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KÆRE LÆSER
Beredskabet vedrørende Havpattedyr og Havfugle har blandt andet til formål 
at sikre en effektiv indsamling af oplysninger og konsekvent registrering af 
strandede havpattedyr i Danmark.
Indsamlingen af informationer om havpattedyr har fundet sted siden 1991 og 
foregår som et tæt samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Fiskeri- og
Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Mu-
seum i København.
En del af de strandede havpattedyr indsamles og obduceres med henblik på at 
få vigtige oplysninger om denne ellers vanskeligt tilgængelige dyregruppe samt 
bestemme sundhedstilstanden i bestandene. Derudover udtages vævsprøver, 
der kan indgå i forskning. Foruden indsamling og registrering er en vigtig
del af beredskabsplanen også at sikre en hurtig og skånsom afl ivning af syge el-
ler nødlidende havpattedyr. Idet strandede hvaler ofte fi ndes døde, er afl ivning 
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 Natursty-
relsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet eller Statens Naturhistoriske Museum, Zoolo-
gisk Museum. Bagerst i denne rapport fi ndes de relevante kontaktoplysninger. 
Alle oplysninger om de registrerede og indsamlede havpattedyr samles i en 
database, der administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhisto-
riske Museum, Zoologisk Museum.  
I den rapport, du sidder med i hænderne, er registreringerne af havpattedyr for 
2006-2007 samlet. Rapporten giver et overblik over hvilke arter, der mere eller 
mindre regelmæssigt kan træffes i de danske farvande. Desuden giver rappor-
ten et indblik i ændringer i forekomsten af arterne, deres generelle sundheds-
status samt eventuelle tegn på sygdomsudbrud.

God læselyst!
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ENGLISH ABSTRACT
The contingency plan concerning stranding of marine mammals in Denmark is 
administrated by the Danish Forest and Nature Agency, Fisheries and Maritime 
Museum and Natural History Museum of Denmark, Zoological Museum. Accor-
ding to this plan, all stranded whales, harbor porpoises excluded, are catalogued 
and collected by the two museums to secure that important information is regi-
stered. Tissue samples and skeletal remains are stored under optimal conditions. 
Moreover, the contingency plan secures quick and human termination of sick 
and suffering marine mammals. This publication reports on registered marine 
mammals in the period 2006-2007.

REGISTERED HARBOR SEALS IN 2006 AND 2007
During the two year period a total of 452 harbor seals were registered. In 2006 
and 2007, 140 and 312 harbor seals were registered respectively. The marked 
increase in 2007 is due to high mortalities among the harbor seals at the island 
of Anholt in the Kattegat Sea, caused by a so far unidentifi ed pathogen. As both 
the 1988 and 2002 Phocine Distemper Virus (PDV) outbreaks started out at this 
island, it was initially suspected that the 2007 die off was caused by this virus. 
However, pathological investigations have not identifi ed PDV in any of the 
examined individuals. Of the 140 harbor seals registered in 2006, 76 individuals 
were found dead, while 36 were found suffering and subsequently terminated. 
The remaining 28 harbor seals that were found alive were healthy animals and 
no further actions were taken. In 2007, 223 harbor seals were found dead and 
63 terminated. 26 individuals were left without further actions. The sex-ratio 
for the harbor seals was in both years not signifi cantly different from unity 
(Likelihood ratio test; p = 0.16 and p = 0.58 for 2006 and 2007 respectively; p = 
0.25 overall). Two registered harbor seals carried tags from the seal station in 
Fridrichskoog, Germany. Both individuals were found dead.

REGISTERED GREY SEALS IN 2006 AND 2007
Thirteen and 29 grey seals were registered in 2006 and 2007 respectively. In 
the winter 2007, three pups were found along the west coast of Denmark. One 
of these still carried patches of the lanugo coat indicating that it had been born 
within 2-4 weeks. 

Although the origin of these juveniles is unknown, the fi ndings suggest that grey 
seal might breed in the Danish part of the Wadden Sea. 
The size distribution for the grey seals was markedly different from the distri-
bution for the harbor seals by showing a bimodal pattern. Hence, mainly young 
and old individuals were represented, while the segment in between was un-
derrepresented. Also, the sex ratio for the grey seals deviated from the results 
for the harbor seals by being signifi cantly male biased (mean sex ratio 1:2.3; 
likelihood ratio test, overall p = 0.02). Three of the registered grey seals were 
tagged. One individual, registered in 2006, had been tagged by the seal station 
in Fridrichskoog, Germany, another, also registered in 2006, had been tagged by 
the National seal sanctuary in Cornwall, while the last tagged grey seal (2007) 
originated from London Zoo.   

REGISTERED WHALES IN 2006 AND 2007
In 2006 and 2007 a total of 94 and 108 whales were registered respectively. Most 
of these were harbor porpoises accounting for 90 and 96 of the whales in 2006 
and 2007 respectively. Most of the whales are registered during the summer 
months, with the exception of a pronounced peak in March 2007 (fi gure 12). 
During this month 22 harbor porpoises were found stranded in the same area. 
Although decay of the carcasses concealed any external markings, the event does 
lead one to suspect by-catch as a plausible cause. The sex ratio among the stran-
ded harbor porpoises was not signifi cantly different from unity (likelihood ratio 
test; overall p = 0.74), which is in contrast to previous years that have shown a 
male-biased ratio among stranded harbor porpoises. The size distribution is ap-
proximately normal, with the highest frequency in the range 100-140 cm.

In 2006, apart from harbor porpoises, 1 minke whale, 2 white-beaked dolphins 
and 1 Atlantic white-sided dolphin were reported stranded along the Danish 
coasts. Year 2007 saw a higher diversity: 3 minke whales, 1 orca, 1 long-fi nned 
pilot whale, 3 white-beaked dolphins, 2 Atlantic white-sided dolphins, 1 com-
mon dolphin and fi nally 1 Risso´s dolphin stranded that year. The latter species 
has only been reported from Danish territory once before, when two specimens 
were found in 1938.  

