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1 Indledning
Marsvin (phocoena phocoena) har ikke tidligere været en del af den nationale overvågning under NOVANA. Det er hensigten med dette program at
overvåge udviklingen i bestandene i alle udpegede habitatområder samt de
danske farvande generelt. Dette vil ske med en frekvens, som gør det muligt at vurdere bestandsudviklingen inden for hver afrapporteringsperiode.
Marsvin indgår i udpegningsgrundlaget i 16 Natura2000 områder. Heraf
11 områder inden for populationen i de indre danske farvande og i 5 områder i Skagerrak/Nordsøen. I Østersø-populationen er der endnu ikke udpeget nogle Natura2000 områder, men et stort EU LIFE+ projekt, SAMBAH,
skal kortlægge marsvins antal og foretrukne levesteder i perioden 20102014.
I de indre danske farvande overvåges med faste akustiske lyttestationer,
akustiske survey og en total tælling svarende til de tidligere gennemførte
SCANS-survey. I Skagerrak/Nordsøen overvåges marsvin med survey fra
fly.
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2 Metode
Da marsvin har store ”home ranges”, der strækker sig ud over grænser for
udpegede habitatområder, skal overvågningen ikke blot inkludere habitatområderne men hele marsvinets udbredelsesområde.

2.1 Tid, sted og periode
I løbet af den 6-årige NOVANA-afrapporteringsperiode udføres følgende:
Skagerrak (3 habitatområder for marsvin) og den sydlige Nordsø (2 habitatområder for marsvin) overvåges hvert år med visuelle flysurvey i juli.
I de indre danske farvande overvåges de seks største habitatområder for
marsvin med stationære akustiske lyttestationer. Hvert tredje år foretages
en akustisk survey, der gennemsejler alle 11 områder, og hvert sjette år
(næste gang i 2012) foretages total optælling af bestanden svarende til de
tidligere gennemførte SCANS-survey.

2.2 Udstyr
Faste akustiske stationer til marsvin:
 10 C-PODs (produceret af Chelonia)
 10 komplette ankre og bøjer
Akustiske survey af marsvin:
 Stort skib med lav støjudsendelse (fx ”Skagerrak”)
 Akustisk array produceret af IFAW og SCANS II
Visuelt/akustisk survey af marsvin:
 To uafhængige visuelle platforme med kommunikationsudstyr til en
data recorder (pc)
 GPS log
 Kikkerter
 Afstands- og vinkelmålere
 Akustisk array produceret af IFAW og SCANS II
Flysurvey af marsvin:
 Fly med vinduer så man kan se lodret ned
 Elektronisk logning af observationer
 GPS log
 Kikkerter
 Hovedtelefoner
 Sikkerhedsdragte og redningsveste
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2.3 Procedure
I løbet af den 6-årige NOVANA afrapporteringsperiode udføres følgende:
Hvert år overvåges Skagerrak og Nordsøen med survey fra fly og de indre
danske farvande overvåges med faste akustiske lyttestationer. Hvert tredje
år overvåges de indre danske farvande med akustiske survey og hvert sjette år foretages en total tælling svarende til de tidligere gennemførte
SCANS-survey.

2.3.1 Passiv akustisk monitering
To habitatområder overvåges ad gangen i et år, hvert tredje år med 5
CPOD’s i hvert område:
1. år: Storebælt og Kalundborg Fjord
2. år: Lillebælt og Flensborg Fjord
3. år: Gilleleje Flak/Øresundstragten og Femern Bælt.
I hvert habitatområde udvælges 5 stationer, som udlægges tilfældigt men
fastholdes fra år til år.
Der skal ansøges om tilladelse til udlægning hos Farvandsvæsenet.
Efter kalibrering af C-PODs, udlægges 2x5 stationer på bunden med brug af
anker og akustisk releaser, således at overfladebøje ikke benyttes.
Efter 3 måneder tages udstyret op, data downloades, og batterierne skiftes,
hvorefter de udlægges igen på samme position.
Efter 1 år tages alt udstyr op, efterses og testes, så det er klar til udlægning
i næste moniteringsperiode.
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2.3.2 Flysurvey
I Skagerrak og Nordsøen gennemføres en årlig optælling i alle fem habitatområder fra fly. Flyet flyver i fastlagte transekter, og to observatører optæller alle marsvin på hver sin side af flyet.
De årlige survey er planlagt til at blive udført de to første uger i juli måned
og udføres i 600 fods højde ved brug af standardmetoder for linjetransekter
og distance sampling (Buckland et al. 2001) og ved brug af observationsprocedurer som beskrevet i Scheidat et al. 2008 and Gilles et al. 2009.

