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Kære læser,
Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle har blandt andet til formål at sikre en ef-
fektiv indsamling af oplysninger om og en konsekvent registrering af strandede havpattedyr 
i Danmark. En vigtig del af beredskabsplanen er også at sikre en hurtig og skånsom aflivning 
af syge eller nødlidende havpattedyr. 

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 tilgænge-
lige 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 Skov- og Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmu-
seet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum i København. 

Alle oplysningerne om de registrerede og indsamlede havpattedyr samles i en database, 
der administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Mu-
seum, Zoologisk Museum i København.

Hvert år samles registreringerne i en beredskabsrapport. I nærværende rapport er regi-
streringerne af havpattedyr for 2009 samlet. Udover en afrapportering af registreringerne 
præsenterer rapporten et netop afsluttet forskningsprojekt baseret på materiale indsamlet 
under beredskabet samt retter fokus mod utilsigtet bifangst af marsvin i Danmark. Bagerst i 
rapporten findes et appendiks indeholdende procedure ved indberetning af havpattedyr.

God læselyst!
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English abstract

English abstract
The contingency plan concerning strandings of marine mammals in Denmark 
is run jointly by the Danish Forest and Nature Agency, the Fisheries and Mari-
time Museum in Esbjerg and the Natural History Museum of Denmark, Zoo-
logical Museum in Copenhagen. The primary objective of the plan is to record 
all stranded marine mammals along the Danish coastline. Moreover selected 
stranded whales, harbour porpoises usually excluded, are collected by the two 
museums in order to secure that important information is registered. Tissue 
samples and skeletal remains are stored under optimal conditions. Moreover, 
the contingency plan secures that either sick or distressed marine mammals 
are quickly euthanized. This publication reports on records of stranded marine 
mammals collected in 2009. 

Seal records 2009
In 2009 a total of 333 common seals, Phoca vitulina, and 10 grey seals, Hali-
choerus grypus, were registered. On average 133 common seals were registered 
each year between 2003 and 2006. After a marked increase in 2007, the number 
of registrations stayed at a similar level in 2008 and in 2009 it even increased 
further. The consistently high number of registered common seals most likely 
reflects a growing seal population. In 2009, the Trilateral Seal Expert Group 
observed that the population of common seals in the Danish part of the Wad-
den Sea had increased from about 3.500 individuals in 2008 to almost 4.300 
individuals in 2009.

In 2009 the number of registered grey seals remained on the same level as in 
2008. However in both the German and Dutch part of the Wadden Sea the 
population of grey seals is increasing. In 2009 a total of 2.765 grey seals were 
counted in the two countries during the annual “seal counts” – corresponding 
to a 26 % increase compared to the year 2008. Furthermore it looks as if the 
grey seals are extending their territory towards Denmark.  

 The majority of the registered seals in 2009 were young individuals – prob-
ably yearlings. In the Wadden Sea the mortality among yearlings is generally 
about 30%.
Post mortem examinations of seals either found dead or euthanized showed 
heavy infection with parasites, primarily lungworms. 
 The sex-ratio among both common seals and grey seals was not significantly 
different from unity (likelihood ratio test: p = 0.09 and p = 0.10 respectively).

Cetacean records 2009
145 cetaceans were registered in 2009. As in previous years harbour porpoises, 
Phocoena phocoena, made up the greater part of the registered cetaceans (137 
animals) in 2009.This is only about half of the unusually high number in 2008 
(224 harbour porpoises). During 2003-2007 an average of 113 harbour por-
poises were registered each year. The reason for the marked increase in 2008 
still remains unknown. 
 The sex-ratio among the registered harbour porpoises was not significantly 
different from unity (likelihood ratio test: p = 0.46), and as in previous years, 
the size of the registered individuals followed a normal distribution. However 
it is important to notice that the sex had not been determined for 67 % of the 
registered harbour porpoises. Unfortunately a large percentage of the harbour 
porpoises were not measured – data about size were only available for 60 of 
the 137 registered individuals in 2009.  
 Besides harbour porpoise six white-beaked dolphins, Lagenorhynchus albi-
rostris, one killer whale, Orcinus orca, and one minke whale, Balaenoptera acuto-
rostrata, were registered in 2009. Although killer whales are relatively rare in 
Danish waters, it has only been three years (2007) since the latest killer whale 
stranded on the Danish coastline. 
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Populationsstruktur blandt spættede sæler

A) 

B) 
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Populationsstruktur blandt spættede sæler
Som afsluttende specialeprojekt udførte biologistuderende Anna Muff et 
forskningsprojekt rettet mod at undersøge populationsstrukturen blandt 
spættede sæler i Danmark ud fra variation i kranieform (Muff 2009). 
Projektet var et samarbejde mellem Syddansk Universitet i Odense og 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. En stor del af de undersøgte kranier 
var indsamlet under Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle.

Geometrisk morfometri til bestemmelse af populationsstruktur
Til projektet anvendtes en metode, der kaldes geometrisk morfometri. 
Overside og underside af hvert enkelt sælkranie blev affotograferet i en 
dertil konstrueret opsætning (figur 1). På denne måde sikredes det, at 
samtlige kranier blev fotograferet fra nøjagtigt den samme vinkel. Ved 
efterfølgende, digitalt, at placere såkaldte landmarks på udvalgte positio-
ner på kraniet var det muligt at beskrive kranieformen. Desuden var det, 
ved hjælp af statistiske analyser, muligt at undersøge ligheder og forskelle 
mellem forskellige sælbestande (figur 2).

Sælerne i Vadehavet, Skagerrak-Kattegat  
og Limfjorden ser forskellige ud
De morfometriske undersøgelser afslørede, at sæler fra Vadehavet, Ska-
gerrak-Kattegat og Limfjorden er forskellige fra hinanden med hensyn 
til kranieformen. Det er med andre ord muligt, at bestemme hvorfra en 
given sæl kommer blot ved at undersøge dens kranieform. Forskellene 
i kraniestrukturen er dog så små, at de ikke umiddelbart er synlige for 
det blotte øjet, men kræver statistiske metoder for at påvises. Hvorvidt 
de påviste forskelle imellem bestandene skyldes genetiske forskelle eller 
miljøfaktorer er ikke muligt at fastslå ud fra undersøgelsen. Andre un-
dersøgelser har dog påvist genetiske forskelle imellem netop disse popu-
lationer (Olsen, 2006).

Figur 2: Placering af landmarks på sælkranier. Land-

marks on seal crania. Foto: Anna Muff.

De to fotos viser henholdsvis oversiden (a) og under-

siden (b) af et kranium fra en spættet sæl. Ved hjælp 

af et computerprogram var det muligt at placere land-

marks på de digitale fotos. Her ses de digitalt placerede 

landmarks som røde markeringer. The photos show the 

dorsal (a) and ventral (b) side of a seal cranium and the 

digital placed landmarks (red markings). 

Figur 1: Affotografering af kranier. Photography of seal crania. 

Foto: Anna Muff.

A) Forsøgsopstilling set fra siden. Kameraet er placeret i et fo-

tostativ pegende lodret ned. To 

diodelamper og en refleksions-

skærm er placeret omkring kra-

niet. På den måde bliver kraniet 

jævnt belyst. The experimental 

setup seen from the side. 

