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Kære læser

Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle har blandt andet til formål 
at sikre en effektiv indsamling af oplysninger om og en konsekvent registre-
ring af strandede havpattedyr i Danmark. En vigtig del af beredskabsplanen 
er også at sikre en hurtig og skånsom aflivning af syge eller nødlidende hav-
pattedyr. 
 En del af de strandede havpattedyr bliver indsamlet og obduceret med 
henblik på at få vigtige oplysninger om og vurdere sundhedstilstanden hos 
den ellers vanskeligt tilgængelige dyregruppe. Desuden bliver der udtaget 
vævsprøver og sikret skeletdele, der kan indgå i forskningsprojekter. 
 En systematisk indsamlingen af informationer om havpattedyr har 
fundet sted siden 1991 og foregår i et tæt samarbejde mellem Naturstyrel-
sen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Museum, 
Zoologisk Museum i København. 
 Alle oplysninger om de registrerede og indsamlede havpattedyr sam-
les i en database, der administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens 
Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum.
 Hvert år samles registreringerne i en beredskabsrapport. I denne rap-
port er registreringerne af havpattedyr for 2010 samlet. Udover en afrap-
portering af registreringerne præsenterer rapporten, i korte træk, den igang-
værende revidering af Beredskabsplanen vedrørende Havpattedyr. Bagerst i 
rapporten findes et appendiks indeholdende procedure ved indberetning af 
havpattedyr.

God læselyst!
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English abstract

The national contingency plan concerning strandings of marine mammals 
in Denmark is run jointly by the Danish Nature Agency, the Fisheries and 
Maritime Museum in Esbjerg and the Natural History Museum of Denmark, 
Zoological Museum in Copenhagen. The primary objective of the plan is to 
record all stranded marine mammals along the Danish coastline. 
Tissue samples from stranded marine mammals are collected by the two 
museums in order to secure that important information is registered. Tis-
sue samples and skeletal remains are stored under optimal conditions. 
Moreover, the contingency plan acts to secure that sick or distressed ma-
rine mammals are quickly euthanized, whenever possible. This publica-
tion reports on records of stranded marine mammals collected in 2010
.                                                                                                                                              

Seal records 2010

• In 2010 a total of 196 common seals, Phoca vitulina, six grey seals,  
 Halichoerus grypus, and two unidentified seals were registered.   
 Furthermore a walrus, Odobenus rosmarus, visited the coast   
 of Denmark in February 2010. 

• Post mortem examinations of seals either found dead or euthanized  
 showed heavy infestations with lungworms. 

• The sex-ratio among the common seals was not significantly diffe  
 rent from unity (likelihood ratio test: p = 0.24). The sex was only   
 determined for two of the six grey seals - one female and one male.  

Cetacean records 2010

• 150 cetaceans were registered in 2010 – roughly the same amount as  
 in 2009 (145 cetaceans).
• As in previous years harbour porpoises, Phocoena phocoena, made  
 up the greater part of the registered cetaceans in 2010 (140 animals). 

• The sex-ratio among the registered harbour porpoises was signi-  
 ficantly different from unity (likelihood ratio test: p = 0,02).   
 There were twice as many males as females. However it is    
 important to notice that the sex had not been determined for 69 % of  
 the registered harbour porpoises. 

• As in previous years, the size of the registered harbour porpoises   
 followed a normal distribution. Unfortunately a large per   
 centage of the harbour porpoises was not measured – data about   
 size were only available for 77 of the 140 registered individuals in   
 2010. 
 
• Besides harbour porpoise three white-beaked dolphins, Lageno-
 rhynchus albirostris, two minke whales, Balaenoptera acutorostrata,
 one fin whale, Balaenoptera physalus, one longfinned pilot whale, 
 Globicephala melas, one white-sided dolphin Lagenorhynchus   
 actus, and two shortbeaked common dolphins, Delphinus delphis,   
 were registered in 2010.
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Revidering af Beredskabsplanen

Den første Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle blev ud-
sendt i 1993. Siden er den blevet revideret i 1997. Beredskabet har siden 
1997 indsamlet yderligere viden og erfaring i forbindelse med registrering 
og håndtering af strandede havpattedyr. Naturstyrelsen har derfor valgt at 
revidere den del af beredskabsplanen, som omhandler havpattedyr. Bered-
skabsplanen er nu opdelt således, at havpattedyr og oliefugle behandles hver 
for sig. Målet med revideringen er, udover en generel revidering af planen, 
også at give mere præcise retningslinjer for håndteringen af de strandede dyr 
– levende såvel som døde.
 Naturstyrelsen og Center for Vildtsundhed står for revideringen af 
beredskabsplanen. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe. Arbejds-
gruppen består udover repræsentanter fra Naturstyrelsen og Center for Vildt-
sundhed også af repræsentanter fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Natur-
historiske Museum, Zoologisk Museum og Danmarks Miljøundersøgelser.  
 Den reviderede beredskabsplan er sendt i offentlig høring med frist 
for høringssvar den 1. oktober 2011.  

Samlede indberetninger af havpattedyr 2010

I indberetningsåret 2010 håndterede Beredskabet for Havpattedyr og Hav-
fugle 355 havpattedyr (figur 1). Det var 131 færre individer end i 2009. Som 
det også var tilfældet i 2009, sås der igen i 2010 et fald i antallet af indberet-
ninger i forhold til 2007 og 2008 (figur 1). 2007 og 2008 var to år kendetegnet 
ved en markant stigning i antallet af indberetninger (henholdsvis 449 og 556 
havpattedyr) sammenlignet med foregående år. Siden 2000 blev der, indtil 
2007, gennemsnitligt indberettet 238 havpattedyr om året – varierende mel-
lem 201 og 324 indberetninger per år. De høje tal for 2007 kunne tilskrives 
et stort antal indberettede spættede sæler, Phoca vitulina (312 dyr), grundet 
et uidentificeret sygdomsudbrud blandt sælerne på Anholt, som efterfølgende 
spredte sig til andre sælkolonier i Kattegat og Skagerrak (Jensen et al., 2009 

& Härkönen et al., 2008). I 2008 skyldtes det høje antal indberetninger en 
markant, men uforklarlig stigning i antallet af indberettede marsvin, Phoco-
ena phocoena (Thøstesen et al., 2010 a & Thøstesen et al., 2010 b ). 