2.3.3 Akustisk survey fra skib
To akustiske skibstogter i de indre danske farvande udføres med 2-3 års
mellemrum. Et hydrofonkabel trækkes 200 m efter skibet, der sejler ind og
ud af habitatområderne i fastlagte transekter. Hydrofonerne registrerer og
optager ekkolokaliseringslyde fra marsvin og giver dermed et relativt tæthedsestimat i og udenfor habitatområderne. På baggrund af disse akustiske
togter kan habitatområdernes relative betydning indbyrdes og i forhold til
tilstødende vandområder vurderes. Metoden har været anvendt af DCE (tidligere DMU) i to store SCANS-survey (1994 og 2005) og i forbindelse med
udpegning af habitatområderne (Sveegaard m.fl. 2011).

2.3.4 Total optælling af population
Den samlede population af marsvin i de indre danske farvande optælles én
gang i programperioden. Populationstællingen foregår ved en kombination
af et akustisk og visuelt survey (SCANS-metoden, Hammond et al. 2002,
2006). Det forventes, at Tyskland og Sverige bidrager til denne optælling,
så hele populationens udbredelse optælles på samme tid og med samme
skib.
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2.4 Vedligehold af instrumenter
Alt udstyr vedligeholdes løbende eller udskiftes, så datakvaliteten altid er
den bedst mulige.
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3 Databehandling
3.1 Beregninger
Indeksværdier for tætheden af marsvin i de enkelte habitatområder udregnes på baggrund af data fra de faste akustiske stationer. Disse værdier udtrykkes som ”Encounter/Day”, ”Waiting Time between Encounters”, ”Number of Porpoise Positive Minutes” og “Encounter Duration”. Disse værdier er
blevet brugt i de seneste 10 år til at vise udviklingen i marsvineforekomst
omkring havmølleparker (Carstensen m.fl. 2006).
Indeks for de akustiske survey udtrykkes som “Porpoise Encounters/km”.
Det visuelle skibssurvey anvender den samme metode som under SCANS
(Hammond m.fl. 2002; 2006). Dette vil give det absolutte antal marsvin i
de indre danske farvande.
Flytællinger af marsvin vil anvende den samme metode som under SCANS
men vil kun give den relative tæthed af marsvin.
Flytællinger af sæler vil give et indeks over antallet af observerede sæler på
land, som beskrevet i Teilmann m.fl. 2010.

3.2 Data og koder




Effort og observationer af marsvin fra skib og fly
C-POD data fra marsvin
Akustiske slæbearray data af marsvin
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4 Kvalitetssikring
4.1 Kvalitetssikring af metode
Alle benyttede metoder er blevet testet og publiceret af DCE (tidligere
DMU). Metodeudviklingen er sket i samarbejde med internationale samarbejdspartnere og er state-of-the-art indenfor overvågning af marsvin og
sæler. Der er mange års erfaring med brug af metoderne samt den efterfølgende databehandling, hvilket sikrer en høj kvalitet.

4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering
Alle rådata tilgår DCE løbende og vil indgå i etablerede databaser som sikres dagligt med backup på centrale servere. De indsamlede data, som er
klar til analyse, afleveres en gang årligt til det Marine Fagdatacenter, så de
er tilgængelige for alle.
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