English abstract
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PROCEDURE VED INDBERETNING 
I henhold til ”Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle” indsamles 
alle strandede hvaler i de danske farvande – med undtagelse af marsvin. I hen-
hold til det trilaterale Vadehavssamarbejde indsamles der, såfremt de er friske, 
også døde spættede sæler og gråsæler fra Vadehavsområdet. De indsamlede dyr 
undersøges på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg eller på Statens Naturhistoriske 
Museum, Zoologisk Museum i København. Dyrene undersøges blandt andet for 
sygdoms- og parasitforekomst. Derudover opmåles dyrene, og der bliver udta-
get vævsprøver fra forskellige organer, som for eksempel lever, muskel, spæk og 
nyrer. 
Nogle gange er det ikke hensigtsmæssigt at indsamle dyrene - for eksempel hvis 
dyrene er meget henfaldne eller ukomplette. Marsvin og sæler udenfor vade-
havsområdet indsamles heller ikke, med mindre der er mistanke om sygdom 
eller dyrene har særlig videnskabelig interesse – for eksempel et frisk bifanget 
marsvin. Selvom dyrene ikke indsamles er det vigtigt, at så mange oplysninger 
som muligt omkring dyrene registreres og indberettes - data kan give værdifulde 
informationer om eksempelvis bestandsstatus og udbredelse i de danske farvan-
de. Når oplysningerne registreres og indberettes indgår de i den årlige opgørelse. 
Indberetningen fra hver lokal enhed foretages via Skov- og Naturstyrelsens 
Intranet i et særligt skema. Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk videresender 
indberetningerne til Fiskeri- og Søfartsmuseet, der udarbejder en rapport med 
udgangspunkt i de indberettede registreringer. 
I de følgende afsnit gives 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. Loka-
liteten skal helst angives så præcist som muligt. Den nøjagtige GPS position er 
naturligvis det optimale. Hvis en GPS modtager ikke er tilgængelig er længde/ 
bredde position fra et kort eller angivelse i form af lokale stednavne at foretræk-
ke.

Gråsælen (til venstre) kendes på sin lige snudeprofil, mens snudepartiet hos den spættede sæl 

(til højre) har en konkav krumning. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.  

Tænderne er et godt kendetegn ved adskillelse af gråsæl og den spættede sæl. Den spættede 

sæl (til højre) har tre-takkede kindtænder, mens gråsælen (til venstre) har kegleformede kind-

tænder. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Næseborene hos gråsæl (til venstre) er klart adskilte på den bredere snude, mens de hos spættet 

sæl (til højre) sidder tættere og danner et V. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

                                                 Procedure ved indberetning
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MARSVINET KENDES BL.A. PÅ SINE SPATELFORMEDE 

TÆNDER. HOS NYFØDTE UNGER AF HVIDNÆSE, DER 

KAN FORVEKSLES MED MARSVINET PGA. STØR-

RELSEN, ER TÆNDERNE ENDNU IKKE VOKSET UD. 

FOTO: FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

ARTSBESTEMMELSE
Det næste trin ved fund af et havpattedyr er at bestemme hvilken art der er tale 
om. Til hjælp ved artsbestemmelse fi ndes der i ”Beredskabsplan vedrørende 
Havpattedyr og Havfugle” en kort beskrivelse af de oftest forekommende arter 
af havpattedyr i Danmark. Diverse håndbøger om havpattedyr er ligeledes 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. 
Mens en del arter er lette at genkende, kan artsbestemmelsen i visse tilfælde 
volde problemer. Det kan bl.a. være vanskeligt at adskille især unge individer af 
gråsæl og den spættede sæl. Her er hovedformen et godt kendetegn. Hovedet hos 
den spættede sæl er hundelignende med et konkavt svaj i snudeprofi len, mens 
hovedet hos gråsælen er kegleformet med en lige snudeprofi l. Ydermere danner 
næseborene hos den spættede sæl et V, mens de hos gråsælen fremtræder som to 
klart adskilte streger på den bredere snude. 
Sælernes tænder kan også være en god hjælp ved artsbestemmelsen. Den spætte-
de sæl har udprægede tre-takkede kindtænder, mens gråsælen har kegleformede 
tænder.

Procedure ved indberetning
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De senere år har bestanden af gråsæler i Vadehavet været i fremgang. Det bety-
der at gråsælen oftere ses i Danmark. Gråsælen har ikke ynglet i den danske del 
af Vadehavet i næsten 100 år, men i starten af 2007 blev der hér fundet tre grå-
sælunger, hvoraf én stadig bar rester af fosterpels. Gråsælungen mister normalt 
sin fosterpels 2-4 uger efter fødslen, og fundet tyder derfor på, at gråsælen kan 
have ynglet i det danske Vadehav i 2007. Det vides dog ikke med sikkerhed hvor 
ungerne er født. På baggrund af disse observationer og fremgangen i den tyske og 
den hollandske bestand kan man i fremtiden oftere forvente at støde på gråsæ-
len langs den jyske vestkyst. Derfor er det vigtigt, at man er ekstra opmærksom, 
når man skal artsbestemme sæler. Foruden Vadehavet træffes gråsælen også i de 
indre danske farvande og der er de senere år fl ere gange fundet unger af gråsæl i 
sælreservatet Rødsand vest for Gedser.
Det er ikke kun sælarterne, der kan forveksles med hinanden. Hvidnæsens ny-
fødte unger kan forveksles med marsvin. Den nyfødte hvidnæse måler omtrent 
120 cm og har altså samme størrelse som et ungt marsvin. Som hos sælerne kan 
tænderne være en god hjælp ved artsbestemmelsen. Marsvinets tænder er karak-
teristisk spatelformede, mens tænderne hos hvidnæsen er kegleformede. Det er 
især vigtigt at bemærke, at tænderne hos den nyfødte hvidnæse endnu ikke er
vokset ud. 
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                                                Procedure ved indberetning

Kønsbestemmelse hos sæler. Hannen kendes på penisåbningen et stykke neden for navlen, mens hunnen kendetegnes ved 

2 dievorter umiddelbart neden for navlen samt skede og anus under halen

Kønsbestemmelse hos hvaler. Hannens kønsslids er placeret langt fremme, mens hunnens kønsslids er placeret længere tilbage og samti-

digt flankeret af to dievorter.

