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Kære læser,
Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle har blandt andet til formål 
at sikre en effektiv indsamling af oplysninger og en konsekvent registrering af 
strandede havpattedyr i Danmark.

En systematisk indsamling af informationer om havpattedyr har fundet 
sted siden 1991 og foregår i et tæt samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske museum, Zoologisk 
Museum i København. 

Da det er 12 år siden, den gældende version af beredskabsplanen blev 
skrevet, er den i skrivende stund ved at blive revideret, så den kan leve op til 
de nuværende behov og krav med hensyn til strandede havpattedyr. Arbejds-
gruppen bag revideringen af Beredskabsplanen består af Henrik Lykke Sørensen 
(Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk), Lasse Fast Jensen (Fiskeri- og Søfarts-
museet i Esbjerg), Hans J. Baagøe (Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk 
Museum, København), Jonas Teilmann (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus 
Universitet) og Trine Hammer Jensen (DTU Veterinærinstituttet i Århus).  

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. 

Foruden indsamling og registrering er en vigtig del af beredskabsplanen 
at sikre en hurtig og skånsom aflivning af syge eller nødlidende havpattedyr. Da 
strandede hvaler ofte findes døde, er aflivning især relevant for de spættede sæler 
og gråsælerne.

Beredskabet er afhængigt af, at de fundne havpattedyr indberettes så 
hurtigt som muligt. Det kan enten ske til den lokale enhed under Skov- og Natur-
styrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg eller Statens Naturhistoriske Muse-
um, Zoologisk Museum i København. Bagerst i denne rapport findes de relevante 
kontaktoplysninger. 

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

I nærværende rapport er registreringerne af havpattedyr for 2008 samlet. 

God læselyst!

Strandede havpattedyr i Danmark 2008
Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle
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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 Maritime 
Museum in Esbjerg and the Natural History Museum of Denmark, Zoological Mu-
seum in Copenhagen. The prime objective of the plan is, to record all stranded 
marine mammals along the Danish coastline. Moreover 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 quick 
and human euthanization of sick and suffering marine mammals. This publication 
reports on registered marine mammals in 2008.

Seal records 2008
In 2008 a total of 309 common seals, Phoca vitulina, and 12 grey seals, Halichoe-
rus grypus, were registered. Compared to the numbers from 2007 (312 common 
seals and 29 grey seals) considerately fewer grey seals were registered in 2008, 
whereas the number of registered common seals was constant. On average 133 
seals were registered each year between 2003 and 2006. After a marked increase 
in 2007, the number of registrations stayed at this high level throughout 2008. In 
2007 the marked increase could be explained by an unidentified pathogen among 
the common seals at the island of Anholt in the Kattegat Sea - this was not the 
case in 2008. Instead the high number of registrations in 2008 could be explained 
by a growing seal population - provided that the percentage of individuals in the 
population that succumb to disease is constant. 

The majority of the registered seals in 2008 were young individuals – 
probably yearlings. In the Wadden Sea the mortality among yearlings is generally 
about 30 %. 

Post mortem examinations of the 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 = 0.20 and p = 0.74 respectively).
Three of the registered common seals carried tags. Two of them had been tagged 
at the Seehundstation Friedrichskoog in Germany, while the third carried a tag 
from the Seal Rehabilitation and Research Centre, Pieterburen in the Netherlands. 
One of the registered grey seals had been tagged by Dr. Thomas Borchardt, Na-

English abstract

tional Park Schleswig-Holstein, Germany, as a part of a research project monitor-
ing the population of grey seals at Helgoland.               

Whale records 2008
For the last five years (2003-2007) an average of 124 whales has been registered, 
each year in Denmark. In 2008 almost twice as many (235 individuals) were regis-
tered. 224 of the registered whales were harbour porpoises, Phocoena phocoena. 
The reason for such a marked increase remains unknown. A decrease in the abun-
dance of harbour porpoises has been observed in the Danish waters. Two major 
abundance surveys have been conducted in the Danish waters – SCANS in 1994 
and SCANS-II in 2005. In 1994 the estimated abundance of harbour porpoise in 
the North Sea was 288.000 porpoises and in 2005 it was only 231.000. A similar 
drop in abundance was observed in the Kattegat, Belt Seas, western Baltic Sea 
and Skagerrak - 31.715 porpoises in 1994 and 15.557 in 2005.

220 of the registered harbour porpoises where found dead. Three were 
found suffering and subsequently euthanized, and one by-caught individual was 
set free. The sex-ratio among the registered harbour porpoises was not significantly 
different from unity (likelihood ratio test: p = 0.82), and as previous years, the size 
of the registered individuals followed a normal distribution.   

 Besides the harbour porpoise six white-beaked dolphins, Lagenorhynchus 
albirostris, two white-sided dolphins, Lagenorhynchus acutus, one striped dolphin, 
Stenella coeruleoalba, and two minke whales, Balaenoptera acutorostrata, were 
registered in 2008. The striped dolphin is very rare in the Danish waters – only 
once before has a striped dolphin been reported stranded on the Danish coastline. 