B) Viser kraniets placering ved 

fotografering af kraniets over-

side. Shows how the cranium 

is placed in the setup, when the 

dorsal side of the cranium is 

photographed. 

C) Viser kraniets placering ved 

fotografering af kraniets un-

derside. Shows how the crani-

um is placed in the setup, when 

the ventral side of the cranium 

is photographed.

A

B

B

A

C
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Fokus på utilsigtet bifangst af marsvin i Danmark 
I 2008 blev der indberettet 224 marsvin til Beredskabet vedrørende Havpat-
tedyr og Havfugle (Thøstesen et al., 2010). Det var overraskende, da det var 
langt flere marsvin end normalt. Fra årtusindskiftet og frem til 2008 blev der 
gennemsnitligt indberettet omkring 115 marsvin årligt. I 2008 sås den førom-
talte stigning i antallet af indberettede marsvin, men i 2009 var tallet tilbage på 
samme niveau som før (figur 3).

Det højere antal strandinger af marsvin i 2008 kan, hvis der ses bort fra sving-
ninger i indsamlingsindsatsen, skyldes enten en større population af marsvin, 
en større dødelighed blandt dem eller en kombination af begge. Antagelig var 
bestanden af marsvin dog ikke større end de foregående år. SCANS-II (Small 
cetaceans in the European Atlantic and North Sea) opgjorde i 2005 bestan-
den af marsvin i europæiske farvande. Bestanden af marsvin i Nordsøen blev 
i 2005 (231.000 dyr) estimeret til at være mindre end i 1994 (288.000 dyr), 
hvor en lignende undersøgelse fandt sted (SCANS, 1994). Derudover havde 
fordelingen af marsvinene i Nordsøen ændret sig betydeligt. I 1994 var kon-
centrationen af marsvin størst i den nordlige del af Nordsøen, men i 2005 
havde hovedkoncentrationen af marsvin flyttet sig til den sydlige del. De bereg-
nede tal fra de to ovenfor refererede undersøgelser er dog forbundet med gan-
ske store usikkerheder. I Skagerrak, Kattegat, bælterne og i den vestlige del af 
Østersøen blev der i 2005 ligeledes estimeret et kraftigt fald i marsvinebestan-
den (2005:15.557 marsvin; 1994: 31.715 marsvin) (Teilmann et al., 2008). 
På baggrund af de usædvanlige indberetningstal fra 2008 vil det følgende afsnit 
i rapporten rette fokus på utilsigtet bifangst af marsvin i Danmark.

Bifangst af marsvin i Danmark
Marsvin er, sammenlignet med andre hvalarter, en meget lille hval – den bliver 
aldrig længere end godt to meter lang (Kinze, 2001). Marsvinene findes blandt 
andet i det nordøstlige Atlanterhav langs kysterne fra Hvidehavet i nord til 
Vestafrika i syd. Der findes store bestande af marsvin i Nordsøen, Skagerrak, 
Kattegat og bælterne, men i den indre Østersø er marsvinet blevet ganske sjæl-
dent og er på nuværende tidspunkt en truet dyreart (Kinze, 2001; Würsig & 
Reeves, 2010). 
 Marsvin er den mest almindelige hvalart i Danmark, og det er den eneste art, 
som yngler i de indre danske farvande. Til dato har der, som beskrevet før, væ-
ret udført to store optællinger af marsvinebestanden i alle de danske farvande 
– SCANS i 1994 og SCANS-II i 2005. Undersøgelserne fortæller, at bestan-
den af marsvin, i de danske farvande, på ti år var faldet. I den nordlige del af 

Figur 3: Antallet af marsvin (Phocoena phocoena) indberettet til Beredskabet vedrørende Havpattedyr og 

Havfugle fra år 2000 til og med år 2009. Bemærk det store antal indberettede marsvin i 2008. Tallene fra 

2000-2002 stammer fra den afsluttende rapport fra projektet: “Fokus på hvaler i Danmark 2000-2002” 

(Kinze et al., 2003). Number of harbour porpoises registered by the strandings network from 2000 to 

2009. Notice the high number of registrations in 2008. 
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Nordsøen faldt antallet med omkring 100.000 dyr, mens antallet i den sydlige 
del steg med omkring 44.000 dyr. Hovedårsagen til faldet i antallet af marsvin 
i den nordlige del af Nordsøen og stigningen i den sydlige del kan være, at der 
er sket en forflyttelse af dyrene i årene mellem de to undersøgelser. Faldet i den 
nordlige del kan dog også have været under indflydelse af andre faktorer som 
eksempelvis bifangst. Stigningen i syd kan blandt andet skyldes, at bestanden 
har haft gode levebetingelser (Teilmann et al., 2008). I Skagerrak, Kattegat, 
bælterne og i den vestlige del af Østersøen blev der observeret en foruroligende 
halvering i bestanden imellem de to undersøgelser (Teilmann et al., 2008). 
 Den danske bestand af marsvin er beskyttet både nationalt og internatio-
nalt. For at kunne beskytte den danske bestand bedst muligt er det dog vig-
tigt at vide meget mere om artens biologi – for eksempel sundhedstilstand, 
forplantningsdygtighed og fødevalg (Teilmann et al., 2008). I den forbindelse 
har Wiemann et al.( 2010) for nyligt påvist, at der er genetisk forskellige mar-
svinebestande i Skagerrak, Kattegat, bælterne og Østersøen. Beredskabet for 
Havpattedyr og Havfugles arbejde spiller også en væsentlig rolle, når det drejer 
sig om at få større viden om marsvinene i danske farvande. Derfor er det vig-
tigt, at registrere flest mulige informationer (for eksempel køn og længde) om 
marsvinene, når de strander langs de danske kyster.
 Ved den slesvig-holstenske østersøkyst har tyske kollegaer de seneste år set 
en tydelig stigning i antallet af strandede marsvin. Siden 2004 (25 dyr) er der 
set en firdobling i antallet af strandinger (2008: 111 dyr). 76 % af de marsvin, 
der blev obduceret i 2008, viste tegn på bifangst, såsom mærker efter fiskenet 
og sår (figur 4) (Siebert et al.,2009). 

I Danmark er der i de senere år lavet moniteringsprojekter for at forsøge at  
klarlægge bifangstproblemet i Danmark. I perioden 2006 til 2008 udførte 
DTU Aqua, Danmarks Fiskeriforening og Direktoratet for Fødevare & Er-
hverv et pilotprojekt i forbindelse med rådsforordning 812/2004, som stiller 
krav om observatørdækning af fiskeri, der mistænkes for at have bifangst af 
hvaler (EU, 2004). Formålet med projektet var at afdække, hvor stort et pro-

blem utilsigtet bifangst af blandt andet marsvin var ved flydetrawl i Nordsøen, 
Østersøen og indre danske farvande. 
 I forbindelse med projektet blev der ikke observeret bifangst af hvaler. Det 
kan derfor formodes, at bifangstproblemet i det danske pelagiske trawlfiskeri 
er minimalt (Kindt-Larsen et al., 2008). Der kan være flere forklaringer på, 
hvorfor der ikke blev observeret bifangst af marsvin under observationerne. 
For eksempel kan marsvin, der af natur er sky, skræmmes væk fra trawlet på 
grund af den støj, der skabes, når trawlet trækkes gennem vandet (Kindt-Lar-
sen et al., 2008). 
 De senere år har der været en markant nedgang i garnfiskeriet i Danmark, 
blandt andet som følge af nedadgående kvoter for flere af garnfiskeriets vigtige 
fiskearter. Desuden skal garnfartøjer med en længde på 12 meter eller derover 

 

Figur 4: Strandede marsvin, Phocoena phocoena,  

fra Tyskland. Billederne viser skader, som de 

strandede marsvin har pådraget sig ved utilsigtet 

bifangst. Bycaught harbour porpoises, Phocoena 
phocoena, from Germany.  © FTZ.