Figur 1: Viser antallet af havpattedyr indberettet til Beredskabet vedrørende Havpat-
tedyr og Havfugle fra år 2000 til og med år 2010. Number of marine mammals registe-
red by the Stranding Network from 2000 to 2010.

Ud af den daværende Skov- og Naturstyrelses 19 lokalenheder var det kun 
enheden på Bornholm og enheden på Østsjælland, der ikke indberettede hav-
pattedyr til beredskabet i 2010 (figur 2). Der var dog meget stor forskel på 
hvor mange dyr, de enkelte enheder indberettede i løbet af året. Som tidligere 
år blev der indberettet langt flest havpattedyr fra enhederne langs den jyske 
vestkyst. Blåvandshuk havde igen et særdeles travlt år, hvor de håndterede 
83 havpattedyr. Lokalenhederne Vadehavet og Vestjylland havde også travlt 
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Figur 2: Antal spættede sæler og gråsæler samt marsvin og øvrige hvalarter opgjort for 
den daværende Skov- og Naturstyrelses lokale enheder i 2010. The number of common 
seals and grey seals as well as harbour porpoises and other cetaceans registered by each di-
strict under The Danish Forest and Nature Agency in 2010. Bl: Blåvandshuk; Bo: Bornholm; 
Fy: Fyn; Hi:Himmerland; Ho: Hovedstaden; Kr: Kronjylland; Mj: Midtjylland; Ns: Nord-
sjælland; St: Storstrøm; Sø: Søhøjlandet; Sj: Sønderjylland; Th: Thy; Tr: Trekantsområdet; 
Va: Vadehavet; Ve: Vendsyssel; Vj: Vestjylland; Vs: Vestsjælland; Ør: Øresund; Øs: Østsjæl-
land; GSM: Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere e. V.

(henholdsvis 61 havpattedyr 48 havpattedyr). På den jyske østkyst havde 
Kronjylland (31 havpattedyr) det højeste antal registreringer, og på Sjælland 
og øerne blev der registreret flest havpattedyr hos lokalenheden Øresund (20 
havpattedyr). Her var alle dyrene bifangede marsvin (figur 2), som blev ind-
berettet til beredskabet af Danmarks Miljøundersøgelser i forbindelse med 
et forskningsprojekt. Også i Sønderjylland blev der kun indberettet marsvin.

Indberetninger af sæler 2010

Der blev i 2010 indberettet henholdsvis 196 spættede sæler og seks gråsæler, 
Halichoerus grypus, til Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle. 
Figur 3 giver et overblik over fundlokaliteterne for de indberettede sæler. 
I 2010 var koncentrationen af indberettede sæler som foregående år størst 
langs den jyske vestkyst og ved vadehavskysten. Den nuværende Natursty-
relses enhed i Blåvandshuk indberettede for eksempel 72 sæler, mens enhe-
den i Vadehavsregionen indberettede 47.

Figur 3: Fundlokaliteter for gråsæler    og spættede sæler    registrerede i 2010. Loca-
tions for common seals and grey seals registered in 2010. © Kort og Matrikelstyrelsen
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I 2010 blev der indberettet 137 færre spættede sæler end i 2009 (333 sæler) 
(Thøstesen et al., 2010 b). Fra 2007 til og med 2009 blev der årligt indbe-
rettet over 300 sæler. I 2007 kunne dette dog tilskrives det tidligere nævnte 
sygdomsudbrud på Anholt.

Figur 4: Antal spættede sæler talt i Vadehavet fra 1975 til 2010. Bemærk årene 1989 
og 2003 – her skete der markante fald i antallet af sæler på grund af udbrud af sælpest 
(Phocine Distemper Virus – PDV) i henholdsvis 1988 og 2002. Number of counted com-
mon seals in the Wadden Sea from 1975 to 2010. Notice the years 1989 and 2003 – these 
years show a marked decrease in the number of counted seals due to outbreaks of PDV - 
Phocine Distemper Virus - in 1988 and 2002. (TSEG, 2010)

Figur 5: Antal indberettede spættede sæler og gråsæler opgjort per måned i 2010. The 
total number of common seals and grey seals registered each month in 2010.

Indberetningstidspunkterne for de spættede sæler i 2010 fordeler sig på sam-
me måde som foregående år, med en klar top i sommermånederne (figur 5). I 
2010 blev der indberettet færrest spættede sæler fra december til og med april 
(figur 5). I juni og juli lå indberetningsniveauet, trods de færre indberetnin-
ger, på næsten samme niveau som i 2008 og 2009 (Thøstesen et al., 2010 a & 
Thøstesen et al., 2010 b ). Dette viser, at det var i årets resterende måneder, 
at der var sket et fald i indberetningerne af spættede sæler sammenlignet med 
foregående år (figur 5). 
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Antallet af indberettede gråsæler har med undtagelse af året 2007, hvor 29 
gråsæler blev indberettet, ligget på omkring 10 indberetninger per år. Indbe-
retningstallet for 2010, var på seks gråsæler. 



Figur 6: Størrelsesfordelingen hos de indberettede spættede sæler og gråsæler i 2010. 
Length distribution among the registered common seals and grey seals in 2010.

I 2010 blev der indberettet gråsæler i fem af årets 12 måneder – kun én sæl 
per måned på nær juni, hvor der blev indberettet to gråsæler (figur 5). Der 
tegner sig altså ikke et entydigt billede som hos de spættede sæler. 

