15 dyr fra Vadehavet-Nordsø-Skagerrak og 10-15 dyr fra de indre farvande. 

Alle marsvin fra Limfjorden og Bornholm tilstræbes dog indsamlet. Derudover indsamles 

årligt 25 spættede sæler (Phoca vitulina) fordelt på 8-10 dyr fra Vadehavet, 8-10 fra Limfjor-

den og 8-10 fra de indre danske farvande. Der indsamles endvidere om muligt indtil 5 grå-

sæler (Halichoerus grypus) årligt. De indsamlede dyr undersøges på DTU Veterinærinstitut-

tet, Fiskeri- og Søfartsmuseet eller Statens Naturhistoriske Museum. Dyrene undersøges 

blandt andet for sygdoms- og parasitforekomst. Desuden opmåles dyrene, og der bliver ud-

taget vævsprøver fra for eksempel lever, muskel, spæk og nyrer. 

 De registrerede oplysninger indgår i den årlige opgørelse. Indberetningen fra hver af 

Naturstyrelsens enheder foretages via Naturstyrelsens Intranet i et særligt skema. Natursty-

relsens videresender indberetningerne til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der udarbejder 

en rapport med udgangspunkt i indberetningerne. 

 De følgende afsnit giver en kort gennemgang af de oplysninger, der er vigtige at no-

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

LOKALITET 

Den første vigtige oplysning om dyret, der bør registreres, er lokaliteten. Lokaliteten skal 

helst angives så præcist som muligt. Den nøjagtige GPS position er naturligvis det optimale. 

Hvis en GPS modtager ikke er tilgængelig, er længde/bredde position fra et kort eller angi-

velse i form af lokale stednavne at foretrække. 

ARTSBESTEMMELSE 

Det næste trin ved fund af et havpattedyr er at bestemme hvilken art, der er tale om. Til 

hjælp ved artsbestemmelse kan blandt andet anbefales håndbøgerne ”Havpattedyr i Nord-

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

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

ler fra hinanden. Her er hovedformen et godt kendetegn. Hovedet hos den spættede sæl er 

hundelignende med et svaj i snudeprofilen, mens hovedet hos gråsælen er kegleformet med 

en lige snudeprofil. Desuden danner næseborene hos den spættede sæl et V, mens de hos 

gråsælen fremtræder som to klart adskilte streger på den bredere snude FIGUR A. 

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

sæl (øverst til venstre) har en krumning.  

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

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

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

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

seal (bottom right) has nostrils that form a V. 
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Sælernes tænder kan også være en god hjælp ved artsbestemmelsen. Den spættede sæl 

har udprægede tretakkede kindtænder, mens gråsælen har kegleformede tænder FIGUR 

B. 

KØNSBESTEMMELSE  

Oplysninger om de indberettede dyrs køn er en meget vigtigt parameter i relation til artens 

biologi, og derfor gives der her en kort vejledning til kønsbestemmelse hos sæler og hvaler. 

 Ved kønsbestemmelse hos sæler kendes hunnen på de to dievorter umiddelbart 

neden for navlen. Hannen har derimod en åbning til penis et stykke neden for navlen. Sam-

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

de) FIGUR C.  

 For hvalernes vedkommende er kønsslidsens placering et godt kendetegn. Hos 

hunnen er kønsslidsen placeret tæt på anus. Hos hannen sidder den betydeligt længere 

fremme. Hunnen har desuden en dievorte placeret på hver side af kønsslidsen FIGUR C.  

FIGUR B  
Tænderne er et godt kendetegn til at skelne en gråsæl fra en spættet sæl. Den 

spættede sæl (øverst) har tretakkede kindtænder, mens gråsælen (nederst) har kegle-

formede kindtænder. 

It is possible to differentiate between grey seal and a harbor seal by looking at their teeth. 

The harbor seal (top) has saw-toothed teeth and the grey seal (bottom) has teeth shaped 

like a cone.  
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FIGUR C  
Øverst: Kønsbestemmelse hos hvaler: Hannens kønsslids er placeret langt fremme. 

Hunnens kønsslids er placeret længere tilbage og er flankeret af to dievorter. 

 

Nederst: Kønsbestemmelse hos sæler: Hannen kendes på penisåbningen et stykke 

neden for navlen. Hunnen kendes på de to dievorter placeret umiddelbart neden for 

navlen samt skede og anus under halen. 

 

Top: Identification of sex in cetacean: In males the anus and the genital slit are far apart. 

Females have a small mammary slit on each side of the genital opening.  

 

Bottom: Identification of sex in seals: In males the genital slit is placed below the navel. In 

females the genital slit is placed underneath the tail. The females have to small mammary 

slits below the navel.  
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FIGUR D 
Øverst: Når man skal måle sælens længde tages stangmålet fra snudespids til bagluffespids. 

Nederst: Når man skal måle hvalens længde tages stangmålet fra snudespids til hakket i halen.  

 

Top: The length of a seal is measured from the tip of the snout to the tip of the hind flippers.  

Bottom: The length of a cetacean is measured from the tip of the snout to the middle of the tail where the 

two flukes meet. 

MÅLTAGNING 

For at sikre pålidelig måltagning er det vigtigt, at dyret ligger fuldt udstrakt under opmåling. 

Det kan derfor være nødvendigt at rette dyret ud, inden man begynder opmålingen. Hos 

sælerne måles totallængden dvs. stangmål (ret linje langs jorden) fra snudespids til spidsen 

af baglufferne. Målet tages bedst, hvis sælen ligger på bugen med halsen strakt som vist på 

FIGUR D. Det er i de fleste tilfælde muligt at tage dette mål, selvom sælen er meget hen-

falden. 

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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på lokalenhederne kan findes på: www.naturstyrelsen.dk/lokalt 
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