Fokus på utilsigtet bifangst af marsvin i Danmark 
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ifølge førnævnte EU-forordning anvende ”pingere” (akustiske alarmer) inden-
for bestemte farvandsområder og tidsperioder (Kindt-Larsen et al., 2009). 
Både under 12 meter er fritaget herfor. Formodentligt sker der derfor fortsat 
utilsigtet bifangst indenfor garnfiskeri i de indre farvande (bælterne, Sundet og 
den vestlige Østersø) hvor ”pinger-påbuddet” ikke gælder og hvor der hoved-
sagligt anvendes fartøjer under 12 meter (Reijnders et al., 2009). 
 I fremtiden kan strandingsdata indsamlet under Beredskabet vedrørende 
Havpattedyr og Havfugle være med til at bidrage til vores viden om bifangst-
problemets omfang i Danmark. Derfor bør der lægges flere kræfter i at be-
stemme, om de mange strandede marsvin langs de danske kyster er en følge 
at utilsigtet bifangst. Som inspiration følger der derfor en illustreret stran-
dingsguide med denne rapport. Strandingsguiden er udarbejdet af Cornwall 
Marine Strandings Network i forbindelse med projektet BEEP (Bycatch Evi-
dence Evaluation Project). Med henblik på et værdifuldt samarbejde mellem 
Cornwall Marine Strandings Network og Beredskabet vedrørende strandede 
Havpattedyr og Havfugle er denne guide blevet oversat til dansk og vedlagt 
denne rapport. Formålet med projektet BEEP er at udvikle en standardiseret 
metode til at indsamle information om visuelle tegn på bifangst hos strandede 
hvaler – tegn der kan observeres direkte på strandingsstedet, og ikke kun hvis 
dyrene indsamles til obduktion. Ved at udlevere denne strandingsguide op-
fordrer vi til, at Beredskabet, når ellers ressourcerne tillader det, følger denne 
guide under registreringen af strandede hvaler.   

Samlede indberetninger af havpattedyr 2009
I indberetningsåret 2009 håndterede Beredskabet for Havpattedyr og Hav-
fugle 486 havpattedyr (figur 5). Det var 70 individer færre end i 2008, som 
var et år kendetegnet med en markant stigning i antallet af indberetninger 
(556 havpattedyr) sammenlignet med foregående år. Siden 2000 var der, indtil 
2008, gennemsnitligt blevet indberettet 302 havpattedyr om året – varierende 
mellem 201 og 324 indberetninger per år. Det høje tal for 2008 kunne især til-

skrives en markant stigning i antallet af strandede marsvin, Phocoena phocoena 
(Thøstesen et al., 2010). Selvom antallet af indberettede havpattedyr i 2009 
var faldet med 70 individer, var der dog stadigvæk tale om et relativt højt antal 
indberettede havpattedyr sammenlignet med tidligere år (figur 5). 

Ud af Skov- og Naturstyrelsens 19 lokalenheder var det kun enheden i Him-
merland, der ikke indberettede havpattedyr til beredskabet i 2009 (Figur 6). Der 
var dog meget stor forskel på hvor mange dyr, de enkelte enheder håndterede i 
løbet af året. Som tidligere blev der indberettet langt flest havpattedyr fra de lo-
kale enheder langs den jyske vestkyst, og lokalenheden i Blåvandshuk havde igen 
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Figur 5: Viser antallet af havpattedyr indberettet til Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle 

fra år 2000 til og med år 2009. Number of marine mammals registered by the Stranding Network from 

2000 to 2009. 
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et særdeles travlt år, hvor den håndterede 151 havpattedyr. Men også lokalenhe-
derne Vadehavet (63 havpattedyr), Vestjylland (59 havpattedyr) og Vendsyssel 
(37 havpattedyr) havde travlt. I den østlige del af Danmark blev der håndteret 
flest havpattedyr hos lokalenheden Storstrøm (37 havpattedyr) og hos lokalen-
heden i Vestsjælland (44). Dog er tallet fra Vestsjælland et minimumskøn på 
grund af manglende data på en del af dyrene fra denne lokalenhed.

Indberetninger af sæler 2009
Der blev i 2009 indberettet henholdsvis 333 spættede sæler, Phoca vitulina, 
og ti gråsæler, Halichoerus grypus, til beredskabet vedrørende Havpattedyr og 
Havfugle. Figur 7 giver et overblik over fundlokaliteterne for de indberettede 
sæler. Koncentrationen var igen i 2009 størst langs den jyske vestkyst og ved 
vadehavskysten. Skov- og Naturstyrelsens lokale enhed i Blåvandshuk indbe-
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Figur 6: Antal spættede sæler og gråsæler samt marsvin og øvrige hvalarter opgjort for Skov- og Natur-

styrelsens lokale enheder i 2009. The number of common seals and grey seals plus harbour porpoises 

and other cetaceans registered by each district under The Danish Forest and Nature Agency in 2009.  
Bl: Blåvandshuk; Bo: Bornholm; Fy: Fyn; Hi:Himmerland; Ho: Hovedstaden; Kr: Kronjylland; Mj: Midtjyl-
land; Ns: Nordsjælland; St: Storstrøm; Sø: Søhøjlandet; Sj: Sønderjylland; Th: Thy; Tr: Trekantsområdet; Va: 
Vadehavet; Ve: Vendsyssel; Vj: Vestjylland; Vs: Vestsjælland; Ør: Øresund; Øs: Østsjælland; GSM: Gesell-
schaft zum Schutz der Meeressäugetiere e. V. 

Figur 7: Fundlokaliteter for spættede sæler  og gråsæler  registrerede i 2009. Locations for common 

seals and grey seals registered in 2009. © Kort og Matrikelstyrelsen.  

Indberetninger af sæler 2009
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rettede for eksempel 144 sæler, mens enheden i Vadehavsregionen indberet-
tede 59 (Figur 6 og Figur 7)

For tredje år i træk er der tale om markant flere indberetninger end gennemsnit-
tet på 133 spættede sæler i årene 2003 til 2006. Måske kan man med større sik-
kerhed, end i rapporten fra 2008, tilskrive denne stigning den stadigt voksende 
bestand af spættede sæler i Danmark. I 2009 vurderede Den Trilaterale Sæl-
ekspertgruppe ud fra de årlige sæltællinger, at bestanden af spættede sæler i den 

danske del af Vadehavet var steget fra cirka 3.500 individer i 2008 til knap 4.300 
individer i 2009 – en stigning på knap 23 %. Dog var stigningen for den sam-
lede bestand af spættede sæler i hele vadehavsområdet (Danmark, Tyskland og 
Holland) ikke så stor. Der blev observeret en stigning på 6,5 % i forhold til året 
før. Set i forhold til de tre foregående år, hvor vadehavsbestanden i gennemsnit 
er vokset med 12 % om året, er der dog noget, der tyder på – selvom det ikke er 
tilfældet for den danske vadehavsbestand -  at bestandens vækst er aftagende, og 
at bestanden i Vadehavet er ved at nærme sig sin bærekapacitet (figur 8). 
 