Figur 6 giver et overblik over størrelsesfordelingen hos spættede sæler og 
gråsæler indberettet i 2010. Det er tydeligt, at hovedparten af de spættede 
sæler var unge dyr med en længde på 90 cm til 119 cm. Spættede sæler fra 
Østatlanten måler ved fødslen i gennemsnit cirka 81 cm. Fra at have nogen-
lunde den samme længde ved fødslen vokser hannerne og hunnerne forskel-
ligt i deres første leveår. Når ungerne er 11 til 13 måneder, måler hannerne 
i gennemsnit 109 cm og hunnerne kun omkring 106 cm - varierende fra 95-
110 cm, hvilket betyder at sæler med en længde på under 95 cm i juni og juli 
måned er årsunger (Härkönen & Heide-Jørgensen, 1990). Hovedparten af 
de registrerede, dødfundne eller aflivede sæler, var derfor i deres første eller 

andet leveår. I Vadehavet overlever 30 % af årsungerne normalt ikke deres 
første leveår (Reineking, 2003). 
 En fuldvoksen gråsæl kan have en længde på op til cirka 230 cm (Jef-
ferson et al., 1993). De nyfødte unger har en længde på cirka 100 cm (Kinze, 
2001). Den mindste gråsæl, der blev registreret i 2010, havde en længde på 
88 cm - en lille hun fundet ved Henne Strand den 22. januar 2010. På grund 
af sælens ringe tilstand blev den aflivet og efterfølgende indsamlet til Fi-
skeri- og Søfartsmuseet for at blive obduceret på DTU, Veterinærinstituttet i 
Aarhus. Den største gråsæl, der blev registreret i 2010, var en stor han på 223 
cm. Sælen blev fundet død på stranden ved Hvide Sande den 26. juni 2010. 
Den blev indsamlet af Fiskeri- og Søfartsmuseet og blev obduceret på DTU, 
Veterinærinstituttet i Aarhus den 10. maj 2011 (figur 7). 

Figur 7: Obduktion af gråsæl fundet på stranden ved Hvide Sande den 26. juni 2010. 
Obduktionen fandt sted den 10. maj 2011 på DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus. Aut-
opsy of a grey seal found at the beach in Hvide Sande on the 26th of June 2010. The autopsy 
was performed at the DTU Veterinary, National Veterinary Institute the 10th of May 2011.
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

8



Kønsfordelingen hos de spættede sæler (figur 8) viser, at der var en lille over-
vægt af hanner blandt de indberettede sæler. Dog er kønsfordelingen ikke 
statistisk signifikant forskellig fra 1:1 (likelihood ratio test: p = 0,24). Det er 
desuden værd at bemærke, at 89 af de indberettede spættede sæler blev køns-
bestemt. Fra de resterende 107 sæler, hvor kønnet ikke blev bestemt, skal 
trækkes de 39 levende sæler, som blev vurderet som værende raske og derfor 
ikke blev aflivet. Det vil sige, at 68 sæler ikke blev kønsbestemt. I appendiks 
A beskrives det hvorledes, de to køn kendes fra hinanden. 
  Hos gråsælerne blev to ud af de seks indberettede sæler kønsbestemt. 
Her var der tale om én han og én hun (figur 8). 

Figur 8: Kønsfordelingen hos de indberettede sæler i 2010. Øverst ses kønsfordelingen 
hos gråsælerne, og nederst ses kønsfordelingen hos de spættede sæler. Bemærk at over 
halvdelen af de spættede sæler ikke blev kønsbestemt. The distribution of sex among the 
registered grey and common seals in 2010. Notice that the sex has not been determined for 
over half of the common seals. 

Sundhedsstatus hos spættet sæl og gråsæl 2010

Af de 196 spættede sæler, der blev indberettet i 2010, var 117 dødfundne. Af 
de 79 resterende sæler blev 40 aflivet på grund af deres ringe tilstand, mens 
39 af sælerne blev vurderet som værende raske, og derfor efterladt. 
 Kun én af de seks indberettede gråsæler, blev aflivet. De resterende 
fem gråsæler var alle dødfundne. 
 I løbet af 2010 blev 18 af de i alt 157 dødfundne eller aflivede spæt-
tede sæler indsamlet for efterfølgende at blive obduceret. 12 dyr blev obdu-
ceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, og seks dyr blev obduceret på 
DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus. 
 To af de seks indberettede gråsæler blev obduceret. De blev begge 
obduceret på DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus. 

Figur 11: Maven fra en spættet sæl inficeret med parasitter. The stomach of a common 
seal infected with parasites. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Figur 10: Den procentvise andel af de obducerede sæler, både spættede sæler og grå-
sæler, med henholdsvis parasitter i mave, lunger eller i både mave og lunger. Bemærk 
at ingen af de obducerede sæler havde parasitter i hjertet. 20 af de i alt 163 dødfundne 
eller aflivede spættede sæler og gråsæler blev obduceret. The percentage of the examined 
seals, both common seals and grey seals, infected with parasites in the lungs, stomach or 
in both the stomach and lungs. None of the seals were infected with parasites in the heart. 
Notice that in 2010 an autopsy was performed on 20 of the 163 common seals and grey seals 
either found dead or euthanized.

Figur 10 viser den procentvise andel af de obducerede sæler, både spættede 
sæler og gråsæler, med henholdsvis parasitter i mave, lunger eller i både 
mave og lunger. Bemærk, at ingen af de obducerede sæler havde parasitter 
i hjertet. 

Blandt sælerne, undersøgt på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, og hos 
DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus, var den dominerende lidelse parasitter 
i lungerne (42 %). Hertil skal også lægges de sæler, som havde parasitter i Figur 11: Lungerne fra en spættet sæl inficeret med parasitter. Lungs from a common 

seal infected with parasitter. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

både lunger og mave (23%) (figur 10). Det er primært to arter rundorm, der 
inficerer luftvejene hos sæler: Otostrongylus circumlitus og Parafilaroides 
gymnurus. Desuden kan Otostrongylus circumlitus optræde i hjertet hos sæ-
ler. Disse to rundorm benytter sig formodentligt af fisk som mellemvært og 
inficerer derved sælerne via deres føde. Infektion med parasitter kan blokere 
luftrøret og luftrørets større forgreninger således, at sælen får åndedrætsbe-
svær, nedsat dykkeevne og sekundært udvikler lungebetændelse. De infice-
rede sæler er ofte afmagrede, da infektion af lungerne med parasitter kan 
påvirke sælernes mulighed for fødesøgning (figur 11).
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Det vides ikke hvor stor en del af sælbestanden, der er inficeret med parasit-
ter i lungerne, uden at det i kritisk grad påvirker sælernes sundhed. Der er 
med andre ord stærkt brug for referencemateriale fra bestandene - ikke blot 
fra de svageste individer. Bifangede sæler spiller i den forbindelse en central 
rolle, da dødsårsagen hos disse individer må formodes ikke at være relateret 
til sygdom. Bifangede sæler bør derfor så vidt muligt indsamles til nærmere 
undersøgelser, så de kan indgå i det baggrundsmateriale, der muliggør en 
mere nuanceret vurdering af sundhedsstatus.