5

Procedure ved indberetning 
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 Vadehavssamarbejde 
indsamles der ligeledes døde spættede sæler, Phoca vitulina, og gråsæler, Hali-
choerus grypus, fra Vadehavsområdet. De indsamlede dyr undersøges på Fiskeri- 
og Søfartsmuseet i Esbjerg, på Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Mu-
seum i København eller på DTU Veterinærinstituttet i Århus. Dyrene undersøges 
blandt andet for sygdoms- og parasitforekomst. Desuden opmåles dyrene, og der 
bliver udtaget vævsprøver fra for eksempel lever, muskel, spæk og nyrer.

Procedure ved indberetning

Marsvin og sæler udenfor vadehavsområdet indsamles kun, hvis der er mistanke 
om sygdom, eller dyrene har særlig videnskabelig interesse – eksempelvis et frisk 
bifanget marsvin eller dyr, der skal bruges til forskningsformål (se ”Marsvins be-
standsstruktur i de danske farvande”).

De registrerede oplysninger indgår i den årlige opgørelse. Indberetningen 
fra Skov- og Naturstyrelsens enheder foretages via Skov- og Naturstyrelsens Intra-
net i et særligt skema. Skov- og Naturstyrelsens lokalenhed i Blåvandshuk videre-
sender indberetningerne til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der udarbejder en 
rapport med udgangspunkt i de indberettede registreringer.

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

Lokalitet
Den første vigtige oplysning om dyret, der bør registreres er lokaliteten. Lokaliteten 
skal helst angives så præcist som muligt. Den nøjagtige GPS position er naturligvis 
det optimale. Hvis en GPS modtager ikke er tilgængelig er længde/ bredde posi-
tion 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 Havpat-
tedyr og Havfugle” en kort beskrivelse af de oftest forekommende arter af havpat-
tedyr i Danmark. Diverse håndbøger om havpattedyr kan ligeledes være til stor 
hjælp. ”Havpattedyr i Nordatlanten” af Carl Christian Kinze eller ”Hvaler og delfi-
ner 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 artsbestemmelsen 
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 dan-
ner næseborene hos den spættede sæl et V, mens de hos gråsælen fremtræder 
som to klart adskilte streger på den bredere snude (figur 1). 

Marsvins bestandsstruktur i de danske farvande
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet har, ifølge en kontrakt 
med Skov- og Naturstyrelsen, gennemført et forskningsprojekt, hvor man 
ønskede at udrede marsvins populationsstruktur i de danske farvande. 
Forskningsprojektet indgår i udarbejdelsen af en målrettet plan for for-
valtning og beskyttelse af truede bestande af marsvin.
 Projektet fokuserede på at undersøge, hvorvidt der findes gene-
tisk forskellige bestande af marsvin i de danske og tilstødende farvande 
- specielt om Østersøen udgør en separat population. Der blev blandt 
andet undersøgt vævsprøver fra marsvin, som var blevet indsamlet i 
perioden 1980-2007. Undersøgelsen, der indgår i en samlet afrapporte-
ring med de andre Østersølande, påviste genetisk forskellige marsvine-
bestande i Skagerrak, Kattegat, Bælthavene og Østersøen (Wiemann et 
al., 2010, in press).  
 Andre projekter har også arbejdet med at kortlægge de enkelte 
marsvinebestande i Danmark. Her har indsamlede skeletdele og vævs-
prøver fra marsvin også spillet en rolle.
 Blandt andet har det været muligt at vurdere forskelle blandt 
marsvinepopulationer ved at undersøge kraniestrukturen. Det sidste nye 
inden for dette felt er computerbaserede 3D geometriske analyser af 
kranier (Wiemann et al., 2010, in press).  
 Det har også været muligt, at gruppere marsvinebestandene 
på baggrund af indholdet af forurenende stoffer i vævsprøver – herved 
fås oplysninger om marsvins fødevalg og forskelle i geografiske bag-
grundsniveauer (Wiemann et al., 2010, in press).
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Figur 2: Tænderne er et godt kendetegn til at skelne en gråsæl fra en spættet sæl. Den spættede 
sæl (øverst) har tretakkede kindtænder, mens gråsælen (nederst) har kegleformede kindtænder. Foto: 
Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Figur 1: 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. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Procedure ved indberetning
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Sælernes tænder kan også være en god hjælp ved artsbestemmelsen. Den spæt-
tede sæl har udprægede tretakkede kindtænder, mens gråsælen har kegleformede 
tænder (figur 2).