   

KØNSBESTEMMELSE
Kønsbestemmelse kan være vanskelig, især ved unge dyr. Oplysninger om køn er dog et meget vigtig parameter i relation til artens biologi, og derfor gives der 
her en kort vejledning til kønsbestemmelse hos sæler og hvaler.
Ved kønsbestemmelse hos sæler kendes hunnen på de to dievorter umiddelbart neden for navlen. Hannen har derimod en åbning til penis et stykke neden for 
navlen. Samtidigt har hannen, under halen, kun én åbning (anus). Hunnen har to åbninger (anus og skede).
For hvalernes vedkommende er kønsslidsens placering et godt kendetegn. Hos hunnen er kønsslidsen placeret tæt på anus. Hos hannen sidder den betydeligt 
længere fremme. Hunnerne har desuden en dievorte placeret på hver side af kønsslidsen.
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Procedure ved indberetning

MÅLTAGNING
For at sikre pålidelig måltagning er det vigtigt, at dyret ligger fuldt udstrakt un-
der opmåling. Det kan derfor ofte være nødvendigt at rette dyret ud, inden man 
begynder opmålingen. Hos sælerne måles totallængden dvs. stangmålet (ret linje 
langs jorden) fra snudespids til bagluffespids. Målet tages bedst, hvis sælen ligger 
på bugen med halsen strakt som vist på illustrationen. Det er i de fl este tilfælde 
muligt at tage dette mål, selvom sælen er meget henfalden.
Hos hvalerne tages standardlængden (stangmål) fra hakket i halen til snudespids. 
Dette mål kan i de fl este tilfælde også tages på dyr, der er henfaldne. Derudover 
tages for hvaler, med undtagelse af marsvin, en række yderligere mål, der frem-
går af et særligt skema.

SAMLEDE INDBERETNINGER AF HAVPATTEDYR 2006-2007
Samlet håndterede ”Beredskabet for Havpattedyr og Havfugle” henholdsvis 247 
og 449 havpattedyr i 2006 og 2007. Mens antallet af indberetninger for 2006 
ligger lidt under gennemsnittet over de tre foregående år (gennemsnitligt 279 
indberetninger) ligger antallet for 2007 klart over. År 2007 blev således et travlt 
år for de involverede parter. Det høje antal i 2007 skyldes et forhøjet antal ind-
beretninger af spættet sæl fra Fussingø Statsskovdistrikt (nu SNS Kronjylland). 
Grunden hertil skal fi ndes i et sygdomsudbrud i juni måned på Anholt (se afsnit 
om spættet sæl senere).

                       Når man skal måle sælernes længde, tages stangmålet fra snudespids til bagluffespids

                      Når man skal måle hvalernes længde, tages stangmålet fra snudespids til hakket i halen. 
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                               Samlede indberetninger af havpattedyr 2006-2007 

Henholdsvis 16 og 18 distrikter håndterede havpattedyr i henholdsvis 2006 og 
2007. Det er således langt størstedelen af de i dag i alt 20 enheder under Skov- og 
Naturstyrelsen, der i et eller andet omfang har været i forbindelse med havpat-
tedyr. 

Figur 2: Antal indberetninger af sæler fordelt på de enkelte distrikter under Skov- og Naturstyrelsen. 

Flere distrikter oplevede en markant stigning i håndterede sæler i 2007 sammenlignet med 2006. 

Number of registered seals and whales reported from each district in 2006 and 2007 respectively.

Bo: Bornholms distrikt; Bu: Buderupholm distrikt; Fa: Farum distrikt; Fb: Fredensborg distrikt; Fe: 
Feldborg distrikt; Fs: Falsters distrikt; Fu: Fussingø distrikt; Fy: Fyns distrikt; Gr: Gråsten distrikt; Jæ: 
Jægersborg distrikt; Kl: Klosterhedens distrikt; Kr: Kronborg distrikt; Kø: Københavns distrikt; Li: Lindet 
distrikt; Nj: Nordjyllands distrikt; Od: Odsherred distrikt; Ox: Oxbøl distrikt; Ra: Randbøl distrikt; Si: 
Silkeborg distrikt; Th: Thy distrikt.     

Figur 1: Antal indberettede hvaler opgjort for de enkelte distrikter under Skov- og Naturstyrelsen. 

Number of whales registered by each district. Bo: Bornholms distrikt; Bu: Buderupholm distrikt; Fa: 
Farum distrikt; Fs: Falsters distrikt; Fu: Fussingø distrikt; Fy: Fyns distrikt; Gr: Gråsten distrikt; Ha: 
Haderslev distrikt; Kl: Klosterhedens distrikt; Kr: Kronborg distrikt; Kø: Københavns distrikt; Nj: Nordjyl-
lands distrikt; Od: Odsherred distrikt; Ox: Oxbøl distrikt; Ra: Randbøl distrikt; Si: Silkeborg distrikt; Th: 
Thy distrikt.  

I 2007 afl ivede distriktet over årets tre første måneder hele 28 sæler, og også i 
sommermånederne, hvor hylerne dominerer billedet, måtte distriktet håndtere 
et stort antal sæler.

Omfanget varierer dog meget distrikterne imellem og fra år til år. Som tidligere 
nævnt håndterede Fussingø Statsskovdistrikt et stort antal havpattedyr i 2007 (i 
alt 120 dyr), mens dette distrikt blot håndterede et enkelt dyr i 2006. Thy Stats-
skovdistrikt håndterede ligeledes væsentligt fl ere havpattedyr i 2007 (i alt 48 
dyr) i forhold til 2006 (3 dyr). Det samme gjaldt Odsherred Statsskovdistrikt (nu 
SNS Storstrøm). Som vanligt håndterede Oxbøl Statsskovdistrikt (nu SNS Blå-
vandshuk) mange havpattedyr både i 2006 (74 dyr) og 2007 (98 dyr). 
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Spættede sæler 2006-2007

SKOV- OG NATURSTYRELSENS FOLK MÅTTE I 2007 

RYKKE UD LANGT OFTERE END ÅRET FØR. HER VED 

STRANDINGEN AF EN LANGLUFFET GRINDEHVAL I JA-

NUAR MÅNED. FOTO: FISKERI- OG SØFARTSMUSEET.