Sæl på afveje

Ved middagstid den 17. februar 2010 mødte en borger på Nordmors en spæt-
tet sæl midt på en vej. Dette undrede ham, da der var over 1 km til vandet. 
Sælen fortsatte efterfølgende sin vandring ind i landet og blev observeret 
igen sidst på eftermiddagen. Sælen havde på dette tidspunkt bevæget sig 
yderligere mod nordvest og havde krydset adskillige veje (figur 12).
 Sælen så umiddelbart sund og rask ud. Derfor blev det besluttet at 
forsøge at flytte dyret. Ved hjælp af en presenning, en kost og et stykke reb 
forløb flytningen uden problemer. Da sælen var vel ombord på en trailer, blev 
den transporteret til Feggesund Færgehavn, hvor den blev sluppet fri og hur-
tigt forsvandt til havs (beretning fra Klitplantør Henrik Schjødt Kristensen, 
Naturstyrelsens enhed i Thy). 

Figur 12: Den 17. februar 2010 ”vandrede” en spættet sæl indover Nordmors. Den 
spættede sæls vandringsrute er indtegnet med rødt. The 17th of February 2010 a com-
mon seal was observed moving inlands at the northern part of Mors. The path of the seal is 
illustrated with red. © Naturstyrelsen

Hvalros (Odobenus rosmarus)

I februar besøgte en hvalros kort den jyske vestkyst (figur 13). Hvalrosser 
er sjældne gæster i danske farvande. Sidst en hvalros blev observeret i Dan-
mark var i 2003. En lokal fisker observerede hvalrossen på Drejet ved Fre-
derikshavn. Da Naturstyrelsens vildtkonsulent i området kom til lokaliteten, 
var dyret dog forsvundet (Tougaard, 2007). Tilbage i 1999 registrerede be-
redskabet en ung hvalros ved Uggerby i Vendsyssel. Den unge hvalros var en 
han, og dens tilstand var så ringe, at den blev aflivet. Ved den efterfølgende 
obduktion kunne det også konstateres, at dyret var stærkt afmagret (Tou-
gaard, 2007). Hvalrosser lever i arktiske områder nær kysten, hvor der er 
relativt lavt vand. De ernærer sig af de invertebrater, der findes i havbunden 
– først og fremmest muslinger (Kastelein, 2002). Der iagttages dog fra tid til 
anden strejfende hvalrosser i Nordsøen (Kinze, 2001). 
 I 2010 blev hvalrossen først gang observeret ved Bjerghuse den 5. 
februar 2010. På baggrund af størrelsen blev hvalrossen vurderet til at være 
forholdsvis ung. En voksen han kan blive omkring 320 cm lang og kan veje 
1200-1500 kg. Hunner bliver omkring 270 cm og vejer 600-850 kg. Hval-
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rossens ”stødtænder” var desuden relativt korte, hvilket er endnu et tegn på, 
at dyret var ungt. Man finder ”stødtænderne” hos både hanner og hunner 
(Kastelein, 2002). Tænderne har en gennemsnitslængde på 35 cm, men de 
vokser hele livet og kan hos hannerne i sjældne tilfælde blive op til 1 meter 
lange (Tougaard, 2007). Det var svært at vurdere tilstanden hos den stran-
dede hvalros, og derfor valgte beredskabet at se tiden an i stedet for at aflive 
dyret med det samme. Hvalrossen forsvandt dog også igen hen under aften. 
Den 7. februar 2010 blev hvalrossen igen observeret denne gang ved Trans/
Bovbjerg. Herefter forlod hvalrossen formodentligt dansk farvand.   

Figur 13: Den 5. februar 2010 blev en hvalros observeret ved Bjerghuse. Hvalrossen 
forlod Bjerghuse hen under aftenen, men blev den 7. februar observeret ved Trans/
Bovbjerg før den forlod dansk farvand. The 5th of February 2010 a walrus were observed 
on the beach by Bjerghuse. The walrus left Bjerghuse in the evening the same day, but were 
observed again at the 7th of February at Trans/Bovbjerg. Foto:Fiskeri- og Søfartsmuseet

Indberetning af hvaler 2010
I 2010 blev der i alt indberettet 150 hvaler. Antallet af indberetningerne lig-
ger på samme niveau som i 2009, hvor der blev indberettet 145 hvaler til 
beredskabet (Thøstesen et al., 2010 b)  

Figur 13: Diagrammet viser antallet af indberettede hvaler fordelt på art i 2010. The 
diagram shows the number of individuals of each cetacean species registered in 2010.

Som de foregående år udgjorde marsvin, Phocoena phocoena, (140 dyr) 
langt hovedparten af de indberettede hvaler i 2010 (2006: 96 %; 2007:
89 %; 2008:95 %; 2009: 94 %) (Jensen et al., 2009, Thøstesen et al., 2010 a 
& Thøstesen et al., 2010 b). 
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Udover marsvinene blev der i 2010 indberettet tre hvidnæser, Lagenor-
hynchus albirostris, to vågehvaler, Balaenoptera acutorostrata, en finhval, 
Balaenoptera physalus, en langluffet grindehval, Globicephala melas, en 
hvidskæving, Lagenorhynchus acutus, og to kortnæbbet almindelig delfin, 
Delphinus delphis, (figur 14). På figur 15 og figur 16 ses fundlokaliteterne for 
alle de hvaler, der blev indberettet i 2010.