Antallet af indberettede gråsæler har med undtagelse af året 2007, hvor 29 
gråsæler blev indberettet, været meget konstant med gennemsnitligt ni indbe-
retninger per år fra 2003 til 2006. Indberetningstallet for 2009, på ti gråsæler, 
afviger kun ganske lidt fra gennemsnittet. 
 Bestanden af gråsæler er dog i stigning i både Tyskland og Holland. I 2009 
blev der, langs vadehavskysten i de to lande, talt i alt 2.765 gråsæler, hvilket er 
en stigning på hele 26 % i forhold til året før. Samtidigt ses en tendens til, at 
gråsælerne spreder sig til et større område i vadehavsregionen. Således er det 
sandsynligt, at gråsælen i fremtiden også vil blive mere almindelig i Danmark 
(TSEG, 2009). Der blev for eksempel observeret 30 gråsæler langs den dan-
ske vadehavskyst under sommerens tællinger af spættede sæler i 2009 (TSEG, 
2009). I 2008 observerede Danmarks Miljøundersøgelser, under flytællinger, 
henholdsvis 76 og 65 gråsæler i Kattegat og på Rødsand i  Østersøen (Olsen et 
al., 2010).  

Indberetningstidspunkterne for de spættede sæler fulgte i 2009 samme møn-
ster som foregående år med en klar top i månederne juni til september og med 
færrest indberetninger i marts og april måned (Figur 9). De spættede sæler i 
Danmark føder deres unger fra maj til juli måned. Derfor var en del af de ind-
berettede sæler i disse måneder de såkaldte hylere - nyfødte eller få dage gamle 
sælunger, der af forskellige årsager er kommet bort fra moderen, og som ingen 
chancer har for at overleve på egen hånd. Årsagen til de mange indberetninger 

Figur 8: Antal spættede sæler talt i Vadehavet fra 1975 til 2009. Bemærk årene 1988 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 common seals in the Wadden Sea from 1975 to 2009. 

Notice the years 1988 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, 2009)  
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i september måned kan tilskrives, at sommerens unger i denne periode fravæn-
nes moderen. De skal klare sig selv, og kun de stærkeste overlever. De svageste 
vil bukke under for sygdomme og infektioner. Eksempelvis var en stor del af 
de indberettede sæler, der efterfølgende blev obduceret på enten Veterinærin-
stituttet i Århus eller på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, årsunger kraftigt 
inficeret med lungeorm (se afsnittet: ”Sundhedsstatus hos de spættede sæler og 
gråsæler 2009”).  
 I 2009 blev der indberettet gråsæler i syv af årets 12 måneder – maksimalt 
to sæler per måned (figur 9). Der tegner sig altså ikke et entydigt billede som 
hos de spættede sæler. 

Figur 10 giver et overblik over størrelsesfordelingen hos spættede sæler og grå-
sæler indberettet i 2009. 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 fødselen i gennemsnit cirka 81 cm. Fra at have nogenlunde den sam-
me længde ved fødslen vokser hannerne og hunnerne forskelligt 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 (Här-
könen & Heide-Jørgensen, 1990). Hovedparten af de registrerede, dødfundne 
eller aflivede sæler, var derfor i deres første eller andet leveår – i Vadehavet over-
lever 30 % af årsungerne normalt ikke deres første leveår (Reineking, 2003). 

Figur 9: Antal indberettede spættede sæler og gråsæler opgjort per måned i 2009. The total number of 

common seals and grey seals registered each month in 2009. 
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tion among the registered common seals and grey seals in 2009
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 Ved Lakolk på Rømø blev der blandt andet den 29. maj 2009 fundet en 
nyfødt spættet sælunge med en længde på 89 cm og en vægt på 8 kg. Det var 
en lille hun, som stadigvæk havde rester af navlestreng og lanugopels (embryo-
nalpels). I den modsatte ende af størrelsesspektret blev der den 5. juli 2009 
indberettet en stor spættet sæl ved Rindby på Fanø. Sælen var en fuldvoksen 
han med en totallængde på 178 cm. Sælens længde og tandsæt afslørede, at der 
måtte være tale om en gammel sæl – tænderne var meget nedslidte (figur 11).  

En fuldvoksen gråsæl kan have en længde på op til cirka 230 cm. De nyfødte 
unger har en længde på cirka 100 cm (Kinze, 2001). Den mindste gråsæl, der 
blev registreret i 2009, havde en længde på 110 cm. - en lille hun fundet ved 
Blåvand den 1. februar. På grund af sælens ringe tilstand blev den aflivet og 
efterfølgende indsamlet til Fiskeri- og Søfartsmuseet for at blive obduceret. 
Sælen havde sår på baglufferne samt parasitter i maven. Den største gråsæl, der 
blev registreret i 2009, var en stor han på 238 cm. Sælen blev fundet død på 
Nordstrand i Skagen.  

Figur 11: Tandsættet hos en fuldvoksen spættet hansæl fundet ved Rindby på Fanø den 5. juli 2009. 

Bemærk de slidte tænder, der vidner om, at der her er tale om en forholdsvis gammel sæl. The teeth of 

a fully grown common seal. The seal, a male, stranded near Rindby on the island of Fanø the 5th of July 

2009. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
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Figur 12: Kønsfordelingen hos de indberettede sæler i 2009. 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 2009. Notice 

that the sex has not been determined for over half of the common seals.  
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 Kønsfordelingen hos de spættede sæler (figur 12) viser, at der var en lille 
overvægt af hanner blandt de indberettede sæler. Dog er kønsfordelingen ikke 
statistisk signifikant forskellig fra 1:1 (likelihood ratio test: p = 0,09). Det er 
desuden værd at bemærke, at over halvdelen af de indberettede spættede sæler 
ikke blev kønsbestemt. Helt præcist er der tale om 169 ud af 313 indberettede 
sæler. I appendiks A beskrives det hvorledes, de to køn kendes fra hinanden. 
 Hos gråsælerne blev seks ud af de ti indberettede sæler kønsbestemt. Her 
var der tale om fem hanner og én hun (figur 12). Dog er kønsfordelingen heller 
ikke her statistisk signifikant forskellig fra 1:1 (likelihood ratio test: p = 0,10) 
grundet den meget lille prøvestørrelse. 

Den 12. april 2009 blev der ved Houvig i Vestjylland indberettet en gråsæl, 
som var strandet efter at være blevet fanget i monofilt fiskegarn. På figur 13 
kan man se sælen med nylongarnet omkring hovedet og de garnskader, som bi-
fangst medfører. Den efterfølgende obducering af sælen afslørede, at sælen ud-
over garnskaderne også var kraftigt inficeret med parasitter i mave og lunger. 