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 2008 foretaget koordine-
rede tællinger af gråsæler – der blev talt 2.194 gråsæler. Under sæltællingerne 
blev det også bemærket, at bestanden af gråsæler i Vadehavet, sammenlignet 
med tidligere observationer, havde spredt sig over et større område. Det kan be-
tyde, 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 (embryonal-
pels) 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 se-

nere år er der flere gange fundet unger i sælreservatet Rødsand vest for Gedser.

Kønsbestemmelse
Oplysninger om de indberettede dyrs køn er en meget vigtigt parameter i relation 
til artens biologi, og derfor gives der her en kort vejledning til kønsbestemmelse 
hos sæler og hvaler.

Ved kønsbestemmelse hos sæler kendes hunnen på de to dievorter umid-
delbart neden for navlen. Hannen har derimod en åbning til penis et stykke neden 
for navlen. Samtidig har hannen, under halen, kun én åbning (anus). Hunnen har 
to åbninger (anus og skede) (figur 3). 

For hvalernes vedkommende er kønsslidsens placering et godt kendetegn. 
Hos hunnen er kønsslidsen placeret tæt på anus. Hos hannen sidder den betyde-
ligt længere fremme. Hunnen har desuden en dievorte placeret på hver side af 
kønsslidsen (figur 3). 

Figur 3 til venstre: Kønsbestemmelse hos hvaler: Hannens kønsslids er placeret langt fremme. Hunnens kønsslids er placeret længere tilbage og er flankeret af to dievorter. 
Til højre: Kønsbestemmelse hos sæler: Hannen kendes på penisåbningen et stykke neden for navlen. Hunnen kendes på de to dievorter placeret umiddelbart neden for navlen samt skede og anus under halen. 

hun 

han han 

hun 

Procedure ved indberetning
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Samlede indberetninger af havpattedyr 2008
I 2008 håndterede Beredskabet for Havpattedyr og Havfugle i alt 556 havpat-
tedyr (figur 5), hvilket er over 100 dyr flere end i 2007, hvor beredskabet samlet 
håndterede 449 havpattedyr (Jensen et al., 2009). Det er en markant stigning, da 
antallet af håndterede havpattedyr indtil nu har ligget på gennemsnitlig 271 ind-
beretninger siden 2003 - varierende mellem 244 og 301 indberetninger per år. Der 
blev i 2008 indberettet langt flere marsvin end normalt – under afsnittet ”Marsvin” 
vil denne stigning i indberetninger blive kommenteret yderligere.     

Der var 15 ud af Skov- og Naturstyrelsens 19 lokale enheder, der indbe-
rettede og håndterede havpattedyr i 2008. Der var stor forskel på hvor mange 
havpattedyr, de enkelte enheder håndterede. For eksempel håndterede Skov- og 
Naturstyrelsens lokalenhed i Blåvandshuk langt flest havpattedyr (172 dyr), mens 
enhederne på Bornholm, i Himmerland, i Midtjylland og i Vestsjælland ikke ind-
berettede kontakt med havpattedyr (Figur 5).     

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 4. 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 4). Dette mål kan i de fleste tilfælde også tages på dyr, der er hen-
faldne. 

Figur 4: 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.

Figur 5: Antallet af indberettede sæler og hvaler opgjort for Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder i 
2008. Number of seals and whales registered by each district under The Danish Forest and Nature Agency in 
2008  Bl: Blåvandshuk; Bo: Bornholm; Fy: Fyn; Hi:Himmerland; Ho: Hovedstaden; Kr: Kronjylland; Mj: Midtjylland; 
Ns: Nordsjælland; St: Storstrøm; Sø: Søhøjlandet; Sj: Sønderjylland; Th: Thy; Tr: Trekantsområdet; Va: Vadehavet; 
Ve: Vendsyssel; Vj: Vestjylland; Vs: Vestsjælland; Ør: Øresund; Øs: Østsjælland

Samlede indberetninger af havpattedyr 2008
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Indberetninger af sæler 2008 
I 2008 indberettede lokalenhederne langs den jyske vestkyst og Vadehavet, som 
foregående år, flest sæler. Enheden fra Blåvandshuk havde især et travlt år og 
nåede op på 101 sæler, men der blev også indberettet en del sæler fra lokalenhe-
derne Vendsyssel (59 dyr), Vadehavet (43 dyr) og Vestjylland (31 dyr) (figur 5). 
Figur 6 giver et mere nøjagtigt overblik over fundlokaliteterne for de sæler, der i 
2008 blev indberettet til Beredskabet for Havpattedyr og Havfugle.  