Figur 15: Fundlokaliteter for registrerede hvidskæving     , vågehvaler     , finhval      , 
langluffet grindehval       , hvidnæse      og kortnæbbet almindelig delfin       i 2010. 
Locations for the registered white-beaked dolphins, minke whale, fin whale, longfinned 
pilot whale, frasers dolphin and shortbeaked common dolphin in 2010.

©Kort og Matrikelstyrelsen 

Figur 16: Fundlokaliteter for registrerede marsvin i 2010.
Locations for the registered harbour porpoises in 2010. 

©Kort og Matrikelstyrelsen

Marsvin (Phocoena phocoena)

I 2010 blev der indberettet 140 marsvin. Dette var omtrent samme antal som 
i 2009, hvor der blev indberettet 137 marsvin (Thøstesen et al., 2010 b). I 
2008 blev der indberettet hele 224 marsvin til Beredskabet vedrørende Hav-
pattedyr og Havfugle (Thøstesen et al., 2010 a). I årene 2003 til 2007 blev 
der i gennemsnit indberettet 113 marsvin hvert år. Antallet af indberetninger i 
2009 og 2010 var således omtrent på samme niveau som før 2008. Dette kan 
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tyde på, at indberetningerne i 2008 var et enkeltstående tilfælde. 
 Normalt bliver der indberettet flest marsvin til Beredskabet i som-
mermånederne. Det var også tilfældet i 2010 (figur 17). 

Figur 17: Diagrammet viser antallet af indberettede marsvin fordelt på måned i 2010. 
The number of harbour porpoises registered each month in 2010.

I 2010 blev 44 af de 140 indberettede marsvin kønsbestemt. Kønsfordelin-
gen hos de indberettede marsvin kan ses på figur 18. Det ses, at der var en 
overvægt af hanner (30 dyr) i forhold til hunner (14 dyr). Fordelingen var 
signifikant forskellig fra 1:1 (likelihood ratio test: p = 0,02).
 På figur 19 er det især relevant at bemærke, at 45 % af de indberet-
tede marsvin i 2010 ikke blev opmålt. Det kan måske skyldes, at de strandede 
marsvin var så henfaldne, at det ikke var muligt at få et realistisk stangmål 
(se appendiks A figur 30). Stangmålene for de 77 opmålte marsvin fordelte 
sig som foregående år (Jensen et al., 2009, Thøstesen et al., 2010 a & Thøste-

sen et al., 2010 b). Størstedelen af de indberettede marsvin havde en længde 
mellem 100 cm og 129 cm (figur 19). Som foregående år blev der i 2010 ikke 
indberettet mange helt unge og helt gamle dyr. Et voksent dyr har typisk en 
længde på op til 180 cm, mens en nyfødt unge måler cirka 75 cm (Kinze, 
2001).
 Det mindste marsvin, der blev registreret i 2010, blev fundet den 19. 
maj ved Græm Strand og målte 50 cm – noget mindre end et nyfødt marsvin. 
Der var kun tale om skeletrester og som følge deraf sandsynligvis et unøjag-
tigt stangmål. Desuden kan det nævnes, at to marsvin på 90 cm blev indle-
veret til Danmarks Miljøundersøgelser og blev obduceret i forbindelse med 
et forskningsprojekt omhandlende bifangst af marsvin. Begge marsvin var 
hanner bifanget i Øresund henholdsvis den 15. marts 2010 og den 22. april 
2010. Danmarks Miljøundersøgelser indberettede i forbindelse med deres 

Figur 18: Kønsfordelingen hos de indberettede marsvin i 2010. The distribution of sex 
among the registered harbour porpoises in 2010.
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forskningsprojekt i alt 24 bifangede marsvin i 2010. Derudover indsamlede 
Fiskeri- og Søfartsmuseet et marsvin bifanget i pighvargarn ved Åbenrå den 
1. april 2010. Der var tale om en hun, som efterfølgende blev udleveret til 
Research and Technology Center Westcoast, Christian Albrechts University i 
Büsum, Tyskland i forbindelse med et forskningsprojekt 
 Fiskeri- og Søfartsmuseet indsamlede desuden et marsvin der den 15. 
august 2010 var blevet bifanget i et sildegarn i Horsens Fjord ved Husodde 
(figur 20). Det var en han, som vejede 44 kg og målte 141 cm. Marsvinet blev 
obduceret på DTU Veterinærinstituttet i Aarhus den 10. maj 2011, hvor der 
blev observeret tydelige sår og mærker, som formodentligt stammende fra 
bifangsten i sildegarnet. 

Figur 19: Diagrammet viser størrelsesfordelingen hos de registrerede marsvin i 2010. 
Bemærk at der ikke forefindes data for 63 af de 140 indberettede marsvin. Size distribu-
tion among the registered harbour porpoises in 2010. Notice that there was no data available 
for 63 of the 140 registered harbour porpoises in 2010. 

Figur 20: Marsvin bifanget i sildegarn i Horsens Fjord ved Husodde den 15. august 
2010. Bemærk de mærker, som marsvinet angiveligt har pådraget sig i forbindelse med 
bifangsten. A bycaught harbour porpoise. The harbour porpoise was caught in Horsens fjord 
near Husodde on the 15th of August 2010. Notice the net marks that the porpoise probably 
acquired from being entangled in the fishing net. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris)

I 2010 blev der indberettet tre hvidnæser, hvilket er halvt så mange som i 
2008 og 2009 (Thøstesen et al., 2010 a & Thøstesen et al., 2010 b). To af 
de tre hvidnæser blev indberettet fra Naturstyrelsens enhed i Vendsyssel. En 
hvidnæse drev i land mellem Blokhus og Løkken den 30. maj 2010. I dette 
tilfælde var hvalen meget henfalden – kun skelettet var tilbage. Den anden 
hvidnæse fra Vendsyssel var også henfalden og strandede den 12. marts 2010 
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på Fjerritslev Strand ved Vester Thorup. I forbindelse med hårde vejrforhold 
drev hvalen til havs igen, inden det var muligt at sikre kadaveret.
 Den 7. juni 2010 strandede en hvidnæse på Rømø. Hovedet blev ind-
samlet af Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Hvidskæving (Lagenorhynchus acutus)  