Den 4. maj 2009 gjorde klitplantør Henrik Schjødt Kristensen fra Skov- og 
Naturstyrelsens lokalenhed i Thy et lidt usædvanligt fund. På stranden ved 
Sallingsund var to spættede sæler drevet i land. Det var i sig selv ikke usæd-
vanligt, men det, der gjorde historien interessant, var, at de to sæler var bundet 
fast til hinanden med et stykke reb. Sælerne så umiddelbart sunde ud og viste 
ingen ydre tegn på skader, og man kan derfor kun gisne om, hvad der kan være 
hændt de to sæler (figur 14). 

Figur 13: Gråsæl fanget i monofilt nylongarn. Sælen strandede ved Houvig den 12. april 2009. A grey seal 

stranded at Houvig the 12th of April 2009. The seal was caught in monofilament fishing net. Foto: Skov-

foged og vildtkonsulent Jens Henrik Jacobsen fra Skov- og Naturstyrelsens lokale enhed i Vestjylland.

Figur 14: To spættede sæler drevet i land ved Sallingsund den 4. Maj 2009. Sælerne var bundet sammen 

med et stykke reb. Two common seals stranded at Sallingsund the 4th of May. The seals had been tied 

together with a rope. Foto: Klitplantør Henrik Schjødt Kristensen fra Skov- og Naturstyrelsens lokale 

enhed i Thy. 
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Sundhedsstatus hos spættet sæl og gråsæl 2009
Af de 333 spættede sæler, der blev indberettet i 2009, var 134 dødfundne. Af 
de 199 resterende sæler blev 105 aflivet på grund af deres ringe tilstand, mens 
74 af sælerne blev vurderet som værende raske, og derfor efterladt. Dertil var 
der 20 spættede sæler, indberettet fra Skov- og Naturstyrelsens lokale enhed 
på Vestsjælland, for hvilke der ikke forelå informationer. 
 Der var kun én af de ti indberettede gråsæler, der blev aflivet. De resterende 
ni sæler var alle dødfundne. 
 I løbet af 2009 blev 51 af de i alt 333 spættede sæler indsamlet for efterføl-
gende at blive obduceret. 33 dyr blev obduceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg, og 18 dyr blev obduceret på DTU, Veterinærinstituttet i Århus. Dan-
marks Miljøundersøgelser samlede seks spættede sæler ind i 2009 til efterføl-
gende obduktion. 
 Kun tre af de ti indberettede gråsæler blev obduceret. De blev alle obduceret 
på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 
 Figur 15 viser den procentvise andel af de obducerede sæler, både spættede 
sæler og gråsæler, med henholdsvis orm i mave, lunger eller i både mave og 
lunger, mave og hjerte, hjerte og lunger samt orm i alle tre organer mave, hjerte 
og lunger. Bemærk, at ingen af de obducerede sæler kun havde orm i hjertet. 
Det skyldes sandsynligvis at de orm, der blev fundet i hjertet på de enkelte 
sæler, tilhørte slægten Otostrongylus, som ses i både lungerne og hjertets højre 
kammer. 

Blandt sælerne, undersøgt på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, og hos DTU, 
Veterinærinstituttet i Århus, var den dominerende lidelse lungeorm (41 %). 
Hertil skal også lægges de sæler, som havde orm i både lunger og mave (23%) 
og orm i hjertet og lunger (10%) (figur 15). Det er primært to arter rundorm, 
der inficerer luftvejene hos sæler: Otostrongylus circumlitus og Parafilaroides 
gymnurus. Desuden kan Otostrongylus circumlitus optræde i hjertet hos sæler. 
Disse to rundorm benytter sig formodentligt af fisk som mellemvært og infi-

cerer derved sælerne via deres føde. Infektion med lungeorm kan blokere luft-
røret og luftrørets større forgreninger således, at sælen får åndedrætsbesvær, 
nedsat dykkeevne og sekundært udvikler lungebetændelse. De inficerede sæler 
er ofte afmagrede, da infektion med lungeorm kan påvirke sælernes mulighed 
for fødesøgning. 

Figur 15: Den procentvise andel af de obducerede sæler, både spættede sæler og gråsæler, med henholds-

vis orm i mave, lunger eller i både mave og lunger, mave og hjerte, hjerte og lunger og i alle tre organer 

mave, hjerte og lunger. Bemærk at ingen af de obducerede sæler kun havde orm i hjertet. 51 af de i alt 333 

indberettede sæler blev obduceret. The percentage of the examined seals, both common seals and grey se-

als, infected with parasites in the lungs, stomach or in both the stomach and lungs or stomach and heart 

or in all three organs – stomach, lungs and heart. None of the seals were infected with only parasites in 

the heart. Notice that in 2009 an autopsy was performed on 51 of the 333 registered seals. 
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Det vides ikke hvor stor en del af sælbestanden, der er inficeret med lungeorm, 
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 dødsår-
sagen hos disse individer må formodes ikke at være relateret til sygdom. Bifan-
gede 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.

Indberetning af hvaler 2009
I 2009 blev der i alt indberettet 145 hvaler. 
 Som de foregående år udgjorde marsvin, Phocoena phocoena, (137 dyr) 
langt hovedparten af de indberettede hvaler i 2009 (2006: 96 %; 2007: 89 %; 
2008:95 %) ( Jensen et al., 2009 & Thøstesen et al., 2010). Udover marsvinene 
blev der i 2009 indberettet seks hvidnæser, Lagenorhynchus albirostris, en spæk-
hugger, Orcinus orca, og en vågehval, Balaenoptera acutorostrata (figur 17). På 
figur 18 og figur 19 ses fundlokaliteterne for alle de hvaler, der blev indberettet 
i 2009. 

Figur 16: Lungerne fra en spættet sæl inficeret med lungeorm. Lungs from a common seal infected with 

lungworms. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Figur 17: Diagrammet viser antallet af indberettede hvaler fordelt på art i 2009. The diagram shows the 

number of individuals of each cetacean species registered in 2009. 
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Marsvin (Phocoena phocoena)
I 2009 blev der indberettet 137 marsvin. Antallet af indberetninger var derfor 
næsten halveret i forhold til 2008, hvor der blev indberettet hele 224 marsvin 
til Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle (Thøstesen et al., 2010). 
I årene 2003 til 2007 blev der i gennemsnit indberettet 113 marsvin hvert år. 
Antallet af indberetninger i 2009 var således omtrent på samme niveau som 
før 2008. Det er endnu for tidligt at sige, om det store antal indberetninger i 
2008 var et enestående tilfælde. 
 Normalt bliver der indberettet flest marsvin til beredskabet i sommermåne-
derne. Det var også tilfældet i 2009 med den undtagelse, at der kun var få ind-

Figur 18: Fundlokaliteter for registrerede  

hvidnæser  spækhugger  og vågehval   

i 2009. Locations for the registered white-

beaked dolphins, killer whale and minke 

whale in 2009. 

©Kort og Matrikelstyrelsen.  

Figur 19: Fundlokaliteter for registrerede 

marsvin  i 2009. Locations for the registe-

red harbour porpoises in 2009. 