SPÆTTEDE SÆLER 2006-2007
I 2006 og 2007 blev der indberettet henholdsvis 140 og 312 spættede sæler. Det 
høje antal i 2007 skyldtes, som tidligere nævnt, et sygdomsudbrud blandt sæ-
lerne på Anholt. Da de to sælpest-epidemier, i henholdsvis 1988 og 2002, begge 
startede på Anholt faldt mistanken indledningsvis på endnu et udbrud af Pho-
cine Distemper Virus (PDV). Sygdommen spredte sig over de følgende måneder 
til andre sælkolonier i Kattegat og Skagerak. Syge individer antog en krumrygget 
holdning og udviste nedsat bevægelse. Senere i forløbet omfattede sygdomsteg-
nene også åndedrætsbesvær og ophostning af blod. De indsamlede sæler viste dog 
efter nærmere undersøgelser hos de veterinære myndigheder ikke tegn på sæl-
pest. Hvad der slog sælerne på Anholt ihjel er fortsat uvist, men en ukendt virus 
kunne meget vel have været på spil. Hvor sygdommen kom fra er ligeledes uvist, 
men smitte fra marsvin kan ikke udelukkes, da der også blev observeret marsvin 
med lignende sygdomstegn.

Figur 3: Antallet af indberetninger af spættede sæler opgjort pr. måned i årene 2006 og 2007. 

Bemærk den markante top i juni måned, der skyldes et endnu uidentificeret sygdomsudbrud på Anholt. 

Total number of harbour seals registered each month in the years 2006 and 2007. Notice the peak 

in June 2007, representing high mortalities among harbor seals at the island of Anholt caused by a 

so far unidentified pathogen.
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                                                Spættede sæler 2006-2007

SPÆTTEDE SÆLER 2006-2007
I 2006 fordelte indberetningerne sig på 76 dødfundne spættede sæler og 64 le-
vende. Blandt sidstnævnte blev 36 afl ivet, mens de resterende 28 blev efterladt, 
da det blev vurderet, at de ikke fejlede noget. Året efter blev 223 registreret som 
dødfundne, mens 89 var levende. 63 af disse blev afl ivet. Kønsfordelingen hos de 
indberettede dyr er vist i tabellen herunder. Trods en lille overvægt af hanner i 
begge år var kønsfordelingen ikke statistisk signifi kant forskellig fra 1:1 (likeli-
hood ratio test; p = 0,16 og p = 0,58 i henholdsvis 2006 og 2007; p = 0,25 overall). 
En stor andel af sælerne blev ikke kønsbestemt.

Køn 2006 2007

Han 36 108

Hun 25 100

Ukendt 79 104

Figur 4: Størrelsesfordeling for registrerede spættede sæler i henholdsvis 2006 og 2007. Length di-

stribution of registered harbor seals in the years 2006 and 2007.

Et kig på størrelsesfordelingen blandt de registrerede spættede sæler afslører en 
klar overvægt af unge dyr (fi gur 4). Dette afspejler, at det ofte er dyr under ét 
år gamle, der afl ives. Størrelsesfordelingen i 2007 var tydeligvis mere skæv end 
i 2006 med overvægt hos de helt unge individer. Årsagen skal igen fi ndes hos 
sygdomsudbruddet på Anholt, der primært ramte nyfødte og juvenile dyr.  
I 2006 fulgte fundlokaliteterne for indberettede spættede sæler det typiske bil-
lede fra tidligere år. Fundene var således primært koncentreret omkring den 
jyske vestkyst samt Nordøstjylland (fi gur 5). I 2006 blev der desuden observeret 
en spættet sæl i Skjern Å. Sælen var svømmet helt op til Kong Hans bro tæt ved 
Skjern by. Sælen så imidlertid sund og velnæret ud og forsvandt igen. Selvom 
sæler i danske vandløb er et særsyn, så er fænomenet alligevel observeret fl ere 
gange over de seneste år. Især Karup Å har været besøgt af fl ere sæler i 2006 
og 2007 til stor frustration for lokale lystfi skere. Sælerne er observeret over en 
strækning fra Skive by, nær udløbet, helt op til Karup by og sågar til tilløbet af 
Haderis Å. Sælerne søger tilsyneladende føde i åen, der har en god opgang af 
havørreder. Situationen i Karup Å har nået et omfang, der bl.a. har ført til, at 
lystfi skere og lodsejere i fællesskab har anmodet Skov- og Naturstyrelsen, Feld-
borg Statsskovdistrikt om regulering af sælbestanden.     
I 2007 blev der udover i Vest- og Nordjylland registreret et væsentligt antal 
spættede sæler fra Djursland, Anholt samt Vestsjælland. Sygdomsudbruddet, der 
i sommeren 2007 startede på Anholt og siden spredte sig i Kattegat og Skagerak, 
er formodentligt årsagen til denne stigning.
To af de spættede sæler, der blev indberettet i 2006 og 2007 var mærkede. Begge 
stammede fra Fridrichskoog Seehundestation i Tyskland, der praktiserer genud-
sætning af rehabiliterede sæler. Begge sæler blev på grund af omstændighederne 
afl ivet. Den ene efter at have siddet fast i et stenbidergarn ikke langt fra Tors-
minde, den anden efter at være fundet afkræftet på Grenen.  
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Spættede sæler 2006-2007

Figur 5: Fundlokaliteter for de spættede sæler, 2006. 

Locations for registered harbor seals in the year 2006.

Figur 6: Fundlokaliteter for de spættede sæler, 2007. 