Figur 6: Fundlokaliteter for spættede sæler     og gråsæler     registrerede i 2008. Locations for the 
common seals and the grey seals registered in 2008  © Kort og Matrikelstyrelsen   

Figur 7: Danmarkskort med angivelse af hvor mange spættede sæler der blev indberettet i 2007 og 
2008 i henholdsvis Sydvestjylland, Nordvestjylland, Nordøstjylland, Sydøstjylland og på Fyn, Sjælland 
og Bornholm. A map of Denmark showing the number of common seals registered in 2007 and 2008  © Kort 
og Matrikelstyrelsen  

I 2008 indberettede de lokale enheder under Skov- og Naturstyrelsen 309 spæt-
tede sæler og 12 gråsæler (figur 9). Sammenlignet med tallene fra 2007 (312 
spættede sæler og 29 gråsæler) (Jensen et al., 2009) var niveauet for indberetnin-
ger af spættede sæler næsten uændret, mens der for gråsælernes vedkomne blev 
indberettet betydeligt færre individer. 

Nordvestjylland
2007: 32
2008: 59

Nordøstjylland
2007: 128
2008: 26

Sydvestjylland
2007: 97
2008: 118

Sydøstjylland
2007: 2
2008: 22

Fyn
2007: 7
2008: 11

Sjælland
2007: 39
2008: 22

Bornholm
2007: 0
2008: 0

Samlede indberetninger af havpattedyr 2008



10

Cirka 17 % af de spættede sæler, der blev indberettet i 2008, blev vurderet 
som værende raske, og derfor blev der ikke foretaget yderligere handlinger. En 
gængs opfattelse er, at en sæl på stranden enten er en hyler eller en syg sæl. I 
visse perioder kan man dog finde raske sæler, der ligger og hviler sig på strandene. 
Sælerne vil i så fald ofte ligge i den karakteristiske bananlignende hvilestilling, hvor 
de ligger på siden med hoved og bagluffer i vejret. Her er det bedst at lade sælen 
ligge og holde god afstand, så man undgår at forstyrre den unødigt.  

Der blev indberettet flest spættede sæler fra juni til september måned og 
færrest i marts og april måned (figur 9). I Danmark føder de spættede sæler deres 
unger fra juni måned til august måned. Derfor var en del af de indberettede sæler, 
i disse måneder, de såkaldte hylere - nyfødte eller få dage gamle sælunger, der af 
ukendte årsager er kommet bort fra moderen, og som ingen chancer har for at 
overleve på egen hånd (figur 10). Årsagen til de mange indberetninger i septem-
ber måned kan være, at sommerens unger i denne periode fravænnes moderen. 
De skal klare sig selv, og her vil det være de stærkeste, der overlever. De svageste 
vil bukke under for sygdomme og infektioner - for eksempel var en stor del af de 
indberettede sæler, der efterfølgende blev obduceret på DTU Veterinærinstituttet 
i Århus eller på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, årsunger inficeret med lun-
georm (se afsnittet: ”Sundhedsstatus hos de spættede sæler og gråsæler 2008”). 

De fleste gråsæler blev i 2008 indberettet fra februar til juni måned. På 
grund af de få indberetninger af gråsæler er det svært at komme med en endegyl-

Figur 8: Antal spættede sæler talt i Vadehavet fra 1976 til 2008. 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 1976 to 2008  
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 respectively  (TSEG, 2008)    

I årene 2003 til 2006 blev der i gennemsnit indberettet 133 spættede sæler årligt. 
Efter en markant stigning i 2007 forblev antallet af indberetninger på samme høje 
niveau i 2008. I 2007 kunne den store indberetningsprocent forklares ved et syg-
domsudbrud blandt sælerne på Anholt. Sygdomsudbruddet spredte sig til andre 
sælkolonier i Kattegat og Skagerrak, hvilket resulterede i, at der blev indberettet 
langt flere sæler i det nordøstlige Jylland end i andre landsdele (figur 7) (Jensen et 

al., 2009). I 2008 var der derimod tale om en generel stigning i antallet af indbe-
retninger over hele landet (figur 7) – her kan de mange indberetninger altså ikke 
forklares ved et lokalt sygdomsudbrud.

Måske kan stigningen i 2008 til dels tilskrives en større bestand af spæt-
tede sæler i Danmark? Bestanden af spættede sæler i Vadehavet har været støt 
stigende siden det sidste udbrud af sælpest (Phocine Distemper Virus - PDV) i 
2002 (TSEG, 2003) (figur 8). I 2008 vurderede Den Trilaterale Sælekspert Gruppe 
(TSEG), ud fra de årlige sæltællinger, at der i den danske del af Vadehavet var en 
bestand på cirka 3.500 spættede sæler (TSEG, 2008). Stigningen var også gæl-
dende for sælbestandene i resten af Danmark. Ifølge den årlige opgørelse fra DMU 
til Skov- og Naturstyrelsen lå bestanden af spættede sæler på 13.300 dyr i 2008 
(Olsen et al., 2010, in press)

Som en følge af den stigende sælbestand i Danmark vil besøgende på de 
danske strande hyppigere støde på hvilende sæler.

