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Overvågning af Danmarks 
hval – marsvinet
Marsvinet er Danmarks mest talrige hvalart, og den eneste der med sikkerhed yngler 
i danske farvande. Det er dog langt fra alle danskere, der har set et marsvin. Og det 
er synd: for selvom marsvinet ikke altid får så meget opmærksomhed i medierne 
som dens sociale fætter, delfinen, eller som de større hvaler, der kommer på afveje 
ind i de indre danske farvande, så kan det være noget ganske særligt at få øje på den 
lille hval, der gerne ses svømme alene eller i små grupper.

Det er ofte lystbådesejlere, der har heldet 

med sig, når de sejler fredeligt afsted i 

stille vejr. Her kan marsvinet blive nys-

gerrigt og komme helt tæt på. Marsvin 

har en meget følsom hørelse og er totalt 

afhængige af lyde til at finde føde, ori-

entere sig og kommunikere med andre 

marsvin, derfor skræmmes de ofte væk 

af både med motor, der larmer meget 

mere under vand end over vand.  

Marsvin er ikke jævnt fordelt i dan-

ske farvande men samler sig i såkaldte 

hot-spots. Udbredelsen af marsvin bli-

ver studeret ved brug af flere forskellige 

metoder, bl.a. observationer fra fly og 

skib, akustisk overvågning med brug af 

undervandsmikrofoner (såkaldte hydro-

foner), der optager marsvins ekkolokali-

seringslyde, eller ved at påsætte sendere 

på ryggen af marsvin og følge de enkelte 

individers vandringer. I Danmark benyt-

tes alle disse metoder til at overvåge og 

studere marsvin. Selvom marsvinene i de 

indre danske farvande måske er verdens 

mest studerede bestand, er der alligevel 

en masse, vi stadig ikke ved, fx om hvor 

de føder unger, hvor sårbare de er over 

for forstyrrelser og hvor mange, der årligt 

bifanges og drukner i fiskernes net.

Baseret på studier af kraniets ud-

formning, genetik og satellitmærkning 

opdeles marsvin i de danske farvande 

i tre populationer (bestande), der kun i 

meget begrænset omfang parrer sig med 

hinanden på tværs af disse områder: 1) 

Østersøpopulationen – farvandet om-

kring Bornholm og østover ind i Øster-

søen, 2) Bælthavs-populationen – de 

indre danske farvande (fra den vestlige 

Østersø ind igennem bælterne til det 

sydlige Kattegat og) og 3) Nordsø-popu-

lationen – nordlige Kattegat, Skagerrak 

og Nordsøen. Bestanden i Østersøen er 

erklæret ’kritisk truet’ af IUCN (Interna-

tional Union for Conservation of Nature 

under FN). Det er vigtigt, at administrere 

hver population separat, fordi det kræver 

noget helt andet at passe på en lille po-

pulation på nogle få hundrede individer, 

som i Østersøen, i forhold til Nordsøen, 

hvor der lever flere hundrede tusinde. 

Samtidig er de forskellige bestande udsat 

for forskellige trusler. Den største trussel 

mod marsvin menes at være utilsigtet bi-

fangst i fiskegarn. Derudover kan under-

vandsstøj, ødelæggelse af deres habitat, 

fødemangel som følge af overfiskning 
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eller forurening, giftstoffer (især i Øster-

søen) og sygdomme også have negativ 

indflydelse på marsvins udbredelse og 

sundhedstilstand.

Beskyttelse af marsvin
Marsvinet blev fredet i Danmark i 1967 

og er derudover beskyttet under EU’s 

habitatdirektiv. Det betyder, at Danmark 

skal overvåge bestandene af marsvin 

for at holde øje med, om arten går frem 

eller tilbage, og der skal udpejes be-

skyttede områder – de såkaldte Natura 

2000-områder – for arten. Disse områ-

der skal være yngleområder eller vigtige 

for deres fødesøgning eller socialisering. 

Da man ikke med sikkerhed kender de 

vigtige yngle- og fødesøgningsområder 

for marsvin, er de danske Natura 2000 

områder udpeget på baggrund af stabil 

høj tæthed af marsvin. I 2010 blev 16 Na-

tura 2000-områder udpeget for marsvin, 

og disse områder er siden 2011 blevet 

overvåget som en del af det nationale 

overvågningsprogram NOVANA. Mar-

svin overvåges både inden for Natura 

2000-områderne og i hele bestandenes 

udbredelsesområder. Da Marsvin bevæ-

ger sig over store områder, der strækker 

sig ud over de danske grænser, er det 

afgørende, at overvågningen udføres i 

samarbejde med vores nabolande for at 

få en samlet status over hver population. 