Locations for registered harbor seals in the year 2007.
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                                                     Gråsæler 2006-2007

GRÅSÆLER 2006-2007
Gråsæler er stadig langt sjældnere blandt registreringerne end spættede sæler, 
men i både 2006 og 2007 var antallet højere end de foregående 3 år (der bød på 
henholdsvis 7, 7 og 9 gråsæler). Således blev der i 2006 indberettet 13 gråsæler, 
mens tallet i 2007 var helt oppe på 29 gråsæler. Denne tendens til en stigning 
i antallet af gråsæler er formodentligt primært en afspejling af de senere års 
udvikling i gråsælbestanden i Tyskland og Holland, da langt størstedelen blev 
fundet langs den jyske vestkyst. Et par af dyrene kan dog muligvis være født i 
den danske del af Vadehavet eller på den jyske vestkyst. I januar måned 2007 
blev der således fundet en ung gråsæl han på Fanø. Ungen bar stadig rester af 
embryonalpelsen på lufferne. Normalt mister gråsælerne denne pels når de er 2-
4 uger gamle, og det er derfor nærliggende at tro, at denne unge er født på dansk 
territorium. 
Yderligere to gråsælunger blev kort tid efter fundet ved henholdsvis Blåvands-
huk og Kærgård plantage. Disse fund underbygger antagelsen om, at gråsælen 
efter 100 års fravær nu muligvis er tilbage som ynglende art i det danske Vade-
hav. På baggrund af disse fund og den positive udvikling i Tyskland og Holland 
er det derfor nærliggende at tro, at antallet af gråsæler langs den jyske vestkyst 
fremover vil tiltage. Derfor er det særligt vigtigt, at man er ekstra opmærksom, 
når man skal artsbestemme sæler fundet i denne region.

Gråsælunge fra Rindby januar 2007. Bemærk resterne af lanugo 

pelsen (embryonalpels) på lufferne. Det vidner om, at ungen højst 

var 4 uger gammel. Foto: Thyge Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Indberetningerne af gråsæl var især koncentreret i vinter- og forårsmånederne 
(fi gur 8). Der blev indberettet gråsæler fra i alt otte distrikter, men som tidligere 
nævnt, er det vadehavsområdet og den jyske vestkyst, der dominerer billedet. 
Alene Oxbøl Statsskovsdistrikt (23 dyr) og Klosterheden Statsskovdistrikt (6 dyr) 
håndterede i 2006 og 2007 69 % af de indberettede gråsæler. I 2006 blev der re-
gistreret 4 gråsæler fra østersøområdet. Tre af disse kom fra Bornholm, mens den 
sidste blev indberettet af Falster Statsskovdistrikt (nu SNS Storstrøm). Genetiske 
undersøgelser har vist, at Østersøbestandene og Nordsøbestandene kan betragtes 
som separate bestande, og de indberettede gråsæler fra Østersøen skal derfor ses 
uafhængigt af udviklingen i Vadehavsområdet. I 2006 blev fem gråsæler afl ivet, 
mens otte var dødfundne. Året efter blev der indberettet 14 afl ivninger af gråsæl 
og otte dødfundne dyr. Syv dyr blev registreret som levende. De blev enten vur-
deret sunde og raske, var forsvundet igen eller blev indsamlet til rehabilitering (1 
individ). I Danmark sættes rehabiliterede dyr ikke tilbage i naturen, og indsam-
lede dyr indgår derfor i bestanden i zoologiske anlæg.

Figur 7: Antal indberettede gråsæler i 2006 og 2007 fordelt på distrikt. Distrikterne langs den 

jyske vestkyst dominerer. Number of registered grey seals i 2006 and 2007 reported from each 

district. The districts at the west coast of jutland report the majority of grey seals. Bo: Bornholms 
distrikt; Fs: Falsters distrikt; Fu: Fussingø distrikt; Kl: Klosterhedens distrikt; Li: Lindet distrikt; Nj: 
Nordjyllands distrikt; Ox: Oxbøl distrikt; Th: Thy distrikt.
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Gråsæler 2006-2007

Figur 8: Antal indberettede gråsæler fordelt på måned for årene 2006-2007. Den overvejende del 

indberettes i vintermånederne. Number of registered grey seals each month in 2006 and 2007 

respectively. The majority of grey seals are registered in the winter months.

Størrelsesfordelingen blandt de indberettede gråsæler (fi gur 9) afviger fra billedet 
for de spættede sæler (fi gur 4). Der er således kun registreret helt unge dyr eller 
store og gamle dyr. Segmentet imellem er altså ikke repræsenteret og fordelingen 
fremstår derved med to toppe i modsætning til én top blandt de spættede sæler.  

Spættede sæler og gråsæler på Langli Sand. 

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Figur 9: Størrelsesfordeling for registrerede gråsæler i henholdsvis 2006 og 2007. Der er udeluk-

kende indberettet helt unge dyr samt gamle og fuldvoksne dyr. Length distribution of registered 

grey seals in 2006 and 2007 respectively. The distribution is clearly bimodal representing mainly 

juveniles and old individuals.

Kønsfordelingen hos de indberettede gråsæler viste i modsætning til billedet for  
de spættede sæler en vis overvægt af hanner:

Køn 2006 2007

Han 7 16

Hun 3 7

Ukendt 3 6

Sammenlagt forekom der over begge år signifi kant fl ere hanner end hunner 
blandt gråsælerne (likelihood ratio test, p = 0,02). Særligt markant var det at seks 
ud af de i alt syv indberettede voksne gråsæler var hanner. 
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Figur 10: Fundlokaliteter for gråsæler, 2006 () og 2007(). Det er tyde-

ligt at de indberettede gråsæler næsten udelukkende hører den jyske vest-

kyst til. Bemærk gråsælen, der blev samlet op ved et af oliefelterne langt 

ude i Nordsøen. Locations for registered grey seals in 2006 and 2007. 

The vast majority of grey seals are found at the west coast of Jutland. 

Notice the grey seal, a weakened young female, found at one of the oil-

fields in the North Sea. This individual was brought back to the Fisheries 

and Maritime museum for rehabilitation and later handed over to the Kat-

tegat centre.