©Kort og Matrikelstyrelsen.  
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Figur 20: Diagrammet viser antallet af indberettede marsvin fordelt på måned i 2009. The number of 

harbour porpoises registered each month in 2009. 
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beretninger i juni måned (figur 20). Der kan være mange forskellige faktorer, 
der har indflydelse på indberetningstallet – formodentligt kan en faktor som 
fødetilgængelighed spille en stor rolle for bestandens geografiske fordeling. 
Sveegaard et al. (2010) observerede blandt andet et forhold mellem tætheden 
af marsvin og fødetilgængeligheden i Kattegat, Skagerrak og i den østlige del 
af Nordsøen. Sild (Clupea harengus) har ved undersøgelser af maveindholdet 
hos marsvin vist sig at være det vigtigste fødeemne for marsvin i disse farvande. 
Derfor blev den relative tæthed af marsvin – ved satellitmærkning – sammen-
lignet med tætheden af sild – undersøgt ved årlige akustiske undersøgelser.    
 I 2009 blev 45 af de 137 indberettede marsvin kønsbestemt. Kønsforde-

lingen hos de indberettede marsvin kan ses på figur 21. Fordelingen var ikke 
signifikant forskellig fra 1:1 (likelihood ratio test: p = 0,46), hvilket også var 
tilfældet de foregående år ( Jensen et al., 2009 & Thøstesen et al., 2010). 
 På figur 22 er det især relevant at bemærke, at næsten 44 % af de indberet-
tede marsvin i 2009 ikke blev opmålt. Måske kan det skyldes, at de strandede 
marsvin var så henfaldne, at det ikke var muligt at få et realistisk stangmål (se 
appendik A figur 29). Stangmålene for de resterende 77 marsvin fordelte sig 
som foregående år ( Jensen et al., 2009 & Thøstesen et al., 2010). Størstedelen 

Figur 21: Kønsfordelingen hos de indberettede marsvin i 2009. The distribution of sex among the regi-

stered harbour porpoises in 2009. 
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Figur 22: Diagrammet viser størrelsesfordelingen hos de registrerede marsvin i 2009. Bemærk at der 

ikke forefindes måledata for 60 af de 137 indberettede marsvin. Size distribution among the registered 

harbour porpoises in 2009. Notice that there was no available for 60 of the 137 registered harbour por-

poises in 2009. 
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af de indberettede marsvin havde en længde på mellem 100 cm og 159 cm (fi-
gur 22). Der blev i 2009 heller 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). 
 Den 5. juni strandede der et ungt marsvin ved Rømø Dæmningen. Der var 
tale om en han, som stadigvæk bar rester af navlestrengen. Den lille hval blev 
indsamlet og bragt til Fiskeri- og Søfartsmuseet for at blive obduceret. Senere 
på sommeren, den 20. juli, blev endnu et ungt marsvin på kun 69 cm indleveret 
til Fiskeri- og Søfartsmuseet af Skov- og Naturstyrelsens lokale enhed i Blå-
vandshuk. At de yngste marsvin blev indberettet til beredskabet i juni og juli er 
ikke usædvanligt, da det er i disse måneder, marsvinene kælver (Kinze, 2001). 
Det største marsvin der blev registreret i 2009 målte 180 cm og var strandet 
ved Egå Strand, Århus den 8. december 2009.  
 Ifølge ”Beredskabsplanen vedrørende Havpattedyr og Havfugle” indsamles 
strandede marsvin ikke, men i indberetningsåret 2009 blev fire af de 137 ind-
berettede marsvin alligevel indsamlet og obduceret. Beredskabet modtog den 
20. juli et friskt bifanget marsvin fra Ebeltoft Vig. Marsvinet var blevet fanget i 
nedgarn (skrubbegarn) på cirka seks meters dybde og druknede efterfølgende. 
Marsvinet, som var en hun på 24,4 kg og med en længde på 124 cm, blev efter-
følgende obduceret på DTU, Veterinærinstituttet i Århus. Under obduktio-
nen blev der observeret 1-1½ cm dybe sår på halefinnen, hvilke formodentligt 
var netskader. Desuden blev der observeret en mild infektion af lungeorm i 
luftvejene.   

Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris)
Som i 2008 blev der i 2009 indberettet seks hvidnæser, hvilket er dobbelt så 
mange som i 2007 og tre gange så mange som 2006 ( Jensen et al., 2009). Fire 
af de seks hvidnæser blev indberettet fra Skov- og Naturstyrelsens lokalenhed 
i Vendsyssel. Alle fire hvaler var fundet ilanddrevne ved Lønstrup Strand hen-
holdsvis den 19. februar, den 6. marts, den 11. marts og den 13. maj. Udover 
de fire hvidnæser indberettet fra lokalenheden i Vendsyssel indberettede enhe-

den fra Vestjylland en hvidnæse strandet ved Strandgården mellem Houvig og 
Husby den 29. marts. Enheden fra Kronjylland indberettede den 15. novem-
ber 2009 en hvidnæse, der var strandet ved Sødring Holm ved Randers Fjord 
(figur 23). Den sidste stranding var atypisk, da hvidnæser hyppigst strander på 
den jyske vestkyst. I Danmark bliver der oftest observeret hvidnæser i Nord-
søen og det ydre Kattegat (Kinze, 2001). 
 Den første hvidnæse, der blev indberettet i 2009, blev obduceret på DTU, 
Veterinærinstituttet i Århus. Der var tale om en 176 kg tung og 2,5 meter lang 
han. Vævsprøver fra dyret opbevares på Veterinærinstituttet, mens skelettet 
opbevares på Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Figur 23: Hvidnæse strandet ved Sødring Holm ved Randers Fjord den 15. november 2009. White-bea-

ked dolphin stranded at Sødring Holm the 15th of November 2009. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
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 Hvidnæsen, indberettet den 29. marts 2009, blev obduceret på Zoologisk 
Museum i København, hvor skelettet nu opbevares. Hvidnæsen fra Sødring 
Holm ved Randers Fjord blev obduceret på DTU, Veterinærinstituttet i År-
hus. Der var tale om en 2,6 meter lang hun.   

De resterende dyr var meget henfaldne, men blev blandt andet artsbestemt 
på baggrund af tandsættet – hvidnæser kan kendes på de 25-28 tænder i hver 
kæbehalvdel. Hvis dyret er friskt, er det let at artsbestemme, da hvidnæser har 
et kort næb med en karakteristisk hvid farve (Kinze, 2001). 

Spækhugger (Orcinus orca)
En af de mere sjældne indberetninger til Beredskabet for Havpattedyr og Hav-
fugle i 2009 var indberetningen af en spækhugger ilanddrevet på Nørlev Strand 
ved Vendsyssel den 6. Maj (figur 24). Spækhuggeren var meget henfalden, men 
det var dog muligt at kønsbestemme den – en seks meter lang han. Voksne 
dyr har normalt en længde på mellem 4,6 meter og 9,8 meter. Hannerne bliver 
størst, mens hunnerne ofte kun når en længde på op til cirka syv meter (Kinze, 
2001). Spækhuggerens tænder var meget nedslidte, hvilke indikerer, at hvalen 
må have haft en vis alder på strandingstidspunktet. Selvom hvalen var meget 
henfalden, var skelettet mere eller mindre intakt. Der manglede dog enkelte 
skeletdele – blandt andet luffeknoglerne. Fiskeri- og Søfartsmuseet sikrede 
skeletdelene, som nu opbevares i museets naturhistoriske magasiner. 