Samlede indberetninger af havpattedyr 2008
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dig forklaring på, hvorfor indberetningstidspunkterne fordeler sig på denne måde. 
Man kan gætte på, at yngleadfærden, som hos de spættede sæler, spiller en rolle. 
Gråsælerne omkring Danmark yngler normalt fra februar til marts måned (DMU, 
2006), og på figur 10 kan det også ses at det var i februar måned at de små grå-
sæler blev indberettet til beredskabet.

Figur 11 giver et overblik over størrelsesfordelingen hos de spættede sæler 
og de gråsæler, der blev indberettet i 2008. Det er tydeligt at se, at hovedparten 
af de spættede sæler, der blev indberettet, var unge dyr – en længde på 90 cm til 
109 cm. Til sammenligning har voksne dyr en længde på 120 cm til 200 cm, og en 
nyfødt unge er cirka 80 cm til 100 cm lang (Kinze, 2001; Tougaard et al., 1995). 
Det tyder altså på, at hovedparten af de registrerede, dødfundne eller aflivede sæ-
ler, var i deres første eller andet leveår – i Vadehavet overlever 30 % af årsungerne 
normalt ikke deres første leveår (Reineking, 2003). 
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Figur 9: Antal indberettede spættede sæler og gråsæler opgjort 
per måned i 2008. The total number of common seals and grey 
seals registered each month in 2008
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Figur 10: Antal indberettede spættede sæler og gråsæler med 
en længde på mellem henholdsvis 80-100 cm og 90-110 cm 
opgjort per måned i 2008. The number of common seals and grey 
seals registered each month in 2008 with a length between 80-100 
cm and 90-110 cm respectively ,
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Gråsæl spættet sæl

En fuldvoksen gråsæl kan have en længde på op til 230 cm. De nyfødte unger 
har en længde på cirka 100 cm (Kinze, 2001). Derfor kan man på figur 11 se, at 
det, ligesom hos de spættede sæler, hovedsageligt var unge individer, der blevet 
registreret af beredskabet i 2008. Der blev også registreret to fuldvoksne gråsæler. 
Den ene, en stor hun på 239 cm, blev fundet ved Grå Fyr i Skagen den 5. maj 
2008. Den anden, en henfalden sæl på 230 cm, blev fundet ved Ulvshale på Møn 
den 15. juni 2008. Hunsælen var mager og afkræftet og blev derfor aflivet. Efter-
følgende blev det observeret, at tænderne var nedslidte – det tyder på, at der var 
tale om en gammel sæl. 

På figur 11 skal det bemærkes, at de indberettede individer med en læng-
de på mellem 40 cm til 60 cm antageligt er fejlindtastninger, da disse individer ville 
være mindre end nyfødte sælunger. 

Figur 11: Størrelsesfordelingen hos de indberettede spættede sæler 
og de indberettede gråsæler i 2008. Length distribution among the 
registered common seals and the registered grey seals in 2008   
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Kønsfordelingen hos de spættede sæler og gråsælerne (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 = 0.20 og p = 
0.74 for henholdsvis de spættede sæler og gråsælerne). Det er desuden værd at 
bemærke, at cirka halvdelen af de spættede sæler, ikke blev kønsbestemt.

Borchardt, National Park Schleswig-Holstein, Tyskland, som en del af et overvåg-
ningsprojekt af gråsælerne på Helgoland.   

Sundhedsstatus hos spættet sæl og gråsæl 2008
Af de 309 spættede sæler, der blev indberettet i 2008, var 160 dødfundne. Af de 
149 resterende sæler, blev 123 aflivet på grund af deres ringe tilstand. 

Der var kun tre af de 12 gråsæler, der var dødfundne. Otte blev vurderet til 
helbredsmæssigt at være i så dårlig stand, at de blev aflivet.  

 I løbet af 2008 blev 52 af de i alt 321 sæler indsamlet for efterfølgende at 
blive obduceret. 42 dyr blev obduceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, og 
10 dyr blev obduceret på DTU Veterinærinstituttet i Århus. 

Tre af de spættede sæler, der blev indberettet i 2008, var mærkede. To af de tre 
sæler stammede fra Seehundstation Friedrichskoog i Tyskland, der praktiserer gen-
udsætning af rehabiliterede sæler. Det samme er tilfældet med Seal Rehabilitation 
and Research Centre, Pieterburen i Holland, hvor den sidste af de tre mærkede 
sæler (Kammerslusen d. 17/11 2008) stammede fra. Denne sæl var fuldvoksen og 
var blevet genudsat fra centret i 2005. De to sæler genudsat fra Seehundstation 
Friedrichskoog var begge årsunger med en længde på henholdsvis 104 cm og 107 
cm. De blev aflivet på grund af deres ringe tilstand, og under den efterfølgende 
obduktion blev der observeret lungeorm hos dem begge. Den ene af de to unger 
blev fundet på Esbjerg Havn den 19. januar 2008 – kun tre måneder efter den var 
blevet genudsat i Tyskland (d.11/10 2008).   