I 2007 indtraf en pudsig hændelse ved et af oliefelterne i Nordsøen. En meget 
forkommen ung gråsæl søgte hvile ved Gormfeltet og blev hjulpet om bord på en 
af Esvagts redningsbåde. Senere blev den transporteret til Esbjerg med et forsy-
ningsskib, hvor den kom i pleje på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Efter at være blevet 
fodret op blev ungen sendt til Kattegatcentret, der netop manglede en gråsæl i 
deres anlæg. Sidst en lignende episode forekom, var i 2004 hvor en ung afkræf-
tet gråsælhun kravlede op på ralsugeren ”Glarea”. Denne sæl blev også bragt til 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor den hurtigt kom sig. Sælen, der blev 
opkaldt efter ralsugeren, ”Glarea”, kan i dag ses i sælariet på museet.    
Tre af de indberettede gråsæler var mærkede. Én gråsæl var mærket og udsat fra 
sælstationen i Fridrichskoog i Tyskland d. 10. januar 2006. Denne sæl blev fundet 
død d. 18. april 2006 og overlevede altså blot godt 3 måneder efter at være slup-
pet tilbage til naturen. Dette mønster ses desværre ofte og understreger blot, at 
Danmarks beslutning om ikke at udsætte rehabiliterede sæler i naturen er rigtig. 
De to andre gråsæler var mærket af henholdsvis National Seal Sanctuary i Corn-
wall, England og  London Zoo. Begge disse sæler var angrebne af parasitter, der 
ikke kan udelukkes at have spillet en rolle i forbindelse med sælernes død.

Der blev i 2006 og 2007 indsamlet henholdsvis 18 og 59 sæler til nærmere un-
dersøgelse på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I forbindelse med sygdomsud-
bruddet på Anholt i juni 2007 blev desuden indsamlet sæler til undersøgelse hos 
Veterinærinstituttet i Århus. Sidstnævnte undersøgelser er ikke afsluttet da det 
endnu ikke er lykkedes at identifi cere det formodede virus, der forårsagede den 
høje dødelighed. 
Blandt sælerne undersøgt på Fiskeri- og Søfartsmuseet var den dominerende 
lidelse infi cering af rundorm (nematoder) i lungerne – de såkaldte lungeorm. Det 
er primært to arter rundorm, der infi cerer luftvejene hos sæler: Otostrongylus 
circumlitus og Parafi laroides gymnurus. Otostrongylus circumlitus kan desuden circumlitus og Parafi laroides gymnurus. Otostrongylus circumlitus kan desuden circumlitus og Parafi laroides gymnurus. Otostrongylus circumlitus
også optræde i hjertet hos sælerne. Denne rundorm benytter fi sk som mellem-
vært og infi cerer derved sælerne via deres føde. Infi cering af lungeorm kan være 
så omfattende at sælen har åndedrætsbesvær og nedsat dykkeevne. 

SUNDHEDSSTATUS HOS SPÆTTET SÆL OG GRÅSÆL

                                    Sundhedsstatus hos spættet sæl og gråsæl
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Hvaler 2006-2007

Sekundært udvikler infi cerede sæler i tillæg en form for lungebetændelse pga. 
bakterieinfektioner i lungerne. Den nedsatte dykkeevne påvirker også sælens 
mulighed for fødesøgning, og derfor er infi cerede sæler også ofte afmagrede. Det 
er især unge sæler, der rammes af lungeorm, og infi ceringen er blandt de almin-
deligste dødsårsager for denne gruppe. I 2006 var 50 % af de undersøgte spæt-
tede sæler infi ceret af lungeorm, mens tallet i 2007 var steget til 61 %. Billedet 
for gråsæler var identisk med 50 % infi cerede i 2006 og 73 % i 2007. Lungeorm 
må derfor anses som en meget væsentlig dødsårsag blandt sæler i Vadehavet. 
Andelen af infi cerede sæler svinger meget fra år til år, så det er stadig for tidligt 
at afgøre, hvorvidt forekomsten af lungeorm er stigende i disse år – men noget 
kunne tyde på, at det måske er tilfældet. Set over en længere årrække er der dog 
ingen tvivl om, at lungeorm er blevet langt mere almindelige blandt sæler end 
tilfældet var år tilbage.
Foruden lungeorm, var en del af de undersøgte sæler infi ceret med rundorm i 
maven. Dette var især gældende for gråsælerne, hvor henholdsvis 75 % og 60 % 
var infi cerede i 2006 og 2007. For de spættede sæler var tallene noget lavere: 7 % 
i 2006 og 37 % i 2007.
Lungeorm udgør altså i disse år den væsentligste del af sygdomsbilledet hos de 
danske sælbestande. Det vides dog ikke hvor stor en del af sælbestanden, der er 
infi ceret uden at det i kritisk grad kompromiterer sælens sundhed. Med andre 
ord er der stærkt brug for referencemateriale fra bestandene - ikke blot fra de 
svageste individer. Bifangede sæler spiller i den forbindelse en central rolle, da 
dødsårsagen hos disse individer ikke er relateret til sygdom. Bifangede sæler bør 
derfor så vidt muligt indsamles til nærmere undersøgelser, så de kan indgå i det 
baggrundsmateriale, der muliggør en mere nuanceret vurdering af sundhedssta-
tus. 

Gråsæl med fatale skader fra monofil garn. Foto: 

Fiskeri- og Søfartsmuseet.

HVALER 2006-2007
I 2006 og 2007 blev henholdsvis 94 og 108 ilanddrevne hvaler indberettet. For-
uden marsvin, der som vanlig udgjorde hovedparten af de indberettede hvaler, 
strandede også hvidnæse, hvidskæving, almindelig delfi n, Rissos delfi n, spækhug-
ger, langluffet grindehval samt vågehval. Mens 2006 blot bød på 4 arter, var 2007 
anderledes divers med hele 8 arter (fi gur 11). 