Der er endnu ikke indført nogle særlige 

tiltag for at beskytte marsvin i de 16 om-

råder, som fx ændringer i garnfiskeriet, 

men områdernes status som Natura 2000 

gør, at nye aktiviteter i eller nær områ-

derne ikke må have negativ indflydelse 

på marsvinene i området.

Hvor mange marsvin er der?
Marsvinebestanden i Kattegat, Bælthavet, 

Øresund og den vestlige Østersø er op-

talt fire gange i hhv. 1994, 2005, 2012 og 

2016. De områder, der er dækket, har 

ikke været helt identiske, da Bælthavs-

populationens udbredelse først er ble-

vet kendt i de senere år. Det giver en 

usikkerhed ved direkte sammenligning 

af resultaterne, og kun optællingerne i 

2012 og 2016 er beregnet udelukkende 

for Bælthavspopulationen og kan derfor 

sammenlignes direkte. Her ses ingen sta-

tistisk forskel mellem 2012 og 2016, og 

området huser ca. 42.000 marsvin (95 % 

konfidensinterval: 23.000 – 77.000).

Bestanden i den samlede Nordsø 

(Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, 

UK, Norge og Sverige) er optalt tre gan-

ge i 1994, 2005 og 2016 under SCANS 

projekterne. I dette kæmpe område le-

ver 300.000-350.000 marsvin, og selvom 

der er sket en forskydning af marsvin fra 

nord mod syd, har antallet været stabilt 

over de seneste 22 år. 

I 2010 gik 8 lande sammen omkring 

SAMBAH projektet, der gik ud på at op-

tælle og undersøge udbredelsen af de 

få marsvin i den kritisk truede bestand 

i Østersøen. Der lever så få marsvin i 

Østersøen at tidligere forsøg på at op-

tælle dem fra skib og fly er mislykke-

des. I stedet skulle det nye projekt for 

 
I 2010 blev 16 

Natura 2000-områder 
udpeget for marsvin, og 
disse områder er siden 
2011 blevet overvåget 
som en del af det 
nationale 
overvågningsprogram 
NOVANA.

Figur 1. Placering af akustiske dataloggere (lyttestationer) i de seks vigtigste Natura 
2000-områder i de indre farvande og omkring Bornholm.

Marsvins ekkolokalisering
Marsvinet kommunikerer og orienterer 
sig i vandet ved brug af ekkolokali-
sering. Det gør den ved at udsende 
højfrekvente kliklyde på 130 KHz og 
når den så hører ekkoet, kender den 
fx afstande til bunden og størrelser på 
byttedyr. I havet er der ikke mange 
andre højfrekvente lyde, ligesom 
dem marsvinene udsender – hverken 
naturlige eller menneskeskabte – der-
imod er der mange lyde med lavere 

både marsvinet, som ”snakker”, hvor 
der ellers er helt stille” og vi forskere, 
som optager marsvins lyde i de akusti-
ske lyttestationer, disse særlige lyde. 
En anden fordel er, at marsvins natur-
lige fjende nr. 1, spækhggeren heller 
ikke kan høre marsvins høje toner. 
(Læs mere om marsvins lyd i artiklen 
Lyden af Lillebælt, side 36, red).
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Hvor kan du se  
marsvin i Danmark?
I stille vejr er der mange steder i 
Danmark, hvor marsvin kan observeres 
direkte fra kysten. Nogle af de bedste 
steder er høje klinter omkring Lillebælt, 
Flensborg Fjord, Storebælt, Kalundborg 
Fjord, nordlige Øresund, Djursland og 
Samsø. Marsvin kan ses i alle danske 
farvande, dog er det et meget sjældent 
syn i Limfjorden og omkring Bornholm. 
Vil man gerne se marsvin fra havet, 
kan man tage på en af de arrangerede 
marsvinesafarier i fx Lillebælt eller det 
nordlige Øresund om sommeren.