 I 2008 blev der desuden indberettet en mærket gråsæl. Denne sæl, fundet 
ved Lærkedalen, Hvide Sande, den 19. juni 2008, var mærket af Dr. Thomas 
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Figur 12: Kønsfordelingen hos de indberettede sæler i 2008. Til venstre ses kønsfordelingen hos de 
spættede sæler. Til højre ses kønsfordelingen hos gråsælerne. Bemærk at næsten halvdelen af de 
spættede sæler ikke blev kønsbestemt. The distribution of sex among the registered seals in 2008  The 
diagram to the left shows the distribution among the common seals, and the diagram to the right shows the 
distribution among the grey seals  Notice that the sex has not been determined for almost half of the common 
seals   

Figur 13: Den procentvise andel af de obducerede 
sæler med henholdsvis orm i mave, lunger eller 
hjerte. For at tage højde for at samme dyr både 
kunne have lunge- mave- og hjerteorm, blev 
disse dyr registreret under alle tre kategorier. 
52 af de i alt 321 indberettede sæler blev 
obduceret. The percentage of the examined seals 
infected with parasites in the lungs, stomach and 
heart  Taking into account that one seal could have 
both parasites in the lungs, stomach and hart these 
seals have been accounted for under each of the 
three categories  Notice that in 2008 an autopsy was 
performed on 52 of the 321 registered seals  
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De 10 spættede sæler obduceret på DTU Veterinærinstituttet i Århus var alle års-
unger med alvorlig lungebetændelse på grund af bakterieinfektioner i forbindelse 
med lungeorm– dette kendes fra de andre Vadehavslande (Tyskland og Holland) 
som den mest almindelige infektion og dødsårsag hos årsunger om efteråret. 
Blandt sælerne, undersøgt på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, var den domi-
nerende lidelse også lungeorm (52 %) (figur 13). Det er primært to arter rund-
orm, 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 inficerer 
derved sælerne via deres føde. Inficering af lungeorm kan være så omfattende, at 
sælen har åndedrætsbesvær og nedsat dykkeevne (figur 14).
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Figur 14: Lungerne fra en spættet sæl inficeret med lungeorm. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Sekundært udvikler inficerede sæler, som beskrevet ovenfor lungebetændelse. 
Den nedsatte dykkeevne påvirker sælens mulighed for fødesøgning, og derfor er 
inficerede sæler ofte afmagrede. Igen i 2008 var lungeorm, som de to foregå-
ende år, den mest dominerende lidelse blandt de indberettede sæler (Jensen et al., 
2009), og set over en længere årrække er der heller ingen tvivl om, at lungeorm 
er blevet langt mere almindelige blandt sæler, end tilfældet var år tilbage. Foruden 
lungeorm, var en del (38 %) af de undersøgte sæler inficeret med rundorm i ma-
ven (figur 13).

Det vides ikke hvor stor en del af sælbestanden, der er inficeret med lun-
georm, uden at det i kritisk grad kompromitterer sælernes sundhed. Der er med 
andre ord stærkt brug for referencemateriale fra bestandene. Bifangede sæler spil-
ler i den forbindelse en central rolle, da dødsårsagen hos disse individer ikke er re-
lateret 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.

       
Indberetninger af hvaler 2008
I 2008 blev der i alt indberettet 235 hvaler. Det er et relativt stort antal, hvis man 
sammenligner med de fem foregående år – siden 2003 er der i gennemsnit blevet 
indberettet 124 hvaler hvert år. Det vil sige, at der blev indberettet næsten dobbelt 
så mange hvaler i 2008. 

Figur 15: Diagrammet viser antallet af 
indberettede hvaler fordelt på art i 2008. 
The diagram shows the number of individuals 
of each cetacean species registered in 2008

Marsvin
Hvidnæse
Hvidskæving
Stribet delfin
Vågehval Marsvin

Hvidnæse
Hvidskæving
Stribet delfin
Vågehval 

Som i foregående år udgjorde marsvin, Phocoena phocoena, (224 dyr) langt ho-
vedparten af de indberettede hvaler i 2008 (2006: 90 dyr; 2007: 96 dyr) (Jen-
sen et al., 2009). Udover marsvinene blev der i 2008 indberettet seks hvidnæser, 
Lagenorhynchus albirostris, to hvidskævinger, Lagenorhynchus acutus, en stribet 
delfin, Stenella coeruleoalba, og to vågehvaler, Balaenoptera acutorostrata (figur 
15). På figur 16 og 17 ses fundlokaliteterne for alle de hvaler, der blev indberet-
tet i 2008. Bemærk at de fire hvalarter, foruden marsvinet, kun blev fundet på 
vestkysten af Jylland (figur 16). Det skal også nævnes, at der den 7. august 2008 
36 sømil vest for Hvide Sande blev observeret, en stor død hval drivende rundt. 
Det var ikke muligt at identificere hvalen, men der var formodentligt tale om en 
finhval, Balaenoptea Physalus.    