MARSVIN
I 2006 og 2007 blev henholdsvis 90 og 96 marsvin indberettet. Af disse blev 
blot et enkelt dyr afl ivet, mens resten var dødfundne. Sammenholdt med de tre 
foregående år, hvor der i gennemsnit strandede 127 marsvin pr. år, er antallet af 
strandede marsvin i 2006/2007 i den lavere ende. De fl este marsvin blev fundet 
i sommerhalvåret med en top omkring juli og august for begge år (fi gur 12 ). 
En undtagelse er dog marts måned 2007, hvor hele 22 marsvin blev registreret. 
Alle disse dyr blev indberettet over en kort periode af Thy Statsskovdistrikt (nu 
SNS Thy). I april måned 2005 sås et lignende mønster med massestranding af 
marsvin i Thy. Disse udprægede massestrandinger kunne lede mistanken hen 
mod bifangst i fi skeredskaber. Det er dog meget vanskeligt at afgøre, hvorvidt et 
marsvin er bifanget, med mindre det bærer synlige mærker efter garn. Henfald 
af dyrene slører desværre ofte disse mærker. Problemet med at påvise bifangst 
skyldes, at diagnosen ”druknedød” er blandt de vanskeligste at stille. Dette be-
tyder, at antallet af marsvin registreret som bifangne højst sandsynligt er stærkt 
underestimeret. 
I 2006 og 2007 blev der registreret marsvin langs størstedelen af de danske kyster 
- koncentrationen var størst i farvandene omkring Fyn og langs den jyske vest-
kyst (fi gur 13 & 14). Det er netop også i disse områder, at bestanden af marsvin 
lader til at være størst.   
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                                                      Hvaler 2006-2007

2006

Marsvin

Hvidnæse

Hvidskæving

Vågehval

2007
Marsvin

Hvidnæse

Hvidskæving

Vågehval

Rissos delfin

Grind

Spækhugger

Alm. delfin

Figur 11: Diagrammet til venstre viser antallet af indberettede dyr fordelt på art i 2006, og diagrammet til højre viser 

fordelingen i 2007. Marsvin er ikke overraskende den altdominerende hvalart blandt indberetningerne. Number of registe-

red individuals of each cetacean species.



Figur 12: Antal indberettede marsvin fordelt på måned i 2006 og 2007. Bemærk det store an-

tal indberetninger i marts måned 2007. Alle marsvinene var i denne måned indberettet fra Thy 

Statsskovsdistrikt. Number of registered harbor porpoises each month. Notice the peak in March 

2007, representing harbor porpoises stranded in the same area within a short periode of time. 

Køn 2006 2007

Han 20 22

Hun 19 20

Ukendt 51 54

Der blev foretaget kønsbestemmelse af henholdsvis 39 og 42 marsvin i 2006 og 
2007.

Som det fremgår, var dyrene fra både 2006 og 2007 ligeligt fordelt mellem de to 
køn (likelihood ratio test; overall p = 0,74). Dette står i modsætning til data fra 
2004 og 2005, hvor kønsfordelingen viste dobbelt så mange hanner som hunner. 
Det fremgår også, at der fortsat var en meget stor andel af de strandede marsvin, 
der ikke blev kønsbestemt.
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Hvaler 2006-2007

Figur 13: Fundlokaliteter for marsvin, 2006. Locations for 

registered harbor porpoises 2006.
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Figur 14: Fundlokaliteter for marsvin, 2007. Locations for 

registered harbor porpoises 2007.

                                                      Hvaler 2006-2007

Størrelsen af de indberettede marsvin var i både 2006 og 2007 tilnærmelsesvis 
normalfordelt med en overvægt af dyr med en længde mellem 100 og 140 cm og 
kun få helt unge og helt gamle individer.   

Figur 15: Størrelsesfordeling for registrerede marsvin i 2006 og 2007. Size distribution of registe-

red harbor porpoises in 2006 and 2007 respectively.
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HVIDNÆSER
I både 2006 og 2007 var der færre indberetninger af hvidnæser end normalt. 
Kun to blev registreret i 2006. D. 21. januar 2006 blev en hvidnæse fundet på 
stranden 6 km nord for Hals i Nordjylland. Desværre blev dyret destrueret ved 
en fejl, inden yderligere data var registreret.
Sidst på året i 2006 blev, hvad der blev beskrevet som et marsvin på over 2 meter 
ved Sneum sluse meldt til beredskabet på Fiskeri- og Søfartsmuseet via Esbjerg 
politi. Størrelsen på dyret indikerede dog, at der også kunne være tale om andet 
end et marsvin. Der viste sig at være tale om en meget henfalden hvidnæse hun, 
på 252 cm.
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Tre hvidnæser blev registreret i 2007. D. 13. juni blev en hvidnæse fundet på 
Læsø og blot 10 dage senere, d. 23. juni blev yderligere en hvidnæse fundet ved 
Langerhuse nær Harboør. Sidstnævnte var en hun, der målte 244 cm og vejede 
184 kg. Allerede d. 17. juli, blev der rapporteret om fund af endnu en hvidnæse, 
denne gang ved Tornby Strand nær Hirtshals. Disse fund i Nord- og Vestjylland 
afspejler ganske tydeligt hvidnæsens primære forekomst i Nordsøen samt Skager-
rak og ydre Kattegat.           

HVIDSKÆVING
Det var lidt af et særsyn, da to hvidskævinger strandede i 2005, men også i 2006 
og 2007 var der fund af denne delfi n. I alle tilfælde har der været tale om voksne 
dyr. Hvidskævingen forekommer normalt i Nordatlanten, hvor den træffes fra 
de Britiske Øer i vest til den amerikanske østkyst. Det stigende antal strandinger 
tyder på, at bestanden i Nordatlanten er i fremgang.
I 2006 strandede en enkelt hvidskæving ved Sidselbjerg Strand nær Husby Klit. 
Hvalen var en han på 246 cm og 170 kg. I 2007 strandede to hvidskævinger. En 
han på 253 cm og 176,5 kg blev d. 6. marts fundet ved skydeterrænet i Vejers 
nær Oksbøl, og godt en måned senere d. 16. april strandede endnu en han ved 
Vrist i nærheden af Harboøre Tange. Denne hval var med 105 kg fordelt på 216 
cm ganske afmagret. Som det i et vist omfang er tilfældet med hvidnæser, er 
stranding af hvidskævinger et overvejende vestjysk fænomen.