Læs mere om arbejdet  
med marsvin her:
Sektion for Havpattedyrforskning, Aarhus 
Universitet: http://bios.au.dk/om-insti-
tuttet/organisation/havpattedyrforskning/.

 
Overvågningen af marsvin 

i Danmark viser, at det går godt 
for marsvin i de indre danske 
farvande og Nordsøen, mens 
det i Østersøen står meget 
værre til.

tema



første gang bruge marsvins lyde til at 

udregne udbredelse og antal. 304 aku-

stiske lyttestationer blev derfor udlagt på 

vanddybder fra 5 til 80 m, fra 2011 til 

2013 i hele Østersøen fra Falster til den 

finske bugt. Ved at bruge optagelser af 

marsvins lyde som et udtryk for tilstede-

værelsen af marsvin kan man – når man 

inkluderer viden fra marsvin mærkede 

med akustiske sendere, der viser hvor 

ofte marsvin siger noget samt den fysi-

ske spredning af lyde – beregne antal-

let af marsvin i et område. Resultaterne 

viste, at Østersø-marsvinene samles om 

sommeren i yngleperioden omkring de 

relativt lavvandede banker i den centrale 

Østersø (Hoburgs- og Midsjöbankerne). 

Om vinteren spredes de ud over hele 

Østersøområdet. Sommer-estimatet for 

denne truede Østersø-population er 500 

marsvin (95 % range 80-1.100), hvilket 

bekræfter, at bestanden er meget sårbar 

over for enhver trussel. Det er vigtigt at 

tage hensyn til i forvaltningen, hvis vi 

fremover skal have marsvin i Østersøen.

Overvågning
Udover de samlede optællinger af hele 

populationer, skal marsvin også overvå-

ges i Natura 2000 områderne, og resulta-

terne skal hvert 6. år rapporteres til EU. I 

de indre danske farvande overvåges de 

seks vigtigste habitatområder for marsvin 

med stationære akustiske lyttestationer – 

de samme som blev benyttet under SAM-

BAH projektet. Der udlægges 5 stationer 

i et år i hvert område (Figur 1). Statio-

nerne står på bunden og optager forbi-

passerende marsvin i en radius på op til 

500 m. Resultater fra de første seks års 

overvågning af marsvin ved brug af lyt-

testationer (2011-2016) viser, at der er stor 

variation mellem områderne, men at der 

er marsvin ved alle stationer året rundt. 

De højeste tætheder af marsvin er målt 

om sommeren i det nordlige Øresund. 

I fem ud af de seks områder (Nordlige 

Øresund, Storebælt, Kalundborg Fjord, 

Lillebælt, Flensborg Fjord) er antallet af 

marsvin steget hen over de seks år, og 

i det sjette område (Femern bælt) er an-

tallet uændret. 

I den sydlige danske Nordsø og i 

Skagerrak overvåges marsvin med årlige 

flytællinger i juli/august. I Skagerrak er 

udpeget 3 Natura 2000 områder for mar-

svin og i den sydlige Nordsø er udpeget 

2 områder. De to sidstnævnte ligger lige 

op ad de tyske Natura 2000 områder, og 

flytællingerne koordineres derfor med 

Tyskland. Resultaterne viser en stabil be-

stand, og de største tætheder af marsvin 

ses i de to store områder ’Skagens Gren 

og Skagerrak’ og i ’Sydlig Nordsø’.

Overvågningen af marsvin i Danmark 

viser, at det går godt for marsvin i de 

indre danske farvande og Nordsøen, 

mens det i Østersøen står meget værre 

til. Selvom vi kun har én pålidelig op-

tælling fra Østersøen, er de få hundrede 

dyr alt for få til at sikre populationens 

fremtid uden streng beskyttelse og tæt 

overvågning. Derfor er der i juni 2018 

og et år frem igen udlagt lyttestationer 

omkring Bornholm (se figur 1), og et nyt 

stort internationalt SAMBAH-II er ved at 

blive planlagt, ligesom både de enkelte 

lande og HELCOM (den internationale af-

tale omkring Østersøen) arbejder på at 

beskytte marsvinene så godt som muligt. 

Signe Svegaard, ph.d. er seniorrådgiver 

og Jonas Teilmann, ph.d. er seniorfor-

sker ved Institut for Bioscience, Sekti-

on for Havpattedyrforskning, Aarhus 

Universitet. 
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