Samlede indberetninger af havpattedyr 2008
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Marsvin, Phocoena phocoena
Som førnævnt blev der i 2008 indberettet 224 marsvin fra Skov- og Naturstyrelsens 
enheder (figur 18). Ud af de 224 dyr blev 220 fundet døde, tre blev aflivet og en, et 
bifanget marsvin, blev sluppet fri. I 2008 blev der indberettet langt flere marsvin i 
juni (57 dyr) og juli måned (65 dyr) (figur 18) end i de resterende måneder. Det er 
svært at komme med en endegyldig forklaring på, hvorfor der i 2008 blev indberet-
tet så mange flere individer end foregående år. Antagelig var bestanden af marsvin 

Figur 17: Fundlokaliteter for registrerede marsvin     i 2008. Locations for the registered harbour porpoises 
in 2008  © Kort og Matrikelstyrelsen   

ikke større end de foregående år. SCANS-II (Small cetaceans in the European At-
lantic and North Sea) opgjorde i 2005 bestanden 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. Derudover havde fordelingen af marsvinene i Nordsøen ændret sig 
betydeligt.

Figur 16: Fundlokaliteter for registrerede hvidnæser          stribede delfiner          hvidskævinger
og vågehvaler        i 2008. Locations for the registered White-beaked dolphins, Striped dolphin, White-sided 
dolphins and Minke whales in 2008  © Kort og Matrikelstyrelsen    
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I 1994 var koncentrationen af marsvin størst i den nordlige del af Nordsøen, men i 
2005 havde hovedkoncentrationen af marsvin flyttet sig til den sydlige del af Nord-
søen. I Skagerrak, Kattegat, Bælthavene, og den i den vestlige del af Østersøen 
blev der i 2005 også estimeret et fald i marsvinebestanden (2005:15.557 marsvin; 
1994: 31.715 marsvin) (Teilmann et al., 2008).

Ved den slesvig-holstenske østersøkyst har tyske kollegaer de seneste år set 
en iøjnefaldende 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. Derfor har vores tyske kollegaer en mistanke om, at mange af de strandede 
marsvin langs den slesvig-holstenske østersøkyst er bifangede marsvin, som følge 
af uhensigtsmæssigt fiskeri med nedgarn (Siebert et al., 2009). 

Der blev i 2008 obduceret to marsvin. Det ene marsvin blev obduceret på 

Figur 19: Kønsfordelingen hos de indberettede marsvin i 2008. 
Bemærk at næsten tre fjerdedele af marsvinene ikke blev 
kønsbestemt. The distribution of gender among the registered harbour 
porpoises in 2008  Notice that the gender has not been determent for 
almost three quarters of the registered harbour porpoises  
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Figur 20: Viser størrelsesfordelingen hos de registrerede 
marsvin i 2008. The size distribution among the registered harbour 
porpoises in 2008 
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Figur 18: Diagrammet viser antallet af indberettede marsvin 
fordelt på måned i 2008. The number of harbour porpoises 
registered each month in 2008  
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DTU, Veterinærinstituttet i Århus. Det havde lungebetændelse, som formodent-
ligt skyldtes lungeorm. Det andet marsvin, som var bifanget, blev obduceret på 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Under obduktionen af dette marsvin blev der 
også konstateret lungeorm. 

I 2008 blev 68 ud af de 224 indberettede marsvin kønsbestemt. Kønsfor-
delingen hos de indberettede marsvin kan ses på figur 19. Fordelingen var ikke 
signifikant forskellig fra 1:1 (likelihood ratio test: p = 0.82), hvilket også var tilfæl-
det de to foregående år (Jensen et al., 2009).  

Som det også var tilfældet de to foregående år (Jensen et al., 2009) havde 
størstedelen af de indberettede marsvin en længde mellem 100 cm og 150 cm 
(figur 20). Der blev heller ikke i 2008 indberettet mange helt unge eller helt gamle 
individer – et voksent dyr har typisk en længde på op til 180 cm, mens en nyfødt 
unge cirka måler 75 cm (Kinze, 2001). 
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Hvidnæse, Lagenorhynchus albirostris
I 2008 blev der indberettet seks hvidnæser - dobbelt så mange som i 2007. Tilbage 
i 2006 blev der kun registreret to hvidnæser (Jensen et al., 2009). Der blev indbe-
rettet to hvidnæser fra Skov- og Naturstyrelsens lokalenhed i Blåvandshuk (Vejers 
Strand 16/6 2008 og Skallingen 18/6 2008); to fra Vendsyssel (Skagen Havn 15/1 
2008 og Nørlev Strand 22/10 2008); en fra Vadehavet (Mandø vestkant 2/3 2008) 
og en fra Vestjylland (Lemvig, Ferring Sø 28/8 2008) – alle indberetninger af hvid-
næser stammede således fra den jyske vestkyst. I Danmark bliver der hyppigst 
observeret hvidnæser i Nordsøen og det ydre Kattegat (Kinze, 2001). 