Hvaler 2006-2007

ALMINDELIG DELFIN
I 2007 drev der d. 7. september en almindelig delfi n i land på nordsiden af Alrø i 
Horsens Fjord. Delfi nen blev sendt til Veterinærinstituttet, hvor den blev obdu-
ceret. Sidst en almindelig delfi n strandede herhjemme var i 2004, hvor en hun på 
188 cm blev fundet ved Hagenør lidt uden for udmundingen af Kolding Fjord i 
Lillebælt. Samme år blev der også registreret en hval, der formodes at have været 
almindelig delfi n, men hvalen blev dog ikke endeligt artsbestemt. Almindelig 
delfi n ses jævnligt i danske farvande, hvor de af og til sågar bevæger sig langt ind 
i Østersøen. 
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Figur 16: Fundlokaliteter for hvidnæser 2006 () og 2007 

(). Både i 2006 og 2007 var der lidt færre indberetnin-

ger af hvidnæser end normalt. Kun 2 individer blev indbe-

rettet i 2006, mens der i 2007 strandede 3 dyr. Geogra-

phic locations for registered white-beaked dolphins in 2006 

and 2007 respectively. Both years saw fewer white-beaked 

dolphins than previous years.



RISSOS DELFIN
Rissos delfi nerne hører til i de subtropiske og varmt tempererede oceaniske 
havområder og er derfor meget sjældne i dansk sammenhæng. Men d. 20. marts 
2007 dukkede der en Rissos delfi n op i Holbæk Fjord. Delfi nen blev set gentagne 
gange, før den blev fundet død søndag d. 15. april ved Lindenborg i Lejre Vig.
Delfi nen blev obduceret på Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Mu-
seum, hvor det konstanteredes, at der var tale om en stærkt afmagret han med 
en længde på 314 cm. En fedtbræmme omkring lungerne, der normalt fi ndes hos 
sunde delfi ner, manglede helt, og delfi nen havde sandsynligvis ikke taget føde til 
sig under sit ophold i Danmark. Delfi nen havde talrige mavesår, enkelte mave-
orme samt orme mellem muskellaget og spækket. Rissos delfi n er kun ved én 
tidligere lejlighed registreret i Danmark - helt tilbage i 1938, hvor to individer 
blev fundet.

LANGLUFFET GRIND
D. 28. januar 2007 strandede en langluffet grindehval på den jyske vestkyst 
mellem Husby og Søndervig. Grindehvalen, en hun på 460 cm og 1170 kg, var 
endnu frisk og man lod derfor hvalen ligge på stranden et par dage, så interes-
serede kunne få lejlighed til at kigge nærmere på denne forholdsvis sjældne gæst. 
Grindehvalen blev efterfølgende obduceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Selvom 
grindehvalen nok mest er kendt fra Færøerne, hvor den i et vist omfang nedlæg-
ges ved de traditionelle grindedrab, svømmer fl okke af grindehvaler jævnligt ind 
i de dybe dele af Skagerrak og til tider endda helt ind i de indre danske farvande. 
I 1954 forvildede en fl ok på hele 63 grindehvaler sig således ind i Vejle Fjord, og i 
1996 blev 9 grindehvaler utilsigtet fanget i trawl nordøst for Skagen. Ved stran-
dinger i Danmark er der dog normalt blot tale om enkeltstående dyr. Sidst en 
grindehval blev fundet i danske farvande var i 2002. Denne Grindehval stran-
dede levende på Vadehavsøen Rømø, men måtte pga. svækkelse afl ives. 

Langluffet grindehval strandet mellem Husby og Søndervig d. 28. januar 

2007. Hvalen, der vejede hele 1170 kg og målte 460 cm, tiltrak sig 

stor opmærksomhed på stranden. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
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Rissos delfin strandet i Lejre vig d. 15. april 2007. Sidste gang denne sjældne 

gæst optrådte i danske farvande var i 1938. Foto: Statens Naturhistoriske Mu-

seum, Zoologisk museum.  



SPÆKHUGGER
Året 2007 bød på endnu en sjælden gæst, da en spækhugger strandede levende 
ved Sæby d. 11. februar. Hvalen blev skubbet i vandet igen, men lå død dagen 
efter. Spækhuggeren var en ung hun på 309 cm og 415 kg. Hvalen blev transpor-
teret til Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor den blev obduceret. Ved obduceringen 
blev der fundet mælk i maven på spækhuggeren, hvilket indikerer at dyret stadig 
har diet lige inden det strandede. Diegivningen kan hos spækhuggere strække 
sig over mere end et år. Desuden blev der i tarm og mave fundet fl ere parasitter. 
Spækhuggeren forekommer normalt i Nordatlanten, men observeres jævnligt 
i Nordsøen og Skagerrak, hvorfra den af og til bevæger sig helt ind i de indre 
danske farvande. Spækhuggere blev bl.a. observeret i Randers Fjord i 1990 og i 
Limfjorden i 2000. Førstnævnte døde efter nogen tid af en svampeinfektion.

VÅGEHVAL
Som oftest, når der strander vågehvaler i Danmark, er de i meget dårlig stand. 
Dette var også tilfældet, da en stor vågehval blev fundet ved Torsminde d. 8. 
november 2006. Hvalen, der pga. henfald ikke kunne kønsbestemmes, blev målt 
til 7 meter uden at være ”komplet”. 
I 2007 strandede der tre vågehvaler i Danmark. Årets første vågehval, en min-
dre hun på 453 cm, blev fundet d. 23. april ved Krusmølle ved Åbenrå Fjord. D. 
11. juli strandede endnu en vågehval ved Vorupør i Thy. Hvalen blev målt til 6 
meter, men manglede hovedet. Den sidste vågehval, der strandede i 2007 blev 
fundet d. 19. september i et bundgarn ud for Rebæk i bunden af Kolding Fjord. 
Hvalen, en mager hun, målte 488 cm og vejede 725 kg.         
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