Selvom spækhuggeren hører til en af de mere sjældne gæster langs de danske 
kyster, skal man ikke længere tilbage i tiden end til 2007, hvor beredskabet 
sidst fik en indberetning om en ilanddreven spækhugger. I 2007 var der tale 
om en levende spækhugger, som strandede ved Sæby. Hvalen blev i første om-
gang skubbet i vandet igen, men drev sidenhen død i land ( Jensen et al.,2009). 
Spækhuggere forekommer normalt i Nordatlanten, men observeres jævnligt i 
Nordsøen og Skagerrak, og af og til bevæger de sig ind i de indre danske far-
vande ( Jensen et al.,2009).  
    

 

Figur 24: Spækhugger strandet ved Nørlev Strand den 6. maj 2009. Spækhuggeren var meget henfalden, 

men skelettet var mere eller mindre intakt og blev derfor, med stor hjælp fra medarbejderne på materia-

legården i Hirtshals, sikret. Skelettet opbevares i Fiskeri- og Søfartsmuseets naturhistoriske magasiner. 

Killer whale stranded at Nørlev Strand the 6th of may 2009. Foto: Fiskeri- of Søfartsmuseet.  
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Vågehval (Balaenoptera acutorostrata)
Spækhuggeren fra Nørlev Strand var ikke den eneste større henfaldne hval, 
beredskabet kom i kontakt med i 2009. Den 30. september blev der indberet-
tet en meget henfalden vågehval lidt syd for Agger (figur 25). Hvalen manglede 
hovedet og målte uden hovedet cirka fem meter. Det var muligt at sikre venstre 
skulderblad, venstre bækkenknogle og resterne af venstre luffe. Disse knogler 
opbevares i Fiskeri- og Søfartsmuseets naturhistoriske magasiner.   
 På grund af den ofte ringe stand kan det være svært at artsbestemme en 
vågehval. De mangler ofte den forreste del af hovedet med overkæberne, der 
bærer barderne samt det todelte blåsthul på toppen af hovedet – 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 bugfurer, der 
ender før navlen eller nogle gange lige før lufferne (Kinze, 2001).

Figur 25: Vågehval strandet syd for Agger den 30. september. Hvalen var meget henfalden og manglede 

hovedet. Minke whale stranded south of Agger the 30th of September 2009. Foto: Henrik Gade.  

Appendiks A
Procedure ved indberetning af havpattedyr 
I henhold til ”Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle” ( Jepsen, 
1997) indsamles alle strandede hvaler i de danske farvande – med undtagelse 
af marsvin, Phocoena phocoena. I henhold til det trilaterale Vadehavssamar-
bejde indsamles der, såfremt de er friske, ligeledes døde spættede sæler, Phoca 
vitulina, og gråsæler, Halichoerus grypus, fra vadehavsområdet. De indsamlede 
dyr undersøges på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, på Statens Naturhi-
storiske Museum, Zoologisk Museum i København eller på DTU, Veterinær-
instituttet i Århus. Dyrene undersøges blandt andet for sygdoms- og parasit-
forekomst. 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 Skov- og Naturstyrelsens enheder foretages via Skov- og Natur-
styrelsens Intranet i et særligt skema. Skov- og Naturstyrelsens lokalenhed i 
Blåvandshuk videresender indberetningerne til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Es-
bjerg, der udarbejder en rapport med udgangspunkt i indberetningerne.
 De følgende afsnit giver en kort gennemgang af de oplysninger, der er vigtige at 
notere ved fund af hvaler og sæler. Det drejer sig om: Lokalitet, art, køn og mål.

Lokalitet
Den første vigtige oplysning om dyret, der bør registreres, er lokaliteten. 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 
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A

B

Figur 26: Gråsælen (A) kendes på sin lige snudeprofil, mens snudepartiet hos den spættede sæl (B) har 

en krumning. Næseborene hos gråsælen (C til venstre) er klart adskilte på den bredere snude, mens de 

hos den spættede sæl (C til højre) sidder tættere og danner et V. 

The grey seal (A) is known by its straight snout whereas the common seal (B) has a more curved snout. 

The grey seals (C left) nostrils are placed far apart on the broad snout. The common seal (C right) has 

nostrils that form a V. 

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

C
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Havpattedyr og Havfugle” en kort beskrivelse af de oftest forekommende arter 
af havpattedyr i Danmark. Diverse håndbøger om havpattedyr kan ligeledes 
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 artsbestemmel-
sen 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 snu-
deprofilen, 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 26). 

Sælernes tænder kan også være en god hjælp ved artsbestemmelsen. Den spæt-
tede sæl har udprægede tretakkede kindtænder, mens gråsælen har keglefor-
mede tænder (figur 27).

Gråsælen har ikke ynglet i den danske del af Vadehavet i næsten 100 år, men 
på baggrund af fremgangen i den tyske og den hollandske bestand kan man i 
fremtiden oftere forvente at støde på gråsæler langs den jyske vestkyst. I den 
tyske og hollandske del af Vadehavet blev der i 2009 foretaget koordinerede 
tællinger af gråsæler – der blev talt 2.756 gråsæler. Under tællingerne blev det 
også bemærket, at bestanden af gråsæler i Vadehavet, sammenlignet med tid-

Figur 27: Tænderne er et godt kendetegn til at skelne en gråsæl fra en spættet sæl. Den spættede sæl (ne-

derst) har tretakkede kindtænder, mens gråsælen (øverst) har kegleformede kindtænder. 

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

seal (bottom) has saw-toothed teeth and the grey seal (top) has teeth shaped like a cone.  

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
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Figur 28: 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. Hun-

nen kendes på de to dievorter placeret umiddelbart neden for navlen samt skede og anus under halen. 

Top: Identification of sex in cetaceans: In males the anus and the genital slit are far apart. Females have a 

small mammary slit on each side of the genital opening. Bottom: Identification of sex in seals: In males the 

genital slit is placed below the navel. In females the genital slit is placed underneath the tail. The females 

have to small mammary slits below the navel. © Fiskeri- og Søfartsmuseet.  
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Figur 29: 

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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ligere observationer, havde spredt sig over et større område. Det kan betyde, at 
bestanden med tiden også vil sprede sig til den danske del af Vadehavet (TSEG, 
2009) – 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 Rødsand vest for Gedser.

Kønsbestemmelse
Oplysninger om de indberettede dyrs køn er en meget vigtigt parameter i rela-
tion til artens biologi, og derfor gives der her en kort vejledning til kønsbestem-
melse hos sæler og hvaler.
 Ved kønsbestemmelse hos sæler kendes hunnen på de to dievorter umiddel-
bart 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 28). 
 For hvalernes vedkommende er kønsslidsens placering et godt kendetegn. 
Hos hunnen er kønsslidsen placeret tæt på anus. Hos hannen sidder den bety-
deligt længere fremme. Hunnen har desuden en dievorte placeret på hver side 
af kønsslidsen (figur 28). 