Kun tre ud af de seks indberettede hvidnæser var friske og intakte dyr, som 
det umiddelbart var muligt at kønsbestemme – der var tale om to hanner og en 
hun. De to hanner blev obduceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Den ene, 
fundet på Mandø, var 266 cm lang og vejede 287 kg. I maven på den blev der, lidt 

Figur 21: Bunden af en dåse fundet i maven på den hvidnæse, der strandede på Mandø vestkant den 
2. marts 2008. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

usædvanligt, fundet bunden af en dåse (figur 21). Den anden, fundet på stranden 
i Vejers, havde en længde på 221 cm. Hunnen blev fundet ved Skagen Havn. Den 
blev fragtet til DTU Veterinærinstituttet i Århus, hvor den blev obduceret. Der blev 
fundet kroniske infektioner i maven, tarmene, lungerne, livmoderen og lymfeknu-
derne hos hvidnæsen. Det var dog ikke muligt at fastlægge årsagen hertil, men 
der blev fundet antistoffer mod Brucella – en almindelig sygdom hos havpattedyr. 
Brucella kan give anledning til forskellige symptomer heriblandt reproduktionsvan-
skeligheder - for eksempel kalvekastningsfeber. 

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 frisk, er det let at artsbestemme, da hvidnæser har et 
kort næb med en karakteristisk hvid farve (Kinze, 2001).   

Hvidskæving, Lagenorhynchus actus
Som de tre foregående år (Jensen et al., 2009) strandede der igen i 2008 hvid-
skævinger i Danmark – denne gang to hvidskævinger - hvidskævingen træffes i 
normalt i Nordatlanten fra de Britiske Øer i vest til den amerikanske østkyst.
 Hvidskævingen er på størrelse med hvidnæsen og har ligeledes et kort 
næb. Den letteste måde at kende disse to delfinarter fra hinanden er ved at kigge 
på næbbets farve. Næbbet hos hvidskævingen er mørkt, mens næbbet hos hvid-
næsen, som beskrevet ovenfor, er hvidt. Desuden kan man tælle antallet af tæn-
der. Hvidskævingen har 29-40 kegleformede tænder i hver kæbehalvdel, mens 
hvidnæsen kun har 25-28 tænder (Kinze, 2001).  

Den ene af de indberettede hvidskævinger (Bøvling Klit d. 11/4 2008) var 
en han, der målte 256 cm. Den anden var en hun (Vrist, Klosterheden d. 22/11 
2008) på 204 cm, som vejede omkring 100 kg. Til sammenligning måler voksne 
dyr mellem 190 cm til 290 cm og vejer mellem 165 kg og 200 kg – det var altså 
tale om to voksne individer.

Begge hvaler blev obduceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, men 
der blev ikke observeret sygdomstegn under obduktionerne.  

Stribet delfin, Stenella coeruleoalba
På Hjerting Strand ved Esbjerg strandede der den 6. marts 2008 en stribet delfin. 
Stribet delfin ses ikke ofte nord for 50ºN, og er derfor en meget sjælden gæst i de 

Samlede indberetninger af havpattedyr 2008



17

danske farvande (Kinze, 2001). Den strandede delfin var en han med en længde 
på 189 cm og en vægt på 65 kg – normalt har voksne dyr en længde på mellem 
180 cm til 250 cm og en vægt på 110 kg til 170 kg (Kinze, 2001). 

Som det ses på figur 22 er den stribede delfin en slank delfin med et ty-
deligt næb. Den har desuden en tydelig smal sort stribe ned langs siderne. Ved 
lufferne kan den sorte stribe være delt i to eller tre striber. 

Vågehval, Balaenoptera acutorostrata
De vågehvaler, der strander i Danmark, er ofte meget henfaldne, når de driver i 
land. Det var også tilfældet med de to vågehvaler, der strandede i 2008 (Banks 
Gaard, Hvide Sande d. 30/6 2008 og Vejlby Klit d. 23/7 2008). På grund af den 
ofte ringe stand kan det være svært at artsbestemme en vågehval. De mangler 

Figur 22: Stribet delfin strandet på Hjerting Strand ved Esbjerg den 6. marts 2008. Foto: Fiskeri- og 
Søfartsmuseet.    

Figur 23: Henfalden vågehval strandet ved Banks Gaard, Hvide Sande den 30. juni 2008. Foto: Leif 
Andersen, Materialegården, Hvide Sande. 

ofte den forreste del af hovedet med overkæberne, der bærer barderne samt det 
todelte blåsthul på toppen af hovedet – kendetegnene for bardehvaler. At en hen-
falden 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 23).
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