Den 4. juni 2010 strandede en meget henfalden hval ved Nr. Lyngvig Fyr, 
Hvide Sande. Hvalen, der med alt sandsynlighed var en hvidskæving, havde 
et reb om halen. Dette kunne tyde på, at der var tale om en bifanget hval, som 
med reb og spil var bugseret over bord på et fiskefartøj (figur 21). Hvalen, 
der målte 2,3 meter, var meget henfalden. Selvom alt tyder på, at der er tale 
om en hvidskæving, er hvalens hoved indsamlet af Fiskeri- og Søfartsmuseet 
med henblik på en endelig artsbestemmelse efter, at kraniet er blevet mase-
reret.

Vågehval (Balaenoptera acutorostrata)

I august 2010 strandede der to vågehvaler lige efter hinanden henholdsvis 
ved Torsminde Tange (den 2/8 2010) og ved Fjand (den 5/8 2010). Begge 
vågehvaler var meget henfaldne og manglede både hoved og andre kropsdele 
(figur 22).   
 På grund af kadaverets ofte ringe stand kan det være svært at artsbe-
stemme en vågehval. De mangler som regel den forreste del af hovedet med 
overkæberne, der bærer barderne samt det todelte blåsthul på toppen af ho-
vedet, hvilket er kendetegnene for bardehvaler. At en henfalden hval mangler 
hovedet kan dog indikere, at der højst sandsynligt er tale om en bardehval, da 
tandhvaler som regel er mere intakte.
 Vågehvalen tilhører de såkaldte furehvaler, som har bugfurer, der gør 
dem i stand til at udspile mundhulen under fouragering. Derfor kan man med 
fordel undersøge bugen på den strandede hval - vågehvalen har 30-70 bugfu-
rer, der ender før navlen eller nogle gange lige før lufferne (Kinze, 2001).

Figur 21: Henfalden hval strandet ved Nr. Lyngvig Fyr, Hvide sande den 4. juni 2010. 
Bemærk rebet omkring hvalens hale. Dette kan være en indikation for bifangst. An 
extremely decomposed carcass from a whale stranded at Nr. Lyngvig Lighthouse the 4th of 
June 2010. Notice the rope around the tail of the whale. This can be a sign of bycatch.
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Figur 22: Vågehval strandet ved Fjand den 5. august 2010. Hvalen var meget henfal-
den. Minke whale stranded at Fjand the 5th of August 2010. 
Foto: Brian Kjølhede Jensen, Skovløber og Naturvejleder, Naturstyrelsen Vestjylland 
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Langluffet grindehval (Globicephala melas)

Den 22. maj 2010 strandede en langluffet grindehval i Isefjord. Hvalen blev 
indsamlet af Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. 
 Langluffet grind er en ægte oceanisk hvalart, men kan dog forekom-
me i de dybe dele af den danske del af Nordsøen og i Skagerrak (Kinze, 2007 
b). Fra tid til anden strander der også grindehvaler langs de danske kyster. 
Sidst der strandede en grindehval i Danmark var i 2007. Det var på den jyske 
vestkyst mellem Husby og Søndervig (Jensen, et al., 2009).

Kortnæbbet almindelig delfin (Delphinus delphis)

Kortnæbbet almindelig delfin er en hvalart, der lever i subtropiske og varmt 
tempererede havområder. Nogle år ses den også ved den norske kyst og i 
Nordsøen, Kattegat og Bælthavet (Kinze, 2001).
 Den 1. november 2010 strandede en kortnæbbet almindelig delfin 
ved Hirtshals. Delfinen blev indsamlet af Fiskeri- og Søfartsmuseet og blev 
obduceret på DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus den 3. november 2010. Del-
finen var en voksen han, der målte 177 cm - dog manglede delfinen halefin-
nen, så målet er registreret kortere end den længde delfinen måtte have haft. 
Under obduktionen blev det bemærket, at halefinnen var skåret af med et 
helt fint snit, og at der fandtes garnrester i et større sår omkring den højre 
forluffe. Desuden var forluffens knogler knust, og flere ribben var brækkede. 
Lungevævet viste forandringer, som kunne indikere, at delfinen var druknet. 
Tilsammen tyder disse skader på, at delfinen har siddet fast i et fiskegarn og 
er druknet. Måske er den efterfølgende med reb og spil blevet løftet udover 
en skibsside, hvorefter halen er blevet skåret af. I lungerne fandtes der des-
uden mange parasitter, som sandsynligvis var årsagen til lungebetændelsen.
 Desuden blev en kortnæbbet almindelig delfin indsamlet af Statens 
Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. Denne hval var strandet ved 
Skagen den 9. oktober 2010.  

Finhval (Balaenoptera physalus) 

I juni 2010 fik beredskabet en stor opgave i form af en strandet finhval i Vejle 
Fjord. Hvalen strandede tidligt om morgenen den 16. juni 2010. På stran-
dingstidspunktet var finhvalen levende. Finhvalen var en 17,2 meter lang 
han, og beredskabets arbejde bestod i første omgang i at vurdere, om finhva-
len ved egen hjælp kunne komme fri og finde ud af Vejle Fjord. 
Da dette ikke kunne lade sig gøre, vurderede beredskabet, i samråd med både 
danske og udenlandske eksperter, at det heller ikke var muligt at aflive den 
store hval på en human og samtidig forsvarlig måde, og at naturen derfor 
skulle have lov til at gå sin gang. 
 Finhvalens stranding blev fulgt på tæt hold af medierne men også af 
mange tusinde interesserede borgere. Derfor bestod meget af beredskabets 

Figur 23: Den 20. juni 2010 blev finhvalen, foran tusindvis af interesserede borgere, 
bugseret i land på Vejle Lystbådehavn. The 20th of June 2010 the fin whale was taken 
ashore in Vejle yachting harbour in front of thousands of spectators. 
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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arbejde også i løbende at informere medierne samt de interesserede borgere 
om finhvalens situation.
 Den 20. juni 2010 døde finhvalen, og allerede samme aften blev den 
døde hval bugseret ind til lystbådehavnen i Vejle og bragt i land (figur 23) 
Denne proces forløb yderst professionelt med hjælp fra personalet på Vejle 
lystbådehavn, Vejle Brandvæsen samt det vognmandsfirma, som skulle løfte 
hvalen i land. Den 21. juni 2010 blev finhvalen obduceret på havnen i Vejle 
(figur 24).  

Figur 24: Den 21. juni 2010 blev finhvalen obduceret på Vejle Havn. 
The 21st of June 2010 an autopsy was performed on the fin whale. 
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet 

De lever blandt andet af sild og brisling, som de driver ind i fjordene, og fjor-
dene fungerer på den måde som store ruser (Kinze, 2007 a). Finhvaler har let 
ved at manøvrere, når de svømmer. Det er derfor også sjældent, at de strander 
ved kysten (Aguilar, 2002). 
 Da det hører til sjældenhederne, at der strander finhvaler i Danmark, 
kunne finhvalen fra Vejle Fjord bidrage med megen ny viden. I første om-
gang blev finhvalen obduceret for at fastslå dødsårsagen. Der blev desuden 
taget prøver af organer og væv til brug for forskning. 
 Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum undersøgte for 
eksempel hvalens øje. Ved at måle indholdet af aminosyren aspartat i finhva-
lens øje, kan man undersøge hvalers alder. Der blev lavet fire analyser, og 
analyserne viste en alder på henholdsvis 131, 133, 136 og 140 år. Som ved de 
fleste andre metoder må man ved denne metode regne med en vis usikkerhed 
(figur 25).

Figur 25: Finhvalens øje. The fin whale´s eye. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Finhvalen er en oceanisk hval, men træffes til tider også i kystnære områ-
der. Finhvaler har gennem tiden været observeret både levende og døde i de 
indre danske farvande med de mange fjorde. Hvalerne bruger fjorde til at 
fouragere.



Hjerte-lunge-karkirurgisk Forskningsafdeling ved Aarhus Universitetshospi-
tal, Skejby scannede finhvalens hjerte i håb om, ved sammenlignende studier, 
at få ny viden om menneskets hjerte, da hvalers hjerte har samme opbygning 
og funktion som menneskets (figur 26). Finhvalens hjerte vejer dog cirka 600 
gange så meget som et menneskehjerte og udsættes for ekstreme forhold. Når 
hvalen dykker, bliver hjertet for eksempel udsat for et ekstremt stort tryk og 
skal klare sig med en meget lille mængde ilt.
 DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus foretog diverse undersøgelser af 
finhvalen for at forsøge at komme tættere på årsagen til strandingen. Kon-
klusionen af undersøgelserne var, at der ikke blev fundet alvorlige sygdoms-
mæssige forandringer hos hvalen. Dog fandtes der en udvækst på en af ryg-
hvirvlerne.

Figur 26: Læger fra Hjerte-lunge-kar-kirurgisk Forskningsafdeling ved Aarhus Uni-
versitetshospital afhentede finhvalens hjerte. Physicians from the university hospital in 
Aarhus collected the heart of the fin whale for further examination.
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Der blev heller ikke påvist smitsomme sygdomme – der blev blandt andet 
undersøgt for brucellose (kalvekastningsfeber) og sælpest. I forbindelse med 
strandingen var der sket skader på hvalens indre organer, herunder lunger 
og blære, da de havde været udsat for et stort tryk. Maven blev fundet tom. 
Hvalen var desuden tydeligt afmagret og havde kun sparsomme fedtdepoter. 
Det tyder på, at hvalen gennem længere tid ikke har indtaget tilstrækkelig 
næring. Dette kan formodentligt have været den primære årsag til finhvalens 
svækkelse. DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus havde i forbindelse med deres 
undersøgelser ikke mulighed for at undersøge finhvalens hjerne, nervesy-
stem samt indre øre. Derfor kan det ikke udelukkes, at den bagvedliggende 
årsag til dyrets svækkelse kan have været nedsat evne til at orientere sig på 
grund af sygdom i disse organer.  
 Da Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum fik renset 
finhvalens knogler, kunne man konstatere flere knogleforandringer. Knogler-
nes overflade var usædvanlig skrøbelig og porøs. Flere af ryghvirvlerne var 
desuden sammenvoksede.  I samarbejde med KU-LIFE (Landbohøjskolen) 
og PET-centret på Aarhus Universitetshospital CT-scannede man knoglerne 
for at sammenligne dem med knogler uden forandringer. 
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Appendiks A

Procedure ved indberetning af havpattedyr 

I henhold til ”Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle” (Jep-
sen, 1997) indsamles alle strandede hvaler i de danske farvande – med und-
tagelse af marsvin, Phocoena phocoena. I henhold til det trilaterale Vade-
havssamarbejde indsamles der, såfremt de er friske, ligeledes døde spættede 
sæler, Phoca vitulina, og gråsæler, Halichoerus grypus, fra vadehavsområ-
det. De indsamlede dyr undersøges på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, på 
Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum i København eller på 
DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus. Dyrene undersøges blandt andet for syg-
doms- og parasitforekomst. Desuden opmåles dyrene, og der bliver udtaget 
vævsprøver fra for eksempel lever, muskel, spæk og nyrer.

De registrerede oplysninger indgår i den årlige opgørelse. Indberetningen 
fra hver af Naturstyrelsens enheder foretages via Naturstyrelsens Intranet i 
et særligt skema. Naturstyrelsens enhed i Blåvandshuk videresender indbe-
retningerne til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der udarbejder en rapport 
med udgangspunkt i indberetningerne.

De følgende afsnit giver en kort gennemgang af de oplysninger, der er vig-
tige at notere ved fund af hvaler og sæler. Det drejer sig om: Lokalitet, art, 
køn og mål

Lokalitet

Den første vigtige oplysning om dyret, der bør registreres, er lokaliteten. Lo-
kaliteten skal helst angives så præcist som muligt. Den nøjagtige GPS posi-
tion er naturligvis det optimale. Hvis en GPS modtager ikke er tilgængelig, er 

længde/bredde position fra et kort eller angivelse i form af lokale stednavne 
at foretrække.

Artsbestemmelse

Det næste trin ved fund af et havpattedyr er at bestemme hvilken art, der er 
tale om. Til hjælp ved artsbestemmelse er der i ”Beredskabsplan vedrørende 
Havpattedyr og Havfugle” en kort beskrivelse af de oftest forekommende ar-
ter af havpattedyr i Danmark. Diverse håndbøger om havpattedyr kan ligele-
des være til stor hjælp. ”Havpattedyr i Nordatlanten” af Carl Christian Kinze 
eller ”Hvaler og delfiner i farver” af Mark Carwardine kan i den forbindelse 
anbefales som udmærkede håndbøger på dansk.
  En del arter er lette at genkende, men i visse tilfælde kan artsbestem-
melsen volde problemer. Det kan blandt andet være vanskeligt at adskille 
unge gråsæler og unge spættede sæler fra hinanden. Her er hovedformen 
et godt kendetegn. Hovedet hos den spættede sæl er hundelignende med et 
svaj i snudeprofilen, mens hovedet hos gråsælen er kegleformet med en lige 
snudeprofil. Desuden danner næseborene hos den spættede sæl et V, mens de 
hos gråsælen fremtræder som to klart adskilte streger på den bredere snude 
(figur 27).
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Figur 27: 
Øverst: Gråsælen (til venstre) kendes på sin lige snudeprofil, mens snudepartiet hos 
den spættede sæl (til højre) har en krumning. 

Nederst: Næseborene hos gråsælen (til venstre) er klart adskilte på den bredere snude, 
mens de hos den spættede sæl (til højre) sidder tættere og danner et V. 

Top: The grey seal (left) is known by its straight snout whereas the common seal (right) has 
a more curved snout. Bottom: The grey seals (left) nostrils are placed far apart on the broad 
snout. The common seal (right) has nostrils that form a V. 

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Sælernes tænder kan også være en god hjælp ved artsbestemmelsen. Den 
spættede sæl har udprægede tretakkede kindtænder, mens gråsælen har keg-
leformede tænder (figur 28).
 Gråsælen har ikke ynglet i den danske del af Vadehavet i næsten 100 
år, men på baggrund af de senere års fremgangen i den tyske og den hol-
landske bestand kan man i fremtiden oftere forvente at støde på gråsæler 
langs den jyske vestkyst. I 2007 blev der observeret unger med lanugo-pels 
(embryonalpels) i den danske del af Vadehavet (Jensen et al., 2009). Det 
er derfor vigtigt, at man er ekstra opmærksom, når man skal artsbestemme 
sæler. Gråsælerne træffes ikke kun i Vadehavet, men også i de indre danske 
farvande – i de senere år er der flere gange fundet unger i sælreservatet Rød-
sand vest for Gedser.

Kønsbestemmelse

Oplysninger om de indberettede dyrs køn er en meget vigtigt parameter i 
relation til artens biologi, og derfor gives der her en kort vejledning til køns-
bestemmelse hos sæler og hvaler.
 Ved kønsbestemmelse hos sæler kendes hunnen på de to dievorter 
umiddelbart neden for navlen. Hannen har derimod en åbning til penis et 
stykke neden for navlen. Samtidig har hannen, under halen, kun én åbning 
(anus). Hunnen har to åbninger (anus og skede) (figur 29). 
 For hvalernes vedkommende er kønsslidsens placering et godt ken-
detegn. Hos hunnen er kønsslidsen placeret tæt på anus. Hos hannen sidder 
den betydeligt længere fremme. Hunnen har desuden en dievorte placeret på 
hver side af kønsslidsen (figur 29). 

Figur 28: Tænderne er et godt kendetegn til at skelne en gråsæl fra en spættet sæl. 
Den spættede sæl (til øverst) har tretakkede kindtænder, mens gråsælen (nederst) har 
kegleformede kindtænder. It is easy to differentiate between a grey seal and a common 
seal by looking at their teeth. The common seal (top) has saw-toothed teeth and the grey seal 
(bottom) has teeth shaped like a cone.
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Figur 29: 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 ne-
den for navlen. Hunnen kendes på de to dievorter placeret umiddelbart neden for nav-
len 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: Identifica-
tion of sex in seals: In males the genital slit is placed below the navel. In females the genital 
slit is placed underneath the tail. The females have to small mammary slits below the navel. 

© Fiskeri- og Søfartsmuseet  

23



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 29. 
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 snu-
despids (figur 30). Dette mål kan i de fleste tilfælde også tages på dyr, der er 
henfaldne.

Figur 30: 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.

 © Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Figur 31: Opmåling af spættet sæl på 
DTU, Veterinærinstituttet i Aarhus 
den 10. maj 2011. 

A common seal is being measured at 
DTU Veterinary, National Veterinary In-
stitute the 10th of May 2011.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Ved fund af døde eller nødlidende 
havpattedyr på de danske strande 
kontaktes den lokale enhed under 
Naturstyrelsen, Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet i Esbjerg eller Statens 
Naturhistoriske Museum, Zoolo-
gisk Museum i København. Du 
finder kontaktoplysningerne her-
under. Den relevante lokalenhed 
under Naturstyrelsen kan oplyses 
ved at kontakte Naturstyrelsens 
hovedkontor på tlf.: 72 54 30 00
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E-mail: hls@nst.dk
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Tlf. skovfoged 21 21 55 23
Vaf@nst.dk
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Vsy@nst.dk
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Vsj@nst.dk
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Blh@nst.dk
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Sæler på Langli sand. Foto: Fiskeri-og Søfartsmuseet
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