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 28. 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 29). Dette mål kan i de fleste tilfælde også tages på dyr, der er 
henfaldne.

Appendiks A



26

Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I. K., Berggren, P., De-
sportes G. (2008)“NERI Technical Report No. 657 - High density areas for 
harbour porpoises in Danish waters”, National Environmental research Institute 
- University of Aarhus, Denmark http://www2.dmu.dk/Pub/FR657.pdf  og 
appendiks: http://www2.dmu.dk/Pub/FR657_appendix.pdf
 
Trilateral Seal Expert Group (TSEG) (2009) “Aerial surveys of grey seals in 
the Wadden Sea in the seasons of 2007-2008 and 2008-2009”

Würsig, B., Reeves, R. R. (2010)”Endangered Cetacean Populations worldwide”, 
Abstract Book – 24th Conference of The European Cetacean Society: Marine 
Mammal Populations: Challenges for Conservation in the Next Decade – 22nd 
– 24th march 2010, Stralsund/Germany 

Thøstesen, C. B., Baagøe, H. J., Jensen, L. F., Skov, R. (2010) ”Strandede 
havpattedyr i Danmark 2008 – Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Hav-
fugle”, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Wiemann, A., Andersen, L., Berggren, P., Siebert, U., Benke, H., Teilmann, 
J., Lockyer, C., Kuklik, I., Skora, K., Roos, A., Lyrholm, T., Paulus, K., B., 
Ketmaier, V., Tiedemann, R. (2010) „Mitochondrial Control Region and Mi-
crosatellite analyses on Harbour porpoise (Phocoena phocoena) unravel population 
differentiation in the Baltic Sea and adjacent warters“, Conservation Genetics – 
11:195-211 

Olsen, M. T., Andersen, S. M., Teilmann, J., Dietz, R., Edrén, S. M. C., 
Linnet, A., Harkonen, T. (2010) „Status of the grey seal (Halichoerus grypus) in 
southern Scandinavia”, NAMMCO Scientific Publications 8, in press 

Reijnders, P. J. H., Brasseur, S. M. J. M., Borchardt, T., Camphuysen, K., 
Czeck, R., Gilles, A., Jensen, L. F., Leopold, M., Lucke, K., Ramdohr, S., 
Scheidat, M., Siebert, U., Teilmann, J. (2009) „Wadden Sea Ecosystem No. 
25 – Quality status Report 2009, Thematic report No. 20 – Marine Mammals”, 
Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment 
Group 

Reineking, B. (2003) “Phocine distemper epidemic amongst seals in 2002”, I 
CWSS 2003. Management of North Sea harbour and grey seal populations. 
Proceedings of the International Symposium at EcoMare, Texel, the Nether-
lands, November 29-30, 2002. Wadden Sea Ecosystem No. 17. Common 
Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany

Siebert, U., Lehnert, K., Seibel, H., Hasselmeier, I., Müller, S., Schmidt, 
K., Rademaker, M., Herr, H., Rosenberger, T., Wingberg, S. (2009)  „Tot-
fundmonitoring von Kleinwalen und Kegelrobben in Schleswig-Holstein 2008 – 
Bericht an das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein“, Forschungs- und Technologizentrum Westküste 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Sveegaard, S., Teilmann, J., Stæhr, K., Jensen, T. F., Mouritsen, K. N. 
(2010)”Correlation of Harbour Porpoise Distribution and its Prey in Scandina-
vian Warters”, Abstract Book – 24th Conference of The European Cetacean 
Society: Marine Mammal Populations: Challenges for Conservation in the 
Next Decade – 22nd – 24th march 2010, Stralsund/Germany 

Referenceliste



27

Ved fund af døde eller nødliden-
de havpattedyr på de danske 
strande kontaktes den lokale en-
hed under Skov- og Naturstyrel-
sen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg eller Statens Naturhisto-
riske Museum, Zoologiske Mu-
seum i København. Du finder 
kontaktoplysningerne herunder. 
Den relevante lokalenhed under 
Skov- og Naturstyrelsen kan op-
lyses ved at kontakte Skov- og 
Naturstyrelsens hovedkontor på 
tlf.: 72 54 20 00.

Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm
Tlf. distrikt: 54 43 90 13
Tlf. Vildtkonsulent: 22 49 65 77
E-mail: storstroem@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland
Tlf.: 97 45 41 88
Tlf. Vildtkonsulent: 40 89 41 88
E-mail: midtjylland@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland
Tlf.: 48 46 56 00
Tlf. Vildtkonsulent: 21 77 06 51
E-mail: nordsjaelland@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Øresund
Tlf.: 49 70 90 90
Tlf. Vildtkonsulent: 40 15 77 96
E-mail: oeresund@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland
Tlf.: 44 35 00 35
Tlf. Vildtkonsulent: 21 21 97 03
E-mail: oestsjaelland@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Vadehavet
Tlf.: 74 82 61 05
Tlf. Vildtkonsulent: 74 78 20 22
E-mail: vadehavet@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel
Tlf.: 98 44 19 11
Tlf. Vildtkonsulent: 21 61 83 03
E-mail: vendsyssel@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland
Tlf.: 86 45 45 00
Tlf. Vildtkonsulent: 24 69 38 40
E-mail: kronjylland@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Fyn
Tlf.: 62 65 17 77
Tlf. Vildtkonsulent: 21 49 00 23
E-mail: fyn@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Sønderjylland
Tlf.: 74 65 14 64
Tlf. Vildtkonsulent: 40 30 73 63
E-mail: soenderjylland@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Hovedstaden
Tlf.: 39 97 39 00
Tlf. Vildtkonsulent: 23 73 02 50
E-mail: hovedstaden@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Vestjylland
Tlf.: 97 81 00 33
Tlf. Vildtkonsulent: 20 31 11 80
E-mail: vestjylland@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Bornholm
Tlf.: 56 97 40 06
Tlf. Vildtkonsulent: 21 73 86 14
E-mail: bornholm@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Himmerland
Tlf.: 98 39 10 14
Tlf. Vildtkonsulent: 20 66 82 30
E-mail: himmerland@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland
Tlf. distrikt: 59 32 80 16
Tlf. Vildtkonsulent: 24 62 19 34
E-mail: vestsjaelland@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk
Tlf.: 76 54 10 20
Tlf. Vildtkonsulent: 20 23 02 66
E-mail: blaavandshuk@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen 
Trekantsområdet
Tlf.: 75 88 31 99
Tlf. Vildtkonsulent: 40 19 65 05
E-mail: trekantsomraadet@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet
Tlf.: 86 82 08 44
Tlf. Vildtkonsulent: 40 15 47 44
E-mail: soehoejlandet@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen Thy
Tlf.: 97 97 70 88
Tlf. Vildtkonsulent: 22 22 16 71
E-mail: thy@sns.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet
Tlf: 76 12 20 00
Lasse F. Jensen Tlf.: 51 26 01 56

Statens Naturhistoriske Museum, 
Zoologisk Museum
Tlf: 35 32 22 22
Hans J. Baagøe Tlf.: 35 32